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1, — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

BİRİNCİ OTURUM 
Tarım Bakanı Turhan Kapanlı'nın, Hükü

metin tadil tekliflerini muhtevi Toprak Refor
mu kanun tasarısının Geçici bir Komisyonda gö-
rüşü'lmesine dair Anayasa Komisyonunun ra
porunun karara bağlanması hakkında önerge
siyle Anayasaı Tarım, Adalet, Bütçe ve Plân, 
Maliye ve Köy işleri komisyonlarından seçile
cek 4 er üyeden bir Geçici Komisyon kurulma
sına dair Anayasa Komisyonu raporu kabul 
edildi. i. 

1965 yılı Bütçe kanunu tasarısının tümü 
üzerindeki görüşmeler tamamlanarak madde 
ve bölümlere geçilmesi kabul olundu. 

Saat 14,30 da topanılmak üzere Birleşime 
ara verildi. 

3aşkan Kâtip 
BaşkanvekiK Siirt 

Ferruh Bozbeyli Süreyya öner 
Kâtip 

Kastamonu 
Sabri Keskin 

İKİNCİ OTURUM 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
Cumhurbaşkanlığı, 
Sayıştay, 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 1965 yılı 
bütçeleri kabul olundu. 

Saat 21,00 de toplanılmak üzere Birleşime 
ara verildi. 

Başkan Kâtip 
Bagkan vekili Yozgat 

Ferruh Bozbeyli Veli Uyar 
Kâtip 
Yozgat 

İsmet Kapısıa 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve görev

leri hakkındaki kanun tasarısı üzerinde görüş
melere bir süre devam olundu. 

Beş üyenin istemi üzerine yapılan yokla
ma sonucunda çoğunluğun kalmadığı anlaşıl
dığından 19 . 5 . 1965 Çarşamba günü sat 10,00 
da toplanılmak üzere (Saat 23,10 da) Birleşi
me son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkan vekili Malatya 
Nurettin Ok Nurettin Akyurt 

Kâtip 
Amasya 

Nevzat Şene? 

SORULAR 

Ytmh sorular 
1. — Kayseri Milletvekili Mehmet Sağlam'-

in, Türkiye'de petrol faaliyetinde bulunan ya
bancı şirketlerin, 1954 ten bugüne kadar, kâr 
ve malezme satışlarından mütevellit yaptıkları 
transferlerin miktarına dair yazılı soru öner

gesi Maliye Baaknlığma gönderilmiştir. (7/729) 
2. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcu-

oğlu'nun, Sosyal Sigortalar Kurumunun, Te
kirdağ ilinde yaptıracağı hastane inşaatından 
vazgeçilmesi sebebine dair yazılı soru önergesi, 
Çalışma Bakanlığına gönderilmiştir. (7/730) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasan 

1. — Ceza ve İnfaz kanunu tasarısı. (1/860) 
(Adalet Komisyonuna.) 

•>»•«« 



B Î R Î N O Î O T U R U M 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanveküi Mekki Keskin 
KATİPLER — Süreyya öner (Siirt), tsmet Kapısız (Yozgat) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. Lütfen 
otomatik cihazlara işaret buyurunuz. 

(Otomatik cihazlarla yoklama yapıldı) y 

BAŞKAN — Ekseriyetimiz vardır, müzake
relere başlıyoruz. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu ile 1965 yılı 
Bütçe kanuna tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/825, Cumhuriyet Senatosu 1/525) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 970, Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı 587) 

D - BAŞBAKANLIK 

BAŞKAN — Başbakanlık bütçesi üzerinde
ki görüşmelere başlıyoruz. Tümü üzerinde evve
lâ parti grupu adına söz istiyen arkadaşlarımı
za söz vereceğiz. 

C. H. P. Grupu adına Sayın Mehmet Ali Arı--
kan, buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET ALÎ 
ARIKAN (Mardin) — Muhterem arkadaşlar; 

C. H. P. Grupu adına Başbakanlık bütçesi 
üzerindeki görüşlerimizi arz ediyoruz. 

Çok partili hayata geçtiğimiz günden bu güne 
kadar Başbakanlık bütçesi üzerinde konuşan ha
tipler genel olarak birkaç nokta üzerinde durmuş
lardır. Başta Başbakanların şahsi tutumları ol
mak üzere, Devlet Bakanlıkları ihdası ve sayısı, 
örtülü ödeneğin sarf şekli ve miktarı, Başbakan
lığa bağlı bâzı dairrlerin durumu söz konusu 
edilmiş ve tenkidler bu noktalara teksif edilmek 
ile yetinilmiştir, 

Aslında Başbakanlık bütçesi bünyesinde Hü
kümetin bütün Bakanlıkların faaliyetlerini de 
tenkid konusu yapmak mümkündür. Nitekim, 
birçok hatipler, bilhassa Senatoda yapılan görüş
meler esnasında bir kısım sözcüler, Başbakanlık 
bütçesi görüşmeleri esnasında teker teker bütün 
Bakanlıkların faaliyetlerine temas etmek lüzumu
nu hissetmişlerdir. Biz, tenkidlerimizi, bu kadar 
geniş ve her Bakanlığı istihdaf eden bir konuşma 
içinde yapacak değiliz. Ancak, baş sorumlu ma
kamı teşkil etmekte olan Başbakanın şahsi tutu
mundan ziyade Hükümetin programı çerçevesi 
içinde ve kanunlar muvacehesinde görüşlerimizi 
ifade etmeye çalışacağız. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Dünya siyasi ahval ve şartları karşısında ör-

türlü ödeneğin azlığı veya çokluğu konusunda bir 
söz söylemeyi faydasız saymaktayız. Kaldı ki, bu 
koıiu 19 . 2 . 1963 tarih ve 204 sayılı Kanunun 
77 nci maddesiyle halledilmiş bulunmaktadır. Bu
nun gibi Devlet Bakanlıklarının ihdası ve sayısı 
etrafında bir fikir beyan etmeyi artık lüzumsuz 
görmekteyiz. Zira, bu husus ihtiyaçtan ve mem
leket realitelerinden doğduğu gibi gelişen Devlet 
idaresi ve genişliyen Hükümet sorumluluğu ve 
temsili nispî seçim sisteminin sonucu olarak Koa
lisyon Hükümetlerinin kurulması gibi haklı se
beplere dayanmaktadır. 

Başbakanlığa bağlı dairelerin kuruluğu ise, 
teknik, ekonomik ve sosyal sebeplerden doğmak-
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M. Meclisi B : 109 
tadır. Nitekim, 53 sayılı Kanunla Devlet İsta
tistik Enstitüsü, 91 sayılı Kanunla Devlet Plân
lama Dairesi, 161 sayılı Kanunla Devlet Personel 
Dairesi kurulmuştur. GÖ21 sayılı Kanunla Atom 
Enerji Komisyonu kurulmuştur. Başbakanlığa 
bağlı bu kuruluşlar hakkında tenkidi mucip bir 
durum görmemekteyiz. 

Şimdi yukarıda arz ettiğimiz şekilde Hüküme
tin baş mesulü mevkiinde bulunan Başbakanla 
bakanlıklar arasındaki irtiba ve münasebetleri 
koordine bir surette ve kanunlar muvacehesinde 
memleket menfaatlerine en uygun şekilde idare 
ed>p Hükümeti yürütmek görevi karşısında ten-
kidlcrimizi Hükümet Programı çerçevesi içinde 
ifade etmeve çalışacağız. Simdi biz yıllarca İsmet 
Paşanın şahsına tevcih edilen haksız ve insafsız 
hücumlara knvnak teşkil eden geri bir anlayış ve 
kinci bir zihnivet içinde değil, fakat Sayın Ür-
güplü'nün şahsiyetini bir tarafa bırakarak Dör
düncü Hükümetin programında vadettiği mesele
lere ne derece ehemmiyet verdiğini araştıracak 
ve bu husustaki görüşlerimizi ifade etmekle yeti
neceğiz. 

Hükümet pro^ramınm en başta gelen konusu 
tT'T^ız idare konusu idi. Simdi soruyorum, ta
rafsız idare tahakkuk ettirilmiş midir? Tarafsız 
' lnrn var mıdır, yok mudur? 

Hükümet programında tüccarın, esnafın, sa-
r n v r n ' n islerin ve pivasamn açılmasını bekledi
ğinden bah^ile bu yolda süratle tedbirler alına
cağı taahhüdedilmiştir. Şimdi soruyorum : 

Pivasa açılmış mıdîr, açılmamış mıdır? 
Memur, işçi ve köylü arasında geçim derdi

nin kendisini ağır şekilde hissettirdiği ve buna 
karşı tedbirler alınacağı beyan edilm'ştir bu ted
birler alınmış mıdır alınmamış mıdır? Geçim dar
lığı zail olmuş mudur, olmamış mıdır? 

Programda memurlarımızın kanunların emrin
de ve milletin hizmetinde 'bulundukları ve hiçbir 
tesir altında kalmamaları ve partizan bir idare
ye alet olmamaları hususunda teminat mevcuttur. 

Şimdi soruyorum: Hükümet kurulduğundan 
bugüne kadar bâzı tâyin ve tahvillerde tarafsız 
hareket etmiş midir, etmemiş midir? 

Aşırı sol ve aşırı sağ ile mücadele edileceği 
programda beyan edilmiştir. Aşırı soldan ve aşı
rı sağdan maksat nedir? Eğer aşırı soldan mak
sat komünizm ises esas itibariyle komünizm kanun 
dışıdır. Kanun dışı olan komünizm ile nasıl mti-

19 . 5 . 19H5 O : 1 
cadele edilmektedir? Gerekli tedbirler alınmış mı 
:lır, alınmamış mıdır? 

Iliiküümet programında (Hükümetin iktisadi 
politikası karma ekonomi düzenine ve plânlı kal
kınma edasına dayanacaktır.) denildiğine göre, 
Hükümet kanadını teşkil eden Y. T. P. Genel Baş
kam Savın Alican'm Beş Yıllık Kalkınma Plânın
la değişiklik istiyen fikirleriyle Hükümet progra
mı nasıl bağdaştırılacaktır? Hükümet programın
la (Yabancı sermaye yatırımlarının artırılması 
teşvik cdilecektiı.) denildiğine göre Başbakan 
Yardımcısı Sayın Süleyman Demiref'in petrolü 
millileştirme ve millî petrol müesseselerimizin ko
runması yolundaki beyanatı ile nasıl telif ûdilo 
"-ektir? (Ortadan, bravo sesleri.) 

Toprak reformu konusunda Hükümetin sim
liye kadar harekete ve faaUvete germediğini mü
şahede etmekteyiz. Sabık Hükümetin hazırladığı' 
tasarının 20 - 25 maddesiyle mutabakat hnUndtf 
bulunmadığını ilân eden Hükümet hangi konu--
Mrda mutabık olmadığını söyliyebilecck durum--
Ta mıdır? Eğer böyle bir duruma şahin denilse' 
Toprak Reformu Tasarısı üzerinde ihmalkâr dav--
'anmış demektir. Programda, Enerji ve Tabiî 
Kaynakliar Bakanlığının en kısa zamanda orga
nize edilmesi lüzumu belirtilrn'ştir. Bu hususta 
Hükümetin hazırlığı nedir? 

Güney - Doğu ve Doğu illerimizin ve geri kal
mış bölgelerimizin kalkınması hususunda Hükü
metin programda taahhüdettiği tedbirler alınmış 
mıdır? 

Köv İşleri Bakanlığı yetki ve kuruluşu hak
kındaki kanun tasarısı bugüne kadar neden geti
rilememiştir? 

Diyanet İşleri, Vakıflar, Tapu ve Kadastro, 
gecekondu dâvası halledilmiş midir? 

İşsizliğe çare bulunmuş mudur, bulunmamış 
mıdır? "Sosval haklardan bütün işlilerimizin fay
dalanması hususunda tedbirler alınma mıdır? Bu. 
tedbirler mevanmda Zonguldak'ta cerevan eden» 
hâdiseler işçi hukuku bakımından nasıl izah edile
bilir? 

Gecen Hükümetlerin dış politikamızdaki gö
rüşleri karşılıklı saygı hvmat ve eş't haklara is-
t :nadcden komşu devletlerle iyi geçinmek, is bir
liğini artırmak, bölgemizde gerginliğe ve ihtilâf
lara yol açacak durumları önlemek gibi açık bîr 
politika yanında ş'mdiki'Hükümetin programın
da da aynı esasları bulmaktayız. İktidar ve mu.* 
halefet çiftlik takibedilen politikada birlik ve 
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M. İVCeclisi B : 109 
beraberiz. O halde Cumhıtrıyef İf aife Partisi ik
tidarına atfedilmek istenen dış politika döğişİkİi-
ği konusunda Başbakan bir fikir söyliyebilir fili, 
söyliyemez mi? 

Yukarıda sıraladığımız sorularda hüviyetini 
bulan konuların halledildiğini, yapıldığını, Hü
kümet beyan ve kabul ediyorsa, yani tarafsız 
idaresinin tahakkuk ettiğini ve partizan tutumun 
zail olduğunu, piyasanın açıldığını, geçim darlı
ğının azaldığını, işsizliğin bertaraf edildiğini ve 
diğer konuların da halledildiğini beyan ediyorsa 
kendisini bu takdirde han^i kerametle bu kadar 
kısa zamanda bu işleri hallettiğini cevaplandırma
ya davet edeceğiz. (Ortadan, bravo sesleri.) 

Hayır, programda vadedilen bu meseleler 
halledilmemişle bu takdirde sebeplerini başka 
sahalarda ve başka devirlerde aramak iktiza eder. 
Kanaatimiz odur ki, bu kadar büyük ve derin 
iktisadi, idari, siyasi ve sosyal meseleler bir çır
pıda halledilemez. İçtimai ve politik bozukluk
lar dikkatli ilmî tedbirlerle, zaman ister. 1960 
dan önce vukubulmuş memleket bünyesinde de
rin rahneler açmış bu korkunç bozukluklar ko-
îay kolay bertaraf edilemez. Bu içtimai ve sivasi 
"hastalıkların tedavisi ıığrum-da sabık inönü Hü
kümetlerinin ve parlâmentonun büyük gayret 
sarf ettiği muhakkaktır. fUmdiye kadar 602 aded 
kanun çıkaran parlâmentoya 500 den fazla ka
nun getirip geçirmekle, tasavvurda ve fiiliyatta 
ilki ihtilâl teşebbüsünü engellemelide, memleket
te huzuru, refaıhı, sükûneti ve istikrarı temin et
mekle ve nihayet iktisadi, sosyal, teknik bir sürü 
tedbirler almak suretiyle millî bünyemizin çök
mesine mâni di m sıkla inönü hükümetlerinin bü
yük bir tarihî vazife gördüğünü kabul etmek zo
rundayız. En nihayet parlömanter rejimlerin 
öngördüğü bir teamül içinde son inönü Hükü
meti emaneti devredip çekilmesini bilmekle do 
demokratik sisteme karşı olan bağlılığını en ve
ciz §3kMe ifade ve teabit eylemiştir. 

Son inönü Hükümetinin çekilmesinden sonra 
kuruian Dördüncü Koalisyon Hükümeti işçi hak
larını daha ileri kademeye ulaştırmaya gayret 
•edeceğine, mamur haklarının teminat altına alın
masına matuf tedbirler getireceğine, Zonguldak'-
da işçilere ateş açtırmak suretiyle ve memurları 
da huzursuz kılacak nakil ve tâyinlere başlamak
la da işe başlamış olmasını teessürle karşılamak
tayız. 

19 . 5 . 1965 0 : 1 
I Parlömanter rejimlerde hükümetlerin parla-
I mantolara tefevvuku ve buna mukabil parlâmen-
I tölarııi hükümetlero üstünlüğü, mücadelesi de* 
I vam öiegeİfcie'ktedir'. Ama, Parlâmemtonun ve 

Hükümetin üstünde ve bunlar dışında parii ge
nel başkanlarından mütevekkil bir komite kuru
larak bu komitenin tefevvukunu temine kalkış
mak sadece ve sadece Anayasa dışı bir tasarruf 
olduğu giıbi, bir partiler diktatöryası kurmak de
mektir. Sorumsuz kişilerin kurdukları bir komi
te ile parlâmento ve Hükümete karşı ve bulula
rın üstümde bir kuvvet iktisabetmeye kalkışma
ları parlömanter rejimlerde yeni görülen bir ha
reket değildir. Ancak, bu kabîl Anayasa dışı ta
sarrufların tatbikatçıları daima hüsrana uğra
mışlardır. 

Evet, inönü hükümetlerinde de: 
1. — Dış iktisadi Münasebetler Komitesi, 

2. — iktisadi Kurul, 3. — Turizm ve Danışma 
Kurulu, 4. — Kıbrıs Komitesi gibi komiteler ve 
kurullar teşkil edilmiştir. Fakat bunlar Hükümet 
içi tasarruflardır ve Hükümetin sorumluluğu 
altındadır. 

Son aylarda muhtar bir idare olan TRT Ku
rumuna karşı yöneltilen ithamlar karşısında 
maalesef Hükümeti hareketsiz bulduğumuzu ifa-
do etmek isteriz. Oysaki, Hükümetin en başta 
gelen vazifesi Anayasanın getirdiği kuruluşları 
ve müesses nizamı korumaktır. Halbuki, Anaya
sa gereğince muhtar kılınmış TRT idaresi hak
kında Hükümetin savcılıkları harekete geçirdi
ğini görmekle üzüntü duymaktayız. Parlâmen
toya ve onun üyelerine her gün hakaret edilir, 
Hükümet savcıları harekete geçirmez. Anlaşılı
yor ki, Hükümet ve Parlâmento üstünde kendi
sinde kuvvet tevehhüm eden parti genel başkan
larından müteşekkil komite mensubu bir küçük 
parti genel başkanının tazyik ve tehditlerinin te
siri altımda TRT hakkında savcılar harekete ge
çirilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Sözlerimi bitirirken, Hükümetten üç noktada 

temenni vo dilekte bulunacağız: 
1. TRT gibi, üniversite gibi muhtar müesse

selere yöneltilen ithamlar nereden gelirse gel
sin hiçbir siyasi tesire tabi olmaksızın ve tam 
bir tarafsızlık zihniyeti içinde ve mer'i mevzuat 

I zorlanarak değil, millî menfaatlerimize en uy-
I gun anlayış içinde mütalâa edilmelidir. Bunun 
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M. Meclisi B : 109 
aksi bir tutum -muhtar müesseseleri zadeler ve 
Anayasayı tahribeder. 

2. — Parlâmento murakabesi yanında Hükü
metin kendi kendisini murakabe sistemini tesir
li, kuvvetli ve süratli bir şekilde işletmeye ma
tuf tedbirleri derhal almak icabettiği kanaatin
deyiz. 70 kişilik bir içişleri teftiş kadrosu, 34 
kişilik adalet teftiş kadrosu Türk idari ve adlî 
teşkilâtım teftiş ve murakabeden uzaktır. Dev
let teşkilâtımın her kademesinde ve İktisadi Dev
let Teşekküllerini müessir bir şekilde denetime 
tabi tutabilmek için Hükümetin süratle teftiş 
kadrolarını kifayetli bir hale getirmek üzere ge
rekli tedbirleri almaJsı temennisinde bulunmak
tayız. 

3. Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grupu-
nun diğer bir dileği olarak şunu arz edeyim ki, 
Toprak Reformu, zirai reform, idari reform ta
sarıları- ile bakanların görev ve soramlulukları
na dair kanun ile bâzı bakanlıkların ez cümle 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ile Köy 
işleri Bakanlığının teşkilât kanunlarının biran 
ovvel Büyük Meclise sunulması hususunda ge
rekli tedbirleri alması çok yerinde ve faydalı bir 
hareket olur. 

Personel kanunu tasarısını görüşmekte olan 
ve çalışmaları bir hayli ilerlemiş bulunan. geçici 
komisyona şimdiye kadar bir bakanın bir sefer 
olsun ğelmeyişini teessürle ifade etmek isteriz. 

Başbakanlık bütçesinin, memleketimize ve 
milletimize hayırlı olmasını temenni eder, hepi
nizi saygiyle selâmlarız. (Ortadan alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın Mithat Oavdaroğlu. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA MİT
HAT ŞÜKRÜ ÇAVDAROĞLU (Balıkesir) — 
Sayın Başkan, sayın milletyekileri; 1905 yılı 
Başbakanlık Bütçesi üzerinde A.P. Meclis t ru
punun düşüncelerini arz ve izah edeceğiz. 

Kısaca dokunacağımız bu mevzularda, peşi
nen belirtelim ki, Başbakanlık Bütçesinin cari 
harcamalar göz önünde tutulmak suretiyle su
reta bir incelemeye ta!bi kılmak Başbakanlığı 
Anayasada tarifini bulan vazife anlayışı içinde 
ve ona paralel bir tetkikin, dışında bırakmak 
olur. 

Yeni Anayasa düzeni içinde Hükümetlerin 
kuruluşu siyasi hayatımızı etkiliyen, Türk hal
kının da yakından ilgilendiği, esaslı olaylardan
dır. 

19 . 5 . 1965 O : İ 
Meclisimizin teşekkül tarihinden bu yana 

Hükümetlerin kuruluş anında karşılaşılan güç
lükler ile bu kuruluşların çalışma süreleri için
deki bünyevi rahatsızlıkları ilgi ile takilbedilen 
ve bilinen şeylerdir. 

Nispî temsil sistemine müsteniden teşekkül 
etmiş Meclislerden vücut bulacak bu kabîl Hü
kümetler teşkilinde esaslı rahatsızlıkların bulu
nabileceği de keza bilinmektedir; 

Buna rağmen çekilen sıkıntıların tez elden 
son bulmasını temin ile genel yaşayışımıza dü
zen ve 'güven verici Hükümetler kurulmasında 
kamu oyuna uygun neticeler alınmıştır. 

Dünden bugüne Hükümet kuruluşlarında si
yasi partilerin Anayasa rejiminin yerleşmesi yo
lundaki iyi niyet ve davranışlarının da anlaşıl
masına sebebolmuştur. 

Siyasi hayatımızın vazgeçilmez unsuru olan 
partilerin her zaman memleketçi duygularla ha
reket edeceği hususundaki kanaatleri hâdiseler 
doğrulamaktadır. 

4 ncü Koalisyon Hükümetinin kuvveti de 
Türk siyasi hayatında önemli yeri ve tesiri olan 
siyasi partilerimizin gücüne dayanmış olmasın
dadır. 

Sayın Başbakan ve Hükümeti teşkil eden 
partiler protokolde yer alan esaslara riayet hu
susunda titizlik ve dikkat göstermektedir. 

Siyasi partilerin programlarında yer alan 
esaslar ve sayın vekillerin şahsi inançları ne olur
sa olsun, ortak çalışmanın gereklerine uymasını 
bildikleri ve bilecekleri kanaatini vermişlerdir. 

Hükümetin sürekliliğinin temin hususundaki 
ağır başlılık ve kararlılıklarından ötürü, başta 
Sayın Başbakan Ürgüplü ile Hükümette görev 
alan siyasi partilerimizi ve sayın bakanları teb
rik etmek lâzımgeldiği inancındayız. 

Esasen Hükümetlerin devamlılığı yolunda 
endişe duyulmasının doğuracağı zararlar bilinen 
bir gerçektir. Halk oyunda bu inancın yer al
mış olmasının kalkınmaya muhtaç Türkiye'deki 
zararlarına inanmamak icabeder. Türkiye'mizde 
devamlılığı kanaatini veren kuvvetli Hükümetle
re ihtiyaç vardır. Geleceğin Türkiye'si için Hü
kümetlerin devamlılığı muhakkak ki hızla kalkın
mamızla da ilgili bulunmaktadır. 

Hükümet kuruluşunda dikkati çektiği birçok 
defa dile getirilen liderler komitesinin bugün 
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hangi iyi niyetlerle kurulmuş >öldıığunun anla
şılmasında memnuniyetle işaret etmeliyiz. 

(Bunun ıgilbi Sayın Başbakanın Hükümeti 
teşkil eden partilerin güç ve anlayışlarına daya
narak Bakan arkadaşları ile birlikte eşit şart ve 
müessiriyet esaslarına bağlı kalarak programını 
gerçekleştirmek gayretinde 'bulunması da ayrıca 
talddire değer. 

Halen iktidar ile muhalefet münasebetlerinin 
karşılıklı olgunluk ve anlayış içinde 'bulunuşu 
da siyasi hayatımız için övülmeye değer bir 
olaydır. 

Hükümet kısa bir süre için görevli de olsa 
Türk halkının kendisinden beklediği pek çok 
şeyler vardır. Bu Hükümetine olan güven duy-
gusundandır. 

Gerçek olan odur ki, Türk halkı bugünkü 
inancı ile ileri gayretler göstermek hususunda 
acelecidir ve Hükümetinin destekçisidir. 

Hükümet halli gerekli dış.ve iş meselelerde 
kararlı ve şahsiyetlidir. Tarafsız idarenin kurul
ması için gösterilen titizliğin takdirle karşılan
dığı muhakkaktır, idarenin de vatandaşla olan 
münasebetlerinde reform anlamındaki çalışma
ların hızlandırılması hayırlı neticeler verecek
tir. 

Sosyal ve ekonomik düzen için gerekli orta
mın (hazırlanmasında Hükümete şerefli ve güç 
işler düşmektedir. 

Türk halkı da kalkınma hedeflerine demokra
tik düzen içinde ulaşma arzusundadır. 

Sayın milletvekilleri, sırası ıgelm-işken bugün 
mevzu olan aşın olan aşırı cereyanlara aktüel 
meseleler olmak dol ayısiyle temas etmeliyiz. 

Demokratik düzen içinde her türlü fikrî ha
reketlerin tartışılmasına imkân vermek inancım 
samimî olarak taşımaktayız. 

Türkiye demokratik hayatın gerçek saadeti
ne 'bütün fikirlerin rahatlıkla tartışıldığı ve 'her 
türlü yasakçı inançların törpülendiği bir ortam 
içinde kavuşacaktır. 

Toplum düzeninin sarsıntılardan. uzak ola
rak, Anayasanın tanıdığı 'haklar ve ölçüler için
de kalabilmesinde millet olarak sayısız menfaat
ler bulunduğu şüphesizdir. Sağ kanatların tel
kini ile olsun sol kanatlardan esecek rüzgarların 
yıkıcılığı ile olsun ıbütün 'bu akımlar varolmasını 
istediğimiz kaideleri yoketmeye yöneldiklerinle 
demokratik düzen savunucularını daima karşıla-
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nnda bulacaklardır. 

Bu sebepledir ki, temeli aşırı sağda görünsün 
aşırı solda bulunsun demokratik düzenin var ol
ması için bütün akımlara karşı koymak millî var^ 
lığımızla sıkı sıkıya alâkalıdır. 

Aşırı sağı irtica ile birlikte mütalâa ederken 
ondan daha cazip (bir ekonomik vasıf içinde gö
rünmeye çalışan sol hareketi beynelmilel akımın 
tehlikesinden çıkarıp düşünemeyiz. 

İrtica hareketlerini millî bünye içinde millet 
gücüne dayanarak zararsız hale getirmenin tec
rübelerini edinmişizdir. Ancak millet olarak 
varlığımız beynelmilel komünizmin zararlı tesir
lerini nasıl yok eldbileceğimizin mücadelesini 
vermemiştir. Bunun için bünyemizi bu hastalığa 
karşı koyacak şekilde güçlendirmekte müessir 
kararlara varmak zorunluğu içindeyiz. Hükü
metin de bu mevzularla yakından ilgilendiğine 
emin bulunmaktayız. 

Çalışmalarını izlediğimiz ve destekçisi oldu
ğumuz Hükümete *grupumuz adına başarılar di
ler, sayın üyeleri saygılarımızla selâmlarım. 
(Soldan, alkışlar) 

BAŞKAN — Yeni Türkiye Partisi Grııpu 
adına Sayın Nihat Diler, buyurun. 

Y.T.P. GRUPU ADINA NİHAT DİLER 
(Erzurum) — Sayın Başkan, saym milletvekil
leri. 

Yeni Türkiye Partisi Meclis Grupu adına 
Başbakanlık bütçesi üzerinde görüşlerimizi açık-
lıyacağım. 

Yeni Anayasamız yasama, yürütme ve yar
gılama erklerini bir birinden ayırt etmiş Cum-
hurbaşkanınnin dar sınırlı salâhiyetleri haricin
de yürütme organı olarak Bakanlar Kumıltunu 
tâyin ye tesbitle yetkTve görevlerini ayrıca tas
rih etmiştir. 

Ezcümle 105 nci maddesinde (Başbakan, Ba
kanlar Kurulunun başkanı olarak bakanlıklar 
arasında işbirliğini sağlar ve Hükümetin genel 
siyasetini gözetir) demektedir. Ancak Öteden 
beri Danıştay, İstatistik, Diyanet İşleri, Tapu 
ve Kadostro, Vakıflar ve Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlükleri, bilahâra da Devlet Plânlama Teş
kilâtı Başbakanlığa bağlanmış bulunmaktadır. 
Bunların yönetimi dört Devlet Bakanı ve Baş
bakan yardımcısı arasında Başbakana niyalbeten 
taksim edilmiştir. 
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Bu va-ife taks'mi hukukî ve ihiyıe1 cvap 

verecek seki do yapılmamıştır. Bu it b^rla, B^ş-
bakanlık bugürkü iç bünyeliyle ve cUıç-iyle 
Anayaeamn öngördüğü ı izama intibak etme
miştir. Daha evvel do bu bütçe üzerinde mütalâa 
serd edenler ıbu mesele üzerinde ısrarla durmuş, 
vazife ve mesuliyetb. in sa ih hale getirilmesi 
için gereken tavs'yelerde b durmuşlardır. 

Y. T. P. olarak g~çen yıllar büLçe müzake
releri sırasında bu mevzu üzerinde g3reken tav
siyelerde bu'lrnm-ş, tedb'rlerin alınmasını i> 
temiş'i. Başbakanlığın çal şma şeklini yeniden 
tanzim etmek V2 ihtiyrca cevap verebür b r 
•düzene bağlamak için Teşkilât Kanununun çı
kartmasına inanmaktayız. Bu su" etledir ki, 
Dev1.et Bakanlıkları Başbakanl ğı bağ ı daireler 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı kendile i-
ne düşen görevleri mükemmel şekilde ifa etmek 
imkânına kavıvunrş bulunacaklardır. Yürünme 
erkinin en büyük mevkiini işgal eden Başbakan 
da diğer bakanlar ve bakanlıklar a arında bir 
ahenk ve işbirliği sağlıyarak, Hükümeti a göne1 

siyasetini gözetmek imkânın: bul bilecektir. 

Muhterem arkadaşlar; Oift meclisi parla-, 
mento rejimini kabul ettikten son~ a Bakanlar; 

Kurulu ve Bakanların v~zifc eri daha fazla ağır-
laşm:ş son, -derece çeti.ieşm'ştir. 

Gündem dışı konuşma, sözlü soru, Meclis araş
tırması, Millet Meclisine mahsus gensoru, Büyük 
Millet Meclisine has meclis soruşturması gibi, mu
rakabe yollarına sık sık başvurulması, hiçdeğil-i 
so, Meclisler huzurunda, Hükümetin ve bakan
ların no'ktai nazarlarının öğrenilmesinin istenil-
mesi; içtimai, iktisadi, kültürel kalkınmamızın. 
bir icabı kabina azalarının yurt içi yurt dışı se
yahat etme mecburiyetleri, kendi Mi vazifeleri-; 
ni yapmaya adeta zaman ve imkân bırakmamak
tadır. 

Bu ağır ve güç şartlar içinde çalışan Hükü-i 
metlere gereken kolaylığı göstermek, yardımcı' 
olmak, icabında onlara ışık tutmak, Y. T. P. nin 
ideal saydığı prensipleridir. Bütün bunlara rağ : 
men Hükümetin cesur hernleleri yapabilmesi için 
zaman kaybına mahal verilmemesinin de huku-
tkan kuvvetlendirilmesine taraftarız. 

Muhterem Milletvekilleri; 
Devlet mekanizmasının hak ve adalete uygun 

çalışması için, Devletin her organının kendine 
düşen görevini, diğer organlarla bjr ahenk içinde 
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tam ifa etmesiyle mümkündür. Bu ölçüye göre, 
Devlet makanizması hâlihazırda mükemmel ça
lınmaktadır. Halk âmme hizmetlerinin görülüş 
tarzından şikâyetçidir. Muzdariptir Devlet me
murları geçim sıkıntısı içinde çırpınmaktadır. Bir 
Devlet Dairesinde lüks, konfor ve israf, diğerinde 
sıkıntı, ıstırap ve müzayaka vardır. Bütün bunla
rın sebepleri adam değil, adama iş bulma pren
sibinden meydana gelmiş brokrasinin Devlet ida
resin do hâkim olmasından ileri gelmektedir. Dev
let dairesinde verimliliği sağlamak, hak ve ada
let tevzi edecek hale getirmek için Devlet Perso
nel Kanununu süratle çıkarılmasını idarede re
formun, iktisadi kültürel ve içtimai hamlemizin 
zaruri şartlarından telâkki etmekte ve yeni Hü
kümetten bunu beklemekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar; Bir memleket ne kadar 
büyük servet ve nimetlere malik olursa olsun, bu 
servet ve nimetlerden o memleket mensuplarının 
istifade etmeleri için asgari bir huzur ve em
niyete ihtiyaç vardır. 

Sabah akşam gırtlak gırtlağa gelen ve gele
bilen bir toplumun içinde servet ve nimetlerden 
istifade etmekten insan haysiyet ve şerefinden, 
adaletten bahsetmek mânâsız olur. 

îşte bu bakımdan topyekûn cemiyetimizin ha
yatını gelecek her türlü tehlikeden korumak, bu
günkü haliyle en üstün gayemizdir. Bugün bilhas
sa, aşırı sol sosyalizm nikabı altında komünizm 
propagandası yapılmakta, kendinde olmıyan şef
kat ve merhamet duygularını tahrik ederek, is
tismar etmektedir. Bu suretle içtimai, ve Devlet 
nizamımızı yıktıktan sonra, bunun üzerinde sal
tanat kurmak niyetindedir. Her vasıta ve fırsattan 
istifadeye çalışmaktadır, yeni Hükümet programın
da aşın cereyanlarla mücadele edeceğini vadet-
miştir. Millî Emniyet Teşkilâtının bu mevzuda 
çok hassas olduğu muhakkaktır. Büyük içtimai, 
iktisadi ve kültürel hamlelerle giriştiğimiz şu an
larda memleketimizin asgari bir huzur içinde bu
lunması şarttır. Bu huturun temin edecek Hükü
meti desteklemekten büyük memnuniyet duymak
tayız. 

Muhterem arkadaşlar, Meclis içi ve dışı geniş 
bir temele dayanan Hükümetin büyük imkânla
rı vardır. Büyük Türk Milletinim heyecaniyle 
desteklenmektedir. Meseleler çok, şartlar ağır ol
masına rağmen, Büyük Türk Milletinin bu fevka
lâde desteğiyle Hükümotün kendine düşen, vazife-
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sini yapacağına inanıyoruz ve muvaffakiyetini 
temenni etmekteyiz. 

Mâruzâtımız bundan ibarettir. Bütçenin mem
leket ve milletimize hayırlı olmasını dilerim. He
pinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına Sa
yın tsmet Kapısız. 

MÎLLET PARTİSİ GRUPU ADINA İSMET 
KAPISIZ (Yozgat) — Muhterem Başkan, kıy
metli arkadaşlarım; 

1965 yılı Başbakanlık bütçesinin müzakeresi 
yapılırken Millet Partisi Meclis Grupu adına 
bâzı hususları belirtmek üzere söz almış bulunu
yorum. 

Evvelemirde, bütçenin Aziz Türk Milleti 
için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim. 

1965 malî yılı Bütçe Kanunu, bundan önce 
Şubatın ikinci haftasının ortalarında ismet Pa
şa Hükümetinin kırmızı oy almasından ve dola-
yısiyle Millet Meclisince reddinden sonra düş
müş, Sayı n Ürgüplü Hükümeti tarafmdan tek
rar Meclisinize getirilmiştir, 

Bu vesileyle tevekkül eden ve dört partinin 
iştirakiyle tarafsız bir Başkanın riyasetinde vü
cut bulan 4 ncü Koalisyon Hükümetine başarı
lar diler ve her türlü güçlükleri yeneceğine 
olan inancım M. P. Meclis Grupu tekrar te-
yidetmekten memnuniyet duyar. 

Sevgili arkadaşlarıma gözünden kaçmamış
tır. Seçim öncesi önemli bir devre 1 e mesuli
yet yüVenmH memlekete h'zmet için büyük bir 
çaba iç'nde bulunan 4 ncü Koalisyon Hükümeti 
kurulduğundan bugüne kadar devamlı hücum
lara mâruz kalmış, insafsızca yerilmiş birtakım 
kişisel hır.".]ar, mânas ı kinler ve garazlar onu 
raeflûç ha7c getirmek istemiştir. Bereket ver
sin ki, a "iz Türk Milletinin çoğunluğunu tem
sil eden iktidar, bu sarsıntıları kolaylıkla at
latabilmiştir. 

Millet Partisi Meclis Grupu olarak Başba
kanlık bütçesinin müzakeresi dolay^siyle Tür
kiye'de mücsse1eri ile varlığına inandığımız 
demokratik idare sistemimizin ve onun icra 
organı olan hükümetlerin gönül rahatlılığı ve 
vicdan hunini içinde vazife görebilmelerini te
min edecek hususlara ibaretle kendilerine mev
du görovler'n neler olduğunu belirtmeyi bir za
ruret telâkki etmekteyiz. Sevgili arkadaşla
rım, biraz önce, benden önee burada konuşan 
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C. H. P. Sözcüsü Mehmet Ali Ankaft arkadaşı
mızın temas ettiği bir noktaya arzı cevap et
meden geçemiyeceğim. 

Sayın Mefhmet Ali Arıkan, Saym Ürgüplü 
Hükümetinin programı Mecliste müzakere edi
lirken, C. H. P. adına konuşan Say n Genel 
Başkan İsmet inönü'nün bir fikrini, bir görüşü
nü ayrıca belirtmişti. 

Sayın Mehmet Ali Arıkan dörtlü Koalisyon
da vazife almamış, üç siyasi parti genel başka
nının vazife almış olan Adalet Partisi Genel 
Başkanı Sayn Süleyman Demirel'le birlikte 
dörtlü bir komitenin üyeleri olarak Hükümet 
ürerinde Anayasayı ihlâl s u r e t l e , sanki bir 
dörtlü komite, dörtlü bir cunta teşekkül etmiş 
gibi, bir ithama ikinci bir defa dörtlü komiteyi 
mâruz bırakmak istemiştir. Arkadaşımızın 
söylediği bir fikir, çok daha önce ileri atdan, 
fakat katiyen samimiyetten uzak bir görüş ifa
desi olmakta devam etmekte ve bu fikirlerin 
Türk efkârı umumiyesincede gerekli yerini ala-
mıyacağı inancındayız. Ayrıca bir küçük par
tinin genel başkanınm, Hükümet üzerinde ge
rekli baskıyı yaparak TRT konusunda birta
kım küçük neticeler alabileceği hususunu da 
bir tenkid konusu olarak Başbakanlık bütçesi
nin müzakeresinde Büyük Meclisin sayn üye
lerine tekrar ifade etmek suretiyle küçük bir 
politikanın peşinden sürüklenildiğini esefle mü
şahede ettik. 

Yalnız, Sayın Arıkan'la b'r noktada mu
tabık olduğumuzu ifade etmekte fayla mülâ
haza ediyorum. O da, Sayn Suad Hayri Ür
güplü Hükümetinin işbasına geldiğinden bugü
ne kadar TRT konusunda gerek Başbakanın, 
gerek muhalefet parti liderleri ve bakanlarn-
dan bâzılarının ve gerekse Millet Partisinin 
hassasiyetle tarafgir tutumundan şikâyetçi ol
duğu TRT konusunda son günlerde tutumunun 
savcılar tarafından tahkik konusu olması hu
susunda bir eyleme kendisini kaptırmış oldu
ğunu, bunun aksine bu memlekette sol cere
yanların, solculuğun ve iddia edildiği gibi ko
münizme kaçan davranışların karşısında dura
cağını ve bu çe^it cerevanlara karşı çok şiddet
li hareket edeceğini Hükümet programına a^an 
Saym Ürgüplü Hükümetinin ve onun bakanla
rı m n savedan bu konuda gerektiği şekilde ha
rekete getirilmediğinden ayrıca Mehmet AK 
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Arıkan arkadaşım gibi Millet Partisi Grupu da 
üzülmektedir. Bu husus da burada belirtmekte 
fayda mülâhaza etmekteyim. 

Muhterem arkadaşlar; Anayasamızın 105 nci 
maddesi : 

(Başbakan, Bakanlar Kurulunun Başkanı 
olarak bakanlıklararasmda işbirliğini sağlar 
ve Hükümetin genel politikasının yürütülmesi
ni sağlar) der. Biz Sayın Başbakanın bilhassa 
tarafsız olmasının 4 lü Koalisyonda ahengi 
dalha da iyi sağlıyacağma, idealimizdeki işbir
liğini gerçekleştireceğine olan güvencimizi te
min edeceği inancı içindeyiz. Millet Partisi 
olarak biz. Tarafsız Başbakanı ve dört partili 
ile altına şereflerinin imzasını attıkları dörtlü 
koalisyon protokolüne sadakati memlekete hiz
metin en büyük teminatı kabul ediyor, milletin 
uhdelerine tevdi ettiği emaneti yerine getirmek 
için gösterdikleri gayretten dolayı Sayın Hü
kümetinin samimiyetine inanmak istiyoruz. 

Yukarda da işaret ettiğimiz gibi, Başbakan
lık, bütçesinin müzakeresi yapılırken, bir nebze, 
geçmişte Türk Milletinin kaderine hâkim olan 
iktidarların hataları yüzünden bozulan Devlet 
nizamından dolayı bugünün mesullerinin dik
katlerini M. P. Meclis Grupu olarak bâzı husus
lara çekmeyi bir zaruret kabul etmekteyiz: 

I - Kanaatimizce, bilhassa son yıllarda, var
lığını 'Devlet nizamında iyice hissettiren bir ah
baplık zihniyeti hüküm sürmektedir. Türkiye 
sanki bir nizam Devleti değil, bir aşiret Devle
dir; lâkaydilik, «adam sende» zihniyeti, mesu
liyetten kaçma, «bana değmiyen yılan bin ya
şasın» kabilinden çekingenlik... Modern Devlet 
nizamı ile katiyen bağdaşmıyan bu zihniyetle 
mücadelenin millî bekamız bakımından şart 
olduğuna inanıyoruz. 

II - Bakanlıklarda, Devlet dairelerinde il 
ve hattâ ilçe teşkilâtlarında birbirine kenetlen
miş, ahbap Devlet statüsünün en güzel örnek
leri, dostluklar ve yaranlar topluluğu. Bu top
luluklar bazan siyasi kuvvetlerin desteğini de 
temin eden bir durum arz ederse onların çem
berini kırmaya kimsenin gücü yetmiyor arka
daşlar. Günlerini gün eden bu mesuliyet duy
gusundan mahrum kimselerin mesailerinden de 
memleket asla istifade edememektedir. Bun
ların yanında büyük sayıda feragati nefsetmiş, 
gösterişten uzak, vatanperver, Devlet bütçesin-
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den bu fakir milletin kendisine verebildiğini 
helâl ettiren idare âmiri, memuru ve müstah
demi vardır. Biz, Devlet nizamını yürütenlerin 
tamamının ikincilerin statüsünde olmalarını is
tiyoruz. 

III - Devlet hayatında iltimas ve rüşvetin 
asla yeri olmamalı, kanunun hâkim olduğu bir 
nizamda iltimasın yer etmesi milletin izmihlali
ni hazırlar kanaatindeyiz. Torpille açılan ka
pılardan maalesef insanlar girebilmekte ve iş
lerini yürütmektedirler. Bâzı zamanlar oluyor 
ki cemiyette şu veya bu mevzuda gözü açık," iş
lerini yürüten birtakım çeteler teşekkül ediyor. 
Onların yaptıkları işler akıllara durgunluk ve
riyor ve hattâ Devlet kuvvetlerini aylarca meş
gul eden Koçero'nun yaptıkları bile bunların 
fiilleri yanında hafif kalıyor. 

IV - Yukarda saydığım hastalıkların bün-
yevi olduğunu, sebeplerinin ahlâki, ekonomik, 
politik, olduğunu müdrikiz. Tedavisi elbette 
zordur. Fakat elimizdeki imkânları değerlen
dirmemekte sanki ayak diretmekteyiz, fırsatla
rı kaçırmak için yarış etmekteyiz. Niçin Dev

let Personel Kanunu hâlâ çıkarılmadı? Yıllardır 
oylarını aldıklarından münevver memur kütle
sinin yanlarında olduklarından dolayı kendile
rine övünme payı çıkaranlar, niçin dört sene
dir Devlet Personel Kanununu çıkarmadılar? 
M. P. Meclis Grupu Devlet Personel Kanununu 
Meclis tatile girmeden çıkarılmasını Türkiye'
nin geleceğinin sağlam temeller üzerine bina 
edilmesinde en hayatî bir unsur kabul eder. 

V - Başbakanlığın geçenlerde tarafsız ida
renin şartları ile bu arada idari cihazımızda 
vazife alan ilgililerin dikkatlerine sunduğu bir 
tamimi belki benim gibi sizler de okumuşsunuz
dur. 

Arkadaşlar; kim ne derse desin maalesef 
memleketimizde hatırı sayılır bir şekilde en 
büyük kademesinden en küçük kademesine ka
dar partizan memurlar vardır. Bu durum ka
zalarda, vilâyetlerde kendisini daha da çok his
settirmektedir. Bu hususa son vermenin zama
nının çoktan gelip geçtiğine M. P. Meclis Grupu 
inanmaktadır. 

VI - Sevgili arkadaşlarım, eminim ki Yüce 
Meclisdeki siyasi grupların hemen hepsi M. P. 
gibi, memleketimizde bir hastalık halinde bün
yemizi kemiren resmî araba - saltanatından şi
kâyetçidir. Pazar ve tatil günlerinde yapılan 
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gezilere resmî araba tahsis edilir, çocuklar I 
onlarla kolejlere gönderilir, tiyatro ve sinema 
kapılarında üzerinde resmî hizmete mahsustur 
yazılı arabalar bekletilir. 

•Grupumuz, Sayın Hükümetten ve onun Baş
bakanından Türkiye'de tedavi edeceği en müz
min hastalıkların başında bu meselenin geldiği
ne dair olan kanaatini izharla onun tedavisi 
için gereken müessir tedbirlerin alınmasını has
saten istirham eder. 

VII. Bu saltanata muvazi olarak, lüks ve 
israf, milletin malını har vurup harman savur
ma laubali zihniyeti, Devlet dairelerinde sekre
ter modası, şube müdür ve muavini sekreterle
ri konusu da ayrıca üzüntü kaynağımızdır. 

Sevgili arkadaşlarım, bir Bakanlığımızda bir 
bay sekreterin karşısında camlı bir odada me
suliyet duygusundan âri üç tane bayan sekre
terin mevcudolduğunıı, Yozgat milletvekilleri 
olarak bir Bakana yaptığımız ziyaret sırasında 
esefle şahidolmustuk. Umarım ki o Bakanlıkta 
bu üç bayan sekreler şimdi aynı mesuliyetsiz 
durumda bulunmamış olsunlar. 

Devlet dairelerini kırtasiyecilikten de mut
laka kurtarmalıyız. Kararnameler mi hazırlana
cak, yani yönetmelikler mi yapılacak, Personel 
Kanunu mu biran Önce çıkacak, ne ise gereğini 
Hükümet biran evvel düşünmelidir. 

Sevgili arkadaşlarım, kanaatimizce millet 
olarak bugünkü perişanlığımız ve geriliğimiz 
fakirliğimizden olduğu kadar belki de ondan 
daha çok metodsuzluğumuzdan, çalışma zevki
mizin olmama sındandır. 

1839 Tanzimattan beri milletimiz Garp me
deniyetine yönelme ve kalkınma çabaları gös
termiştir. Girişilen bu teşebbüslerde Garp me
deniyetini yaratan idealleri ve ilkeleri kavrıya-
rak bunları bünyemize sindirme yerine, maale
sef basit şekilde Garp'ı taklidetmişiz ve toplu
mumuzda yıkıcı bir aşağılık duygusunun geliş
mesine yol açmışızdır. Bu durumun müsebbiple- I 
rini arayıp bulma çabası yerine, vakit kaybet- I 
meden millî bünyeyi en tesirli tedbirlerle ıslah I 
etme çarelerini bulmak mecburiyetindeyiz. Kay- I 
bolan güveni millete yeniden kazandırmalıyız. I 
Ona yeni bir hayat görüşü iade etmeliyiz. I 

; Türkçemizde bir atasözü vardır; (Baş başa, I 
baş da padişaha bağlıdır) diye. Biz millet ola- I 
rak -herseyi yukardan bekleriz. Asırlardır bu | 
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I nizama alışmışızdır. Demokratik nizani sarsıntı* 
I 1ar geçirdi. Hâlâ rayına oturdu diyemiyoruz. 

insanoğlunun fezanın fethine çıktığı 1965 dün
yasında Türk Milleti olarak medeniyet yolun
da ancak bir arpa boyu mesafe katediyoruz. 

I Yıldan yıla bu hız millî bekamız bakımından 
hiç, yeterli değildir. Takdir edersiniz. Kısır par
ti çekişmelerine paydos demenin tam zamanı 
gelmiştir. Dert ve meselelerimize Hükümet cid
diyetle eğilmeli, idareimaslahat politikasına as
la ve asla yer vermemelidir. 

Otuz milyon Türk Milletinin mensupları 
olan bizler bir kader gemisinin yolcularıyız. 
Hükümet ve onun Başkanı da bu geminin sevk 
ve idare edicileridir. Bu nizamı ehliyetle yürü
teceklerine inanıyoruz. 

Sevgili arkadaşlarını; son yılların en büyük 
siyasi hâdisesi 27 Mayıs devrimidir. Vücuda ge
tirdiği 9 Temmuz Anayasası cemiyetimize mo
dern bir Devlet nizamı, geniş bir hürriyet anla
yışı" getirmiştir. Anayasanın fertler için temini
ni öngördüğü sosyal haklar mefhumundan sos
yalizmin, solculuğun, aşırı solculuk ve solaklı-
ğm savunulması gerektiği fikrine kapılan ve 
Türkiye'de sol bir idarenin özlemini duyan ha
ini vatanlara Hükümet gerekli cevabı vermeli 
ve onları lâyık oldukları şekilde takip ve tec
ziye etmelidir. Fikir özgürlüğü maskesi altında 
her türlü denaeti irtikâbeden, din ve ahlâk gi
bi mukaddes mefhumlara her gün söven, yaz
dıkları yazılarla servet düşmanlığı fikrini ya
yan, vatan sathında ve her zümrede bölücü fi
kirler ortaya atan kimseleri yakinen takibetme-
lidir. Hükümet memleketin kıymetlerine uluor
ta hücum edenler, Devlet büyüklerine alenen 
hakaret edenlerin kimlerden yüz bulduklarını 
millet bilmekte, hangi ihtiras erbabının bu mem
leketteki solculara taviz verdiğini anlamakta 
geç kalmamaktadır. 

I Parlâmento haysiyetinin de zedelenmesinde 
I kendileri için küçük menfaat bekliyenler raa-
I zallah bu çatının çöktüğünde altında kendile-
I rinin de can vereceğini acaba unutuyorlar mı? 
I Birbirimizi aldatmaya gayret etmiyelim. Me-
I selelerimizi yetkililere elimizde fırsat varken 
1 açık açık duyuralım. Onların gerekli tedbirleri 
I almasına Parlâmentonun iktidarı ve muhalefeti 
I olarak yardımcı olalım. 
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Sözlerime son verirken BaşbakanLk bütçesi

nin Yüce Türk Milletine hayırlı ve uğurlu ol
masını Cenabı Haktan diler, Millet Partisi Mec
lis Grupunun sizlere en derin saygılarını arr 
ederim. (Sağdan alkışlar.) 

BAŞKAN7 — C. K. M. P. Grupu adına Sayın 
Mustafa Kepir. 

C. K. M. P. GRUPU ADINA MUSTAFA 
KEPİR (Yozgat) — Sayın Balkan; değerli 
milletvekilleri; 19G5 yılı Başbakanlık bütçesi 
vesilesiyle, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi 
McJİ3İ Grupunun görüşlerini arz etmek üzere 
huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım ; Sultan Hamit'ten 
beri, yasama meclislerinin, partileri, grupları, 
Meelis üye:d olmak sıfatiylc söz hakkına sahip 
bulunan kişileri bu kürsülerden Devlet bütçe
leri hakkında, dinleyicileri olsun veya olmasın, 
çok şeyler scylcmijlcrdir, söylemektedirler ve 
söylemiye devam edeceklerdir. Bunların hemen 
hemen hepsi de maalesef, Me3İis tutanaklarının 
mahrem birer arşiv rafı haline gelmiş bulunan 
sayfalarda, itibar edilmez söz yığınları, fosilleş
miş fikir kırıntıları olarak kalmaya mahkûm
durlar. 

Eğer öyle olmasaydı, eski bir deyimle, «Va-
rakı mihri vefayı» okuyup dinliyen bulunabil
seydi şimdi bir silkiniş, bir ciddî hamleye ha
zırlanış emareleri görülebilirlerdi. Devlette ve 
millette bu uyanışı müşahede edememenin ist -
rabını duya duya görüş] eri mid belirtmeye çalı
şacağız. 

M'uhterem arkadaşlarım; Anayasamızın 
(105) nci maddesinden de istidlal edileceği ihc-
re, Ba .bakan, Devlet çarkının ilk hareket ma 
nivelâsmı işleten ve onun verimli ve dengeli in
leyişini dikcnliycn bir baş organdır. Başka bir 
ifade ile Başbakan, Devlet gemisinin baş kapta 
nıdır. Hamulesi millî imkânlarınız, yolcusu bir 
bütün halinde Türk Milletidir. Böyle bir gemi
nin baş kaptanına yardımcı olmak, onun hizmet 
ve başarı şerefinden mânevi bir pay almak, so
rumluluk yükünden bir hisseye sahibolmak, şu
urlu bir vatandaşın temel anlayışı elmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım; memleketinim 
çağdaş anlamda bir hukuk Devleti olma çabasr 
1808 de başlar ve 1839 da o çağın Türk sosya1 

ortamına göre, cldukça önemli bir merhaleye 
ulaşır. 

19 . ö . 1965 O : 1 
Cumhuriyet devrine kadar hisscdilemîyeeek 

kadar batî bir tempo ile gelişsn hukuk Devleti 
kavramı ve tatbikatı, Büyük Ata'nm cesur, 
hamleli ve enerjik devrimleriyle âdeta çağları 
ıtlıyarak Batı anlamında bir Devlet olabilme
lin Psiko - Sosyal vasatını hazırlar. Tarih bo
zunca örnek devletler kurmuş olan, büyük mil
letimizin bu taban üzerinde savlam, başarılı 
ve verimli bir Devlet düzeni kurması gerekirdi. 
'tarihin her devrinde ve dünyanın her yerinde 
başarılı Devletin nitelikleri bellidir : Kaderine 
yön verdikleri milletlerin moral, ekonomik, sos-
val ve kültürel alanlarda çağdaş milletlerle b~y 
ölçülecek bir seviyeye ulaştırabilmiş olmasıdır. 

Saym milletvekilleri; 
Bu milletin çocukları, bu aziz vatanın sahip

leri ve Türk insanının temsilcileri olarak bu 
merhaleye ulaşmaktan çok uzak olduğumuzu ıs
tırapla itiraf .etmiye mecburuz. Vicdanlarımız
da iman, yüreklerimizde heyecan, ilme ve Türk'e 
Tjk duygularında yavan olduğumuz müddetçe 
bu. ıstıraba mahkûmuz. 

Değerli arkadaşlarım; 
77 milyon hektarlık Türk vatanında, çeşitli 

iklim, çeşitli toprak cinsi ve tabiî bunlara bağlı 
larak eo itli ürünler yanında ekonomik imkân

ların karakterize ettiği âdeta çe dtli toplumlar 
/ardır. Tarih öncesinin ma "ara hayatını yaşı-
van köylülerimiz olduğu gibi, çobanlık çağını 
levam ettirerek bölgelerimiz en ilkel tarım dev
inden çağdaş tarım seviyesine ulaşmış çcvrele-
•imiz ve nihayet modern endüstri devresine ye
tişebilmiş zirve noktalarımız vardır. 

Bir memleket tasavvur ediniz ki, tarihin bü-
'•iv\ çağlarını birarada ve yanyana yamyan va
tandaşları ile, canlı bir tarih mi're3İdir, böyle 
ûr memlekette modern bir Devletin mevcudi-
rcti"'i iddia et™ek güçtür, hattâ gülünçtür. 

Muhterem milletvekilleri; 
Toplumumuzun içinde bulunduğu en büyük 

buhran maalesef bir inanç ve itimat buhranı
dır. Milletle Devlet arasınla, eski bir deyimle 
«İdare edenle idare edilen arasında» korkunç bir 

-itimatsızlık uçurumu vardır. Halk, âmme sektö
ründe görevli kişilere, politika Te meşgul olan 
aydınlara inanmamakta, yokluğun, çaresizliğin 
ümitolzliğin ve bünyevi işleriyle meşgul olanlara 
itimatsızlığın verdiği bir bıkkınlık ve bezginlik 
içimde hayata küsmekte, kahir ve çileden bagka 
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bir şeyini görmediği bu yalancı dünyaya sırt 
çevirip mukaddes kitapların vadettiği ebedî ha
yatın yolculuğun?, hazırlanmakta. 

Sosyal gerçek budur arkadaşlar! Şikâyetçisi 
olduğumuz birçok sosyal hastalıkların asıl sebebi 
de budur. Evvelki gönün, dünün ve bugünün 
sayın başbakanları, yarının başbakanlığa namzet 
aydın ve liyakatli arkadaşlarımız; no sizler, ne 
de bakanlarımız ruhî, fikrî ve moral güçlerinizi 
ciddî ve verimli bir şekilde kullanmaktan maale
sef mahrumsunuz. 

Tüıûiyo Cumhuriyeti Devletinin muhteşem 
görünüşlü kadrocu içinde, Bakanlığımızın se
bebi lüzum felsefesini aramaya, ulaşmak iste
diğimiz anahedefleri, bu hedeflere ulaşmak için 
seçilmesi gereken metotları ve bu metotları he
def istikametinde liyakat ve kifayetle yürütebi
leceğiniz insan unsurlarını arayıp bulma ve on
ları tekmil kabiliyetleriyle bir vazife ve bir me
suliyet şuuru içinde harekete getirmeye mukte
dir oiamıyacaksmız. 

Çünkü; Bakanlık koltuğuna oturduğunuz 
günden, oradan ayrıldğmız ana kadar, başta sa
yın senatörler ve milletvekilleri olmak üzere her 
köyün, her bucağın, her ilçenin, her ilin koalis
yon halindeki heyetleriyle, mensubolduğımuz par
tinin özel temsilcileriyle, köy muhtarı, bucak mü
dürü, kaymaikam ve valilerin ziyaretleriyle, ay
rıca mağdur olduğu iddialariyle ferden ferda 
sizlere başvuran bir yığın vatandaşın ziyaretle
riyle, dolup taşmaya, dinleme kabiliyetlerini 
kaybetmeye ve anlama faziletine ulaşamamaya 
mahkûmsunuz:. Böyle değil mi? 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu mslodramatik sahneler gözlerimizin önün

de her gün cereyan etmektedir. Bunun mânası 
şudur ' arkadaşlar : Ya bu memlekette korkunç 
bir haksız'lıık ve yolsuzluk hüküm fermandır, o 
halde ciddî ve namuslu insanlar olarak bunlarla 
sonuna kadar mücadeleye hem hukukan, hem de 
vicdanen mecburuz. Yahut da Türk vatandaşı 
evhamlıdır, hakkına razı değildir, «Rabbena hep 
bana» türküsünü insafsızca söylemekte beis gör
memektedir. Bilelim ki, bu toplum, arazı mey
danda ufunetli bir hastalıkla malûldür. Bizlere 
düşen, muhalifi ve muvafıkı ile hepimiz vatanda
şa soyut gerçekleri anlatmıya, hakkı ve doğruyu 
cesaretle savunmaya, Devletin selâmeti ve mil-
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letin Devlete itimadını sağlıyab ilmesi yönünden, 
mecburuz. Gerçek odur ki, yurdumuzda maale
sef, hem iltimaslar, irtikâplar, haksızlıklar olmak
ta, hem de vatandaşlarımızın bir kısmı kendi 
hakkına rıza göstermemektedir, ilgili Devlet dai
releri ve bunların mesul insanları vatandaşa hay
siyetli bir insan muamelesi yaparak, gerçeği ap^-
açık izah ederek ona itimat telkin edebilse, ön-
lan ikna edebilse, işlerini sürat ve dikkatle ih -̂
tacedebilse Bakanlık koridorları site devrinin". 
agoraları haline gelmez, itimatsızlık sadeoe hal
ikın Hükümete, milletin Devlete, ya da idare edi
lenin idare edene karşı duyduğu bir menfi ruh 
haleti halinde donup kalmış da değildir, idare 
edenlerin do yokdiğerinden şekvacı olduğunu 
üzüntü ile görmekteyiz. Müstaşar, umum müdü
ründen, umum müdür şubo müdüründen, mü
dür memurundan, memur hiyerarşit bir yolla 
hepsinden şüphe etmekte, herkes birbirinin aya
ğını kaydırmak, töhmet veya evhamiyle huzur
suz olmaktadır. Bu huzursuzluğun, hizmette kı
sırlığı ise izahtan varestedir. Bir memur bir ye
re tâyin edil meyegörsün, yer yerinden oynamak
ta, ihbarlar, ithamlar, nüfuzlu adam arayıcılar, 
aracılar, feryatlar, figanlar, raporlar, aman Ya-
rabbi bir felâket cihanı yaratılmakta, henkes dün
ya mihverinin kendi etrafında dönmesini iste
mekte, «ben, ben» diye âdeta hıçkırıp haykır
makta ve «benden sonra tufan!» diyebilmektedir. 
Arkasından da vatan ve millet nutukları çekme
se doğru bir teşhis koyabilir ve tedaviye çalışır
sınız. Fakat o nutuklar hastalığı kamufle etmek
tedir. Bir memur bir yere tâyin edilir, emri te
bellüğ etmeden tâyin emri iptal edilir. 

Peki bu memurların tâyinleri, nakilleri, ter
fileri bir statüye bağlı değil midir? Bu "statü 
birtakım objektif ölçülere, insaf ve adalet kural
larına bağlanmamış mıdır? Tâyine neden lüzum 
görüldü, iptali hangi kuvvet sağladı, bu nasıl 
Dovlet anlayışıdır, bu no biçim bir keyfîliktir? 
Hayatını bülün yönleriyle, vüs'u vazife ve ah
lâk anlayış nisbetinde Devlete bağlamış bulu
nan bir memurun, terfide, tâyinde, nakilde, az>il-
dc, teminatı nedir? Kendilerinden feragat ve fe
dakârlık beklediğimiz bu insanların kaderi ge
nel hukuk kuralları dışında nasıl yürütülmek
tedir? Bu tarz muameleler bir - beş değil, yüzler-
cedir ve sadece bugün değil, Abdülhamid dev
rinden beri do böyle devam etmektedir. Çağdaş 
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rinden beri de böyle devam etmektedir. Çağdaş 
bir devletin bu çeşit lâubaliliklere kesin surette 
Mr son vermesi', Devletin otorite ve prestijini 
behemehal sağlaması Devlet olmanın ilk şartı
dır/ 

Rıakkftmılarla dolu cetveller, harcamalar ya-
tıj'imlar; ihtiyaçlar ve imkânlar arasımda denge-
aramalar, teknik gayretler, hepsi hepsi bir te
mele bir ahlakî ve mânevi temele dayanmadık
ça millî bekamızın kesin çaresi dlanıa,z. 

Bu inançla, Başbakanlık Bütçesinin Tüık 
Milleti için. hayırlı ve bu bütçeyi uygulayacak 
olan müessesemiz için başarılı olmasını Tanrıdan 
diler, Yüce Meclisi Cumhuriyetçi Köylü Millet 
Partisi Meclis Grubu adına saygı .le selâmla
rım, (Alkışlar) 

.BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına Sa
yın Ahmet Bilgin 

MÎLLET PARTİSİ GRUPU ADINA AH
MET BİLGİN (Kırşehir) — Çok muhterem ar
kadaşlarım, sayın C. H. P. grup sözcüsü Meh
met Ali Arıkan arkadaşımın partimizi ilgilendi
ren beyanları karşısında tekrar söz almış bulu
nuyorum. özür dilerim. 

, Evvelâ tarafsız idareye değinen Sayın sözcü, 
«Bu tarafsız idare tesis edilmiş midir?.» diye Ko
alisyon Hükümetinden sormuştur. Tarafsız idare, 
hakikaten arzuya şayan, çok arzu edilir ve üze"-
rinde çok söz söylenmiş olan bir mevzudur. Yal
nız şurasını arz etmek isterim ki, grupumuz ta
rafsız bir idarenin teessüsü yönünde alınmış bir 
kararı vardır. Buna burada açıklamakta fayda 
görüyorum. Koalisyonun bir kanadını teşkil ettiği
mizi takibeden günlerin birinde, grupumuz şöy
le bir karara varmıştır: Tâyinlerde lâyık olan 
aranacaktır, taraf güdülmiyecektir, hattâ kendi 
partimize mensubolsa tarafsız birini tâyin et
me imkânları aranacaktır. Bulunmadıysa, ister
se muhalefet partisine mansubolsun, tâyin edil
mesi lâzımdır konusuna varılmış ve bu suretle 
tâyinlerin esaslı bir şekilde tarafsızlıkla yönetil
mesini amaç ittihaz etmiştir. 

Hâttâ iktidarı bir nimet sayan etrafına nimet
ler dağıtan bir zihniyetim bu memlekette hâkim 
olmaması için senelerden beri mücadele etmiş 
olan bir partiyiz. Binaenaleyh, Hükümetin böy
le kısa bir devre zarfında hemen bir tarafsız ida
reyi temin edebilmesinin imkânsız olduğunu sa-
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yın 30 senelik iktidar sözcüsünün takdir etmesi 
icabederdi, kanısındayım. 

Bu suretle tarafsız bir idarenin hemen teessüs 
edip etmediğini sormanın yersizliğini bu suretle 
anlattıktan sonra, diğer konularda cevaplarımı 
arz edeceğim. 

Piyasanın emniyeti: Bu öyle bir konudur ki, 
senelerden beri bozulmuş olan piyasa düzenini 
2,5 - 3 aylık bir devrede düzeltilip düzeltilmedi
ği konusunda sual sormak ne dereceye kadar doğ
ru olur bilmem. Yalnız şu noktayı belirtmek is
terim: Bir Devletin Sayın Başbakanı «Harb ka
pımızın eşiğine kadar gelmiştir.» dediği bir mem
lekette piyasa düzenini temin etmek mümkün 
olur mu? Piyasaya emniyet verilebilir, piyasa açı
labilir mi? Piyasa faaliyeti olur mu? Şu halde 
üç ay içinde piyasayı açmanın, piyasaya bir 
ahenk vermenin imkân dâhilinde olmadığını in
saflarınıza arz ederim. Binaenaleyh, bu gibi 
sözlerin ve soruların burada tekrarında fayda de
ğil, bilâkis mazarrat olur. 

Yalnız şunu da söyliyeyim; yeni Koalisyon 
Hükümetinin dış meselelerimizde göstermiş oldu
ğu enerjik hareketin memleket piyasasında bir 
dönüş yaptığı, bir iyiye doğru yön takibedilmekte 
olduğu ve iyiliğe doğru akınım başlamış olduğu
nu ifade etmek yerinde olur, arkadaşlar. 

Aşırı sağ ve aşırı sol cereyanlarla mücadele. 
Sayın arkadaşlarım, evet Hükümet programında 
bununla mücadele edeceğiz, diyor. Anla öyle bir 
devredeyiz ki, bunun derhal tatbikiyle semere 
almak, bundan derhal iyi netice almanın müm
kün olmadığını elbette ki, erbabı vicdan da tak
dir ederler. Yalnız şurasını da arz etmek isterim 
ki, size şunu temin edeyim ki, arkadaşlar bugün 
komünizm propagandası Türkiye'de suyun yüzü
ne çıkmıştır. Bu çıkışın sebebini iki aylık bir. 
idarede aramak doğru değildir. Binaenaleyh, bu 
hususta evvelâ kendi nefislerimizi muhasebeye 
tabi tutalım, ondan sonra başkalarından iş istiye-
lim. 

Toprak reformu: Toprak reformu kanunu 
öyle bir kanundur ki, bunu tatbik etmiş olan 
memleketler kendi bünyelerini, kendi varlıklarını, 
kendi durumlarını, zirai ve iktisadi durumlarını 
belki 40 sene etüt ettikten sonra ancak bir netice
ye varmışlardır. Bu böyle bir problemdir ki, he
men, alelacele çıkacak bir kanunla, bir toprak re
formu ile bîr netice almanın mümkün olmadığı 
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kanısındayım. Toprak reformu öyle bir meseledir 
ki, hattâ 5 Yıllık Plânımızda toprak reformu 
şöyle tarif edilir: istihsali artırmaya matuf bir 
toprak reformunun tatbikatı hedeftir, deniyor. 
Acaba bu mevzuda getirilen kanun tasarısı bu he
defi temine kâfi midir, değil midir? Bu konunun 
üzerinde münakaşa yapmakla ve bunun hakkında 
karar verilmelidir. Biz öyle bir diyarda yaşıyo
ruz ki, Orta - Anadolu'da 500 - 1 000 dönümlük 
bir arazi, bir ünite yeter derecede bir ünite de
ğildir, ama Çukurova veya Ege'de 100 - 150 
dönümlük bir toprak bir ünitedir, geçim vasıtası 
olabilir. Şu halde biz memleketimizde evvelâ zirai 
reform için çalışmalıyız. Zirâatimizi nasıl bir 
şekle koyacağız? Acaba diğer memleketlerde ol
duğu gibi muhtelit bir zirai form mu kullanaca-
zığ? Yani çiftlik hayatı ile ziraati beraber mi yü
rüteceğiz, yahut doğrudan doğruya bir toprak re
formu mu tatbik edeceğiz? önce buna karar ver
memiz icabeder arkadaşlar. Yoksa büyük ünite
leri sahibinden alıp, topraksız köylüye vereceğiz 
diye bölünmesine sebebiyet vermek hiçbir zaman 
bu memleketin ne halkına, ne iktisadiyatına, ne 
de istihsaline fayda verir kanısındayım. Bunu te
min etmiş olsaydık, şimdi toprak reformunu der
hal kabul etmemize imkân vardı. Bunu tatbik 
etmek, buna bir karar verebilmek için bir zama
nın geçmesini elbette ki; zaruri kılan meseleler 
vardır. Bunu burada açıklıkla ifade etmeye mee-
burum. (Orta sıralardan, «Kime cevap veriyor
sun?» sesleri.) Hükümet de cevap verir, Hükümet 
tin bir kanadı sıfatiyle ben de cevap verebilirim. 
özür dilerim arkadaşlar, bunlar memleket mese
leleridir, bunu bu kürsüden . konuşmama kimse 
mâni olamaz. Buna emin olun. (Bravo sesleri.) 

Dış politikada şahsiyetli bir politikanın takibi 
hususunda Hükümet kararlıdır arkadaşlar. Bu* 
nun en bariz misali, Kıbrıs değiştirme birliğinin 
verilen gün ve saatte Kıbrıs'a gönderilebilmesi-
dir. Ondan evvel herkesçe malûmdur ki, bu ay
larca sürmüş, aylarca çıktı çıkıyor, gitti gidiyor-
la vakit geçirilmiş, Makarios'tan vize alınmadan 
gönderilememişti arkadaşlar. îşte bu suretle 
enerjik bir hareketin milletin efkârı umumiye-
sinde yapmış olduğu hüsnü tesir hiçbir zaman 
inkâr edilemez ve bu Koalisyon Hükümetinin mil
let nazarında bekasının en büyük şartını 'temin 
etmiş olduğunu arz ederim arkadaşlarım. (Sol
dan, alkışlar) 
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inönü Kabinelerinin 1961 den bu yana silâhlı 

ayaklanmaları önlemiş olduğundan iftiharla bah
sediliyor. Arkadaşlarım bir iş bir kabine tarafın
dan, yahut bir fert tarafından, yahut bir parti 
tarafından ne önlenebilir, ne de karşısına çıkıla-
bilir... Bu milletin eseridir, önlenmişse bile mil
let önler, efkârı umumiye önler...-. Size bunu bir 
misal ile. arz edeceğim, .Lütfen bu. misali dinle
dikten sonra kararınızı vermenizi rica .edeceğim. 

; Sayın tnönü, son- silâhlı - -ayaklanmadan dört 
gün evvel kendi • grupunda, «Arkadaşlar bu
günlerde fevkalâde... hâdiselerin cereyan etmesi 
ihtimali .vardır,- Ankara'dan ayrılmamanız lâ
zımdır» diye ifade, etmiş. Üç.gün sonra, «Adaım 
sende, böyle şeyler söylenir, ehemmiyeti ydkt/ur», 
demiştir. IJa'ttâ ayaklanmamın olacağı alkşam sa
at 10 da Sayın Hasan Dinçer'ıin evine telefon 
ettiği zaman, «Bir kıpırdanma var, birşeyler ol
ma ihtimali vardır.» diye. Hasan Dinçe'r'e «Ra
hat uylkunu uyu, böyle bir şey olamaz» demiştir. 
Bu bir beliğedir. 

ikincisi, nasıl bir idaredir ki, madem ki, dört 
gün evvelden haberi varmış ve bir ayaklanma 
olacakmış, ayaklanmayı kimlerin yaptığı değil 
Ankara'da, bütün Türkiye'de 7 sinden 70 ine 
kadar bellidir. Hükümetin jandarması vardır, 
poİiisi vardır, millî' emniyeti vardır. Niçin taki-
bedilmem.iştir arkadaşlar?. 

İSMAİL ERTAN .(Denizli) — Şartları ne 
çabuk unuttun, AJhmet Bey?.. 

BAŞKAN — Ahmet Bey, bütçe mevzuuna 
girelim, işi dağıtmayalım efendim, gerilere doğ
ru. Başbakanlık bütçesi üzerindeki mütalâanızı 
rica ederim. 

AHMET BlLGlN (Devamla.) — Sayın Baş
kanım, bütçe üzerindeki konuşmalar yalnız ra
kamlarla olmaz. 

BAŞKAN —, Ama gerilere doğru gitımekle 
de olmaz.- r 

AHMET BÎLGÎN (Devamla) - -Mi l le t in 
geçmişiyle, siyasetiyle, idaresiyle her şeyiyle bu
rada konuşurum ve konuşmaya mecburum. Yal
nız rakamlardan ibaret değildir arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Efendim, geçmiş idarelerim ten
kidi ile vakit geçirmektense önümüzdeki bütçe 
üzerinde konuşalım. 

AHMET BÎDGÎN (Devamla) — Sayın Baş
kanını, biz geçmiş idarelerin tenkidi ile değil,: 
iie .aylık Hükümetin, tenkidi ile vakit geçirdiUç, 
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niçin o vakit Müdahale buyurmadınız? (Gürül- I 
tüler) I 

Rica ederim, biraz tahammüllü olun, ne olur. I 
Zaten dinleme kabiliyetiniz yok ama suiistimal I 
etmiyeeeğim, korkmaymız. (Gürültüler) Rica I 
ederim müsaade buyurun. Bu hususta hiç me- 1 
ralk etmeyin. Bön ne söyliyeeeğimi bilirim. I 

'BÂŞKÂ^ — Muhterem arkadaşlar, karşılıklı I 
konuşmayınız. I 

A I İ RtZA AKBIYÎKOĞLU \Xfok) ^ Za
ten o zaman &ölüklbâşı kurtardı. I 

AHMET BİLGİN (Devamla) — Ötür otur
duğun yerde! î&ölüfebaşı'yı ne kariştınydrsııni? I 
Burada konudan benim. Varsa *bir sözün baüa I 
söyle!.. I 

ALİ MZÖ AKBlf IKO&LÜ (Uşak) ~ Ö 
•hâlde seh hiçin İnönü'yü kârıştıriyörsuh? I 

AHMET BİLGİN (Devamla) — Efendim, 
bu kadar takipsizlik dolayısiyle, daha hareketin I 
ilk "ânında radyo idaresi işgal edilmiş, eller de- I 
piştiriliyor, kimsenin haberi yok. tnsan böyle bir I 
ihtimal varken bir radyoyu elinde tutmaktan I 
aciz gösterirse ayaklanmayı önledim demeye hak I 
kazanır .mı arkadaşlarım? I 

Bnrada bu mesele bitsin, kâfi bu sizin için. I 
İSMAİL ERTAN (Denizli) — tüksek âira-

yetiniz sayesinde. I 
AHMET BİLGİN (Devamla) — Milletin 

dirayeti sağolsun. İsterseniz onun dirayeti hu- I 
susunda birçok misal verebilirim . I 

BAŞKAN — Müsaade buyurun ve hatibin I 
konuşmasın?, engel olmayın. , I 

Buyurun Sayın Bilgin, siz de cevâp verme- I 
yiniz. I 

AÖMET BİLGİN (Devamla) — 27 İMayıs 
İhtilâlinin ikinci günü buraya ecnebi gazeteciler* I 
den mürekkep 32 kişilik bir heyet gelmişti ve I 
Sayın Cemal Gürselden mülakat istediler. Sor- I 
dular; «Bu ihtilâli böyle kansız olarak nasıl yap I 
tınız?» dediler. Cemal Gürsel cevap verdi; «Biz I 
bir şey yapmadık, ancak kurulu olan bir moto- I 
run marşına bastık, ihtilâl yapıldı ve böyle yü- I 
rüdü. Çünkü millet bizimle beraberdi, onun için I 
oldu. Bizîim askerlerimiz, subaylarımız caddeler- I 
den geçerken kapılar açıldı, pencereler açıldı, I 
kolanyalar serpildi, çiçekler serpildi. Bunun ye- I 
rine kurşun atılır, kan dökülebilirdi. Millet bi- I 
zimfe beraber idi, kurşun atılmadı ve kansız ih- I 
tilâl yaptık», dedi.., İşte bu bir misaldir. Miltet | 
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beraber olduğu zaman her şay olur, beraber ol
mazsa hiçbir şey olmaz. (Müdahaleler) 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmıyalım. 
AHMET BİLGİN (Devamla) — Radyo me

selesinin tarafsızlığına müdahale Anayasaya ay
kırı, Anayasayı ihlâl mahiyetinde imiş. Evet 
radyonun taraf sizliği asıldır arkadaşlar, ama 
radyonun tarafsızlığını temin edecek vasıtaları 
da temin etmek asıldır. Radyonun tarafsızlığını 
temin için tarafsız olan bir idareyi ortadan kal
dırmaya matuf hareketlen Anayasayı ihlâl de
ğil, tarafsız bir idare teşkil etmek için en taraflı 
bir müdürü, Adnan öztrak'ı C. H. P. sinin Da
hiliye Vekilinin ağabeyini, taraflı bir adamı ora
ya tâyin etmek, tarafsızlığı değil, taraflı olmayı 
icabettîrir ve olmasa bile, kalbinde şüphe yara
tır arkadaşlarım. Bugün böyle bir umum müdü
rün bu- müessesenin başmda bulunması ne size, 
ne bize ve ne de millete faydalı olur ve emniyet 
bahşeder. İşte bunun içindir ki, bu emniyetsiz
liği ortadan kaldırmamrlk içindir ki, beğenme
diğiniz bu küçük dediğiniz parti Anayasa hük
münü yerine getirmek için elinden geldiği ka
dar çalışıyor, var kuvvetini sarf ediyor... Bir par
tinin küçüğü büyüğü mevzuu'bahsolmaz, azlığı 
çokluğu mevz'UubahGolmaz. İnsanlar her vakit 
sayılmaz, çoğu zaman da tartılır arkadaşlar... 

Hürmetlerimle... (Sağdan, alkışlar) 

BAŞKAN — 1965 yılı Başbakanlık bütçesi 
üzerindo altı arkadaşımız konuştular. Grup adı
na ve şahısları adma söz almış arkadaşlarımız 
var. Yeterlik önergesi gelnrştir. Okutuyorum. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Kifayet aleyhinde söz istiyorum. 

Sayım Başkanlığa 
Konuşmalar kâfidir. Müzakerenin kifayetini 

arz ve teklif ederim. 
Burdur 

Mehmet özıbey 

BAŞKAN — Buyuhun Sarıibrahimoğlu. Ye
terlik önergesinin aleyhinde. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Daha Hükü
met konuşmadı. Yeterliği nasıl okutuyorsunuz 
Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Evet efendim. Bir dakika Sa
yın Sarıifbrahimoğul, arkadaşımız hatırlattılar, 
özür dilerim, yerinize buyurun. İcabında size söz 
vereceğim. Şimdi Sayın Başbakana söz verece-
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ğim, sonra bir arkadaşımız son söz milletvekili
nin olduğu için konuşacaklar, yeterlik önergesi 
sonra okutulacak, ondan sonra size yeterlik öner
gesinin aleyhinde söz veririm. Yeterlik önerge
sini oya koymadan evvel Hükümeti ve bir arka
daşımızı dinlemek mecburiyetindeyiz. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) —• Grup 
adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Başİbakan konuştuktan 
sonra icabederse bir arkadaşımız konuşacak, on
dan sonra yeterlik önergesini okutup oylıyacağız, 
yeterlik reddedilirse sizi rica ederiz Sayın Tah-
takılıç. 

Buyurun Sayın Başbakan Ürgüplü (Sağdan, 
soldan alkışlar) 

BAŞBAKAN SUAD HAYRI ÜRGÜPLÜ ! 
(Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi) —. Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 

Gerek bütçenin tümü üzerinde, gerek Baş
bakanlık bütçesi üzerindeki tenkidlere, temen
nilere ve takdirlere Hükümet adma teşekkürle
rimi, şükranlarımı sunarım. 

Bakanlıklarla ilgili tenkid ve temennilere 
bütçelerinin tetkik ve müzakeresi sırasında Ba
kan arkadaşlarım cevap vereceklerdir. Kendile
rine bu konudaki tenkid ve temenniler zabıt
lardan tesbit ettirilerek dağıtılmıştır. 

4 Mart 1965 günü güven oyunuza nail ola
rak iş başına fiilen geçen ve çalışan Hükümet, 
dört partiden kurulu bir koalisyon olmak vas-
fiyle müşkülât ve tabiî olan ihtilâfları normal 
telâkki etmektedir. Bundan sonra Meclislerin 
ve Anayasanın kabul ettiği sisteme göre kurul
muş olan teşriî organlarının hükümetleri, daima 
bu müşküllerle karşı karşıya kalacaklar ve bu
nu sabırla, dikkatle, prensiplerinden ayrılmıya-
rak, Anayasaya tam bir saygı duyarak hallet
meye çalışacaklardır. Bu güçlükleri ve bu zor
lukları normal telâkki ederek karşılamaya ve 
buna alışmak mecburiyetindeyiz. Muvaffak ola
madığımız zaman, buna da çaresini demokratik 
yollardan bulmak mecburiyetindeyiz. Meclisin 
itimadı ve güveni devam ettikçe memlekette 
hizmet yolunda devam edeceğiz, bu güven kay
bolduğu takdirde emaneti Yüce Meclise iade 
edeceğiz. («Bravo» sesleri) 

Bütçe sebebiyle Hükümetlerin düşmesi veya 
düşürülmesi belki normal telâkki edilmiyebilir. 
Fakat'biz bunu teşri organlarının en tabiî hak
kı olarak telâkki ediyoruz, Binaenaleyh, Mecli-
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siniz yarın bütçenin oylanmasında menfi bir ka
rara vâsıl olmayı hakkı sayarak kullanırsa bu
nu gayet tabiî karşılıyacağız. Bundan dolayı 
her hangi bir kırgınlık hi'ssetmiyeceğiz. («Bra
vo» sesleri) «Bütçenin büyük bir değişiklik 
göstermediği, yalnız imza değişikliği ifade et
tiği1» ifadesine şu yolda cevap vermek mecburi
yetini Hükümet adına hissetmekteyim: 

Bundan sonraki bütçelerin uzun yıllar ça
lıştığım tek parti devrinin bütçeleri gibi olma
sına ve ondan sonra da büyük çoğunlukla ikti
darı elinde tutan hükümetlerin bütçeleri gibi 
olmasına imkân yoktur. Cari harcamalar, kabul 
buyurduğunuz kanunlarla muayyen sınırlara 
ulaşmak mecburiyetindedir. Büyük bir personel 
tasfiyesi dışında ehemmiyetli bir tasarruf he
men hemen 30 - 40 senedir bulunamamıştır. Me
mur tasfiyesini biz de Hükümetiniz olarak asla 
düşünmüyoruz. Bunu kanuni ve ilmî yollardan, 
Personel Kanunu tasvibinize iktiran ederse o 
yollardan başarmayı daha doğru telâkki etmek
teyiz. 

Bütçenin yatırım üzerindeki karakterine ge
lince; Bu da bildiğiniz gibi, Devlet Plânlama 
Dairesinin büyük gayretiyle, himmetiyle tahak
kuk etmektedir ve meclislerce daima müzakere 
mevzuu olmaktadır. Plâna daha ziyade memle
ket realitelerine uygun şekilleriyle tamamen 
bağlı kalmak kararındayız. Plân üzerinde daha 
geniş malûmat ve bilgileri saym arkadaşım Sü
leyman Demirel Yüksek Meclise arz edecektir. 

Bütçede israfın, büyük masrafların, Devlet 
memuriyet hayatında iltimas, araba saltanatı, 
lüks... Bunlar daima söylenmiştir ve her Hükü
met elindeki imkânlarla bunlara karşı koymaya 
çalışmaktadır. 

Vaziyefe başladıktan sonra, bildiğiniz gibi 
derhal bütçeyi tanzim etmek ve en kısa zamanda 
Yüksek Huzurunuza getirmek mecburiyetinde 
idik. Bunu yaptık. Samimiyetle itiraf- etmek is
terdim ki, bütçe bölümleri üzerinde ancak mah
dut ve muayyen toplantı vo çalışmalarla yapabil
diğimiz kadar imkân bulmaya gayret ettik. Daha 
fazla zaman sarfetnıek imkânını bulamadık. Nok
sanlar ve kusurlar olmuştur ve olacaktır. Yalnız 
Bakan arkadaşlarımdan bir şey rica ettim, büt
çenin tasvibi demek bölümlerle tasarrufunuza 
terk edilmiş olan bütün paraları sarf etmek değil
dir. Tasarruf zihniyeti yalnız muayyen bir güne 
ait ve kullanılan zihniyet olmamak lâzımgelir. 
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Tasarruf zihniyeti bütçenin başından sonuna ka
dar mesuliyet taşıyan insanın, vatanın hizmet ve 
ihtiyaçlarını gayet dikkatli, kendi öz parası gibi 
sarf etmesi zihniyetidir diye ricada bulundum ve 
senesi içinde büyük tasarruflar elde etmek için 
her gayreti sarf edeceğiz ve bu dikkati esirgemi-
yeceğiz arkadaşlar. 

Bu arada dış seyahatlere de temas edildi bir
kaç arkadaşım tarafından.. Bundan, Hükümet 
olarak ve Hükümet Başkanı olarak benim de şi
kâyetim vardır. Elimizdeki listeye göre bine ya
kın memur bu'gün dışarda bulunmaktadır. - Dı-
şardaki memurlar hariçtir, bundan - bunların 
bir kısmı geçici görevle, bir kısmı burslu, bir 
kısmı stajiyer, bir kısmı kurslu ve bir kısmı da 
4489 sayılı Kanunla dışlardadırlar. Ba
kanlıklara gönderdiğim şahsi bir talimatla 
bundan böyle dışarıya çıkacak ve dışarıya gön
derilmesinde fayda mülâhaza edilen heyetlerin, 
teşkil ettiğim bir komisyona arz edilmesi ve ara
da bu iştirakin memleket için ne nisbette faydalı 
olacağının tesbiti... (Soldan bravo sesleri, alkış
lar) kaç memurun gitmesinin mümkün olduğu ve 
orada bu vazifenin kısmen hariciyedeki temsilci
lerimiz marifetiyle görülüp görülemiyeceğinin 
nazara alınmasını bildirdim. Bu komisyon tesirli 
bir şekilde çalışmaya başlamıştır. 

Müzakereler esnasında çıkmıyan kanunlara 
haklı olarak temas edildi. Biz Hükümet olarak bu 
kanunların süratle müzakere ve intacına gayret 
sarf ediyoruz. Buna arkadaşlarımın ve muhale
fetteki arkadaşlarımın de emin olmalarını rica 
ederim. 

Bunu daha çok çabuklaştırmak için ne yap
tık arkadaşlar?... Evvelâ bütün grup başkanları
na şahsan müracaatta bulundum ve bu kanunla
rın komisyonlarda ve Meclislerde süratle müza
keresine yardımcı olmalarını rica ettim. Ayrıca 
komisyon başkanlarına ricada bulundum. Bun
lara ilâveten Yüce Meclislerimin sayın başkan
larına bizzat müracaat ederek encümenlerin ve 
Meclisin bu kanunları süratle çıkarmalarında 
yardımcı olmalarını istirham ettim. 

Siyasi Partiler Kanunu, uzun zamanınızı al
mıştır. Hayırlı bir eserdir, fakat diğer kanunn-
larımızm müzakeresini de hayli geciktirdiğini 
kabul etmek icabeder. 

Personel Kanunu halen bu dakikada müza
kerede bulunan komisyondadır. 150 nci mad-
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desine kadar intaçedilmiştir. Ciddiyetle ve sü* 
ratle takibediyoruz. Bu Personel Kanununun 
tasviplerinize iktiran ederse, liyakat esasına is-
tinadedeoeği için memur statüsü, her halde bir
çok arkajdaşiarınıızm bugün de şikâyet ettikleri 
memurlarımızın durumu üzerinde hayırlı bir 
neticeye bizi ulaştıracaktır. 

Bu arada hemen şunu itiraf ve ifade etmek 
isterim ki, «memlekette yaygın ve korkunç bir 
yolsuzluk» ifadesinden Hükümet olarak üzün
tü duymaktayız. Türk memurunu birçok em
salini dışarda 1.0 "yıl gördüğüm memleket me
murlarından hiçbir surette ahlâk bakımından 
düşük görmediğimi ifade etmek isterim. (A. P. 
sıralarından «bravo» sseleri) Çok mütevazi üc
retine ve çalışma şartlarının ağırlığına rağmen 
Türk memuru namuslu, cefakâr memur vasfını 
daima muhafaza etmiştir. Takibata uğrıyan 
memurların vaziyetlerini takibattaki vaziyetle
rini tetkik ederseniz görürsünüz ki bunlar ma
aşları az olan ve dar geçinen memurlardan 
değildir. Bu bir karakter işidir, geniş bir kad
roda daima yolunu şaşırmış memur da, âmir de 
bulunabilir. Memurlarımızı emniyetle, muhab
betle korumanın hizmetimize daha faydalı ola
cağı kanaatindeyiz. (Soldan alkışlar) 

Elimizde olan kanunlar ve arkadaşlarımı
zın yurt hizmetinde faydalı gördükleri için sevk 
ettikleri tasarıların encümen ve meclislerimiz
den çıkabilmesi için daha fazla çalışmaya ihti
yaç hâsıl olmaktadır. Bugüne kadar, iki bu
çuk aydır Meclisle işbirliği ederek çalışan Hü
kümetinizin Yüce Meclislerden ricası bize bir 
arada çalışma şerefini, hiç olmazsa daha bir iki 
ay kadar lütfetme!eridir. Bu karar Yüce Mec
lislere aittir. Eğer hiç olmazsa daha bir bu
çuk ay bir mesai imkânı bahşederseniz, biran 
evvel Hükümet vazife olarak, emrinizde olarak 
çalışmak ve bu kanunları intaçetmek yolunda 
gayretlerini esirgemiyecektir. Gayet tabiî bir 
seçim devresine giriyoruz. Adalet Bakanlığı 
tarafından hazırlanıp gönderilen Seçim Kanu
nundaki tadil tasarısı 15 Ağustosta 55 günlük 
mebdei tesbit etmektedir. Bundan evvel yok
lama devresi vardır. O itibarla biraz daha ev
velden sayın milletvekillerinin seçim faaliyetine 
geçmeleri kadar normal bir şey olamaz. Bu 
itibarla biz eğer Haziran sonunu emniyetle te
min edersek, muntazam bir meSai ile, sayın mu-
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halefet partisinin de üzerinde hassasiyetle dur
duğu ve intacını arzu ettiği kanunların - M bü
tün bu kanunların takibçisiyiz, çıkarılma
sında gayretimizi ve emeğimizi bu temenniye 
katmışızdır - çıkarılması mümkün olur. 

Hizmet süremizin kısalığına rağmen ^ken
dimize mütevazi gayretlerimizde bir öğünme pa
yı ayırmıyarak bâzı hususları arz etmek iste
riz. 

Çizilen bâzı bedbin tablolar bizim eserimiz 
değildir arkadaşlar. İki buçuk ay içinde al
dığımız bilançoyu iyi tarafı ile, zor tarafı ile 
salaha götürmeyi vazife bilmekteyiz. O kadar 
çok işimiz ve o kadar çetin dâvalarımız vardır 
ve o kadar çetin dâvaîar karşısında kaldı ki, 
mütemadiyen geçmişin muhasebesi ile uğraş
mayı yapılacak hizmetlere mâni telâkki ediyo
ruz. Bizim gayretlerimiz şü noktalarda teka
süf etti: Evvelâ memlekette ve vatandaşlar ara
sında bir huzur ve sükûnun muhafazasına" itina 
etmekteyiz. Bugün memlekette huzur ve sükû
nu görmekîe ve hissetmekle Hükümet olarak 
memnunuz. 

Memlekette bir karaborsa doğmamıştır. Dör 
vizlerde bir istikrar temin edilmiştir. Mala hü
cum ve stok yapma gayretleri müşahade edil
memektedir. Fiyatları müstakar tutma gay
retlerimiz bize ümitsizlik vermemektedir. Mev
duat mütemadiyen artmakta ve tahsilat da, 
çok ağır destekleme mubayaalarına rağmen, 
% 8 nisbetinde bir artış kaydetmektedir. 

Memura emniyet verilmiştir. Tarafsız bir 
idarenin tesisi başlıca gayretlerimiz içindedir. 

Bunlar, dikkatli bir idarenin, sabırlı bir 
mesainin eğer neticesi değil de tesadüf ise, 
bundan da biz kendimizi memnun telâkki et
mekteyiz. (Sağdan ve soldan «barvo»1 sesleri, 
alkışlar) 

Tarafsız idare meselesi, üzerinde çok konu
şulmuş bir mevzudur, arkadaşlarım. Bâzı 
memleketlerde ' Hükümet değişikliği, idarenin 
başlıca mevkiinde olan insanların da değişik
liğini intaeeder ve bunu normal telâkki eder
ler. Amerika'da Hükümet değiştiği zaman bü
tün umum müdürler, başlıca mevkide olan in
sanlar istifalarını yeni Hükümete verirler ve 
çekilirler. Yeni gelen bir ekip âdeta Hükümet
le, iktidarla ekip kurar ve onun programını 
aynı inanışla devam ettirir. Bâzı memleket
lerde de bu yoktur arkadaşlar, bizde de bu 
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yoktur olması da imkânsızdır. Binaenaleyh 
hükümetler işbaşına geldiği zaman ilk yapacak
ları şey, memurları kanunların emrinde ve va
tandaşların hizmetinde tutmak gayreti olma
lıdır. (Bravo sesleri) Biz bunu bu yolda an
lıyoruz, bu yolda tatbik ediyoruz. Arıkan ar-

ı kadaşımızm bu husustaki hassasiyetine iştirak 
; etmekle beraber, ne bir memur tasfiyesi, ne ve-
: kâletlerin hizmet tasarrufu dışında her 'hangi 
. bir hareket yapılmış değildir. Bu yolda şikâ
yeti olan arkadaşlar varsa, şahsan istirham edi
yorum, bana versinler; bizzat meşgul olup 
arkadaşlarımla. ve. mesul ba'kanlarla halletmeyi 
vadediyorum. 

Aşırı sağ ye sol cereyanları, Anayasanın 
himayesi altında olan fikir ve basın hürriyetini 
zedelemeden takip ve bunların memlekete ve 
demokratik rejimimize zarar vermemesini te
min etmeyi vazife bilerek o yolda çalışmayla
yız. Adlî makamlar da bu yolda hassasiyetle 
mesailerine devam etmektedirler. 

Dış siyasette, memleketin millî bir siyase
ti vardır, bu siyaset Büyük Atatürk'ten beri 
aynen devam etmektedir. Bizim de yolumuz 
o siyaseti takibetmekten ibarettir. Yalnız, 
memleketin dış siyasetinde, siyasi hâdiselerin 
inkişaflarına ve istikametlerine göre daha ener
jik hareketler çok zaman gerekmektedir. Bu
nu Kıbrıs işinde gördük ve Kıbrıs işinde mua
hedelerin bize verdiği hakkı, başkasının iznini 
almaya asla lüzum görmeden tatbik ettik. 
(«Bravo» sesleri ve şiddetli alkışlar) Bu siya-. 
seti takihederken hemen ifade edeyim ki, adım
larımız], düşünerek ve ciddî tetkiklerden son
ra atıyoruz ve bundan dolayı da Hükümetiniz 
dış alandan itibar görmektedir. 

İtibarîn' birkaç misalini verirsem bu sözün 
doğrudan doğruya söylenmiş bir kelime olma
dığını arkadaşlarım memnuniyetle takdir eder
ler. 

Komşumuz Yunanistan'la temasların fayda
sına ilk günden beri kaani olmuşuzdur, bu yol
da mesai sarf etmişizdir ve neticede Yunanis
tan Hükümeti bu temasların yapılmasına muva
fakat etmenin siyasi icaplara uygun olduğuna 
inandırılmıştır. Borçlarımız tecil edilmiş ve 
kredilerimiz de ihale mevsiminden evvel temin 
edilmiştir. 

Şunu da ilâve edeyim ki, Sayın Demirel da
ha fazla malûmat lütfederler, Eğer bu aylarda 
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başlamış olan sıkı mesaiyi intacedip birtakım I 
projeleri kredi muhitlerine intikal ettirebilir
sek, hemen hepsinin karşılığını istihsal etmek 
durumunu da temin ettiğimizi Yüce Meclise arz 
etmek isterim. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Eğer ihtiyatsız yollar tutsaydık, veyahut 
hareket veya kararlarımızla güveni sarsıcı du
rumuna düşseydik, bilhassa çok hassas olan ec
nebi siyasi muhitler ve kredi muhitleri tama
men aksi neticeler verirdi. 

Az gelişmiş memleket olmanın sıkıntılarını 
hepimiz hissetmekteyiz arkadaşlar. Bunda da 
kusur aramayalım. 2,5 ay içinde de bu vazi
yete gelmiş değiliz, 2,5 sene içinde de bu va
ziyete gelmiş değiliz. Bunun çâresini, yeni ham
leler yaparak ve emaneti birbirimize devreder
ken daima daha dolgun bir bilanço ile devret
meyi vazife bilerek başaracağız. Biz Yüce 
Meclislerin murakabesini âzami derecede kuv- | 
vetlendirmek için yaptıklarımızı her fırsatta 
sizlere arz edeceğiz. Bundan da yalnız kuvvet 
alacağız. Yalnız görüyoruz ki, bir tarafta cid
dî çok çalışma ve süratli çalışma ile bu az ge
lişmiş durumumuzu salaha kavuşturma imkânı 
olacaktır, iki buçuk ay gördüğümüz çalışma 
temposunu çok ağır bulduğumuzu samimiyetle 
itiraf etmek isterim. Bu çalışmalarda muhtaç 
olduğumuz kredilerin vasfı, ağır faizli ve kısa 
vadeli oldukça ağırlık ifade etmekte, borcun 
ödenmesini zorlaştırmaktadır ve müstakbel nes
le bizim neslimizin ağır yükü olarak intikal et
mektedir. Binaenaleyh düşük faizli ve uzun 
vadeli krediler temini yolundaki çalışmalara 
daha hızlı olarak devam edecek ve buna daha 
büyük dikkat ve dhemmiyet atfedeceğiz. 

İstihsali artırma çabasının yanında, ihra
câtı artırma ve yeni pazarlar bulma zaruretini 
çok ciddî olarak hissettik arkadaşlar. Doğru
dan doğruya istihsali artırma ve artan istih
salin rakamlarını ortaya koymak meselenin di
ğer yönlerini halle kâfi gelmiyor arkadaşlar. 
«Şu seneden şu seneye pamuk şu kadar arttı, 
tütün şu kadar arttı, fındık şu kadar arttı, zey
tinyağı bu kadar arttı» demenin kâfi olmadığı
nı, çok acı suratlı olan iktisat kaideleri karşı
sında derin derin düşünerek seyrettik. Bunlar 
rm pazarı temin edilmezse ve edilemezse bu 
mal, Hazinemize büyük külfetler tahmil edecek 
bir höreke-tin neticesini doğuruyor, Par im. 
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kanlı Türk Hazinesini daha fazla zorlamanın 
da mahzurlarını daima bütün parti sözcüleri ve 
hatipler ifade ederek Hükümetin nazarı dikka
tini celbetmişlerdir. Buna tamamen katılıyo
ruz ve emeğimizi bu yolda teksif edeceğiz. 

îş£İ dövizi ve turizm gayretine evvelce ve
rilmiş olan ehemmiyeti artırarak devam edece
ğiz. Bunlar bizim için çok ehemmiyetli, mun
zam kaynaklar olarak gözükmektedir. 

Fakat bunun yanında doğrudan doğruya 
görünmiyen zararlardan korunmak, kaybedilen 
kârlardan mahrum kalmamak yolunda bir ça
lışmanın zarureti karşısındayız. Az gelişmiş; 
millet olarak kalkınmada yalnız tek kaynağm 
kâfi geldiğine kaani değiliz. Mevcut bütün 
kaynakları harekete getirip çabuk kalkınmayı 
sağlamaya mecbur olduğumuz kanaatindeviz 

Muhterem Meclise hesap veriyoruz. îtımat 
kazanırsak yurt hizmetinde devamlılıkta, de
mokratik Anayasa n'zamı içinde çalışacağız. Se
çimlere gidiyoruz. Hükümet olarak seviyeli üze
rine en ufak bir gölge düşürmemeyi vazife bi
leceğimiz bir seçim yapacağızi. Bunu bütün* 
partilerin yardımı i'c, işbirliği ile tahakkuk etf/î-
receğimiz inancındayız. PJân ama, kalkınma, ik
tisadi mevzular üzerinde Sayın Demirel Yüce1 

Mecl-sinizi tenvir edecektir. Diğer mevzular 
üzerinde de diğer Bakan arkadaşlarım Yüce 
Meclisinizin emrindedir.1 er. Hepinizi en derin 
saygı ve hürmetlerimle selâmlarım. (Sürekli al
kışla?.) 

BAŞKAN — Sualiniz mi var Sayın Uzuner, 
buyurun sorun. 

ALÎ RIZA UZUNER (Trabzon) — Kısa 
bir sorum olacak. Söz sıram gelmediği için esa
sen konuşmamda söyliyemomiştim. Sayın Baş
bakan, gerek Yüksek Mecliste bizzat okudukları 
Hükümet Programında,.. 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeceğim 
Sayın Uzunre, soru soracaksınız, kısaca. 

ALI RIZA UZUNER (Trabzon) — Soru
mu açmak için kısa bir gir'ş yapacağım. 

Sayın Başbakan, Yüksek Mecliste bizzat oku-
du^arı Hükümet Programında ve gerekse çe
şitli zamanlardaki vo nihayet bugün buradaki 
parlak nutkundan inşirah duyduk. 

Yurt sathından gel'en partizan tatbikattan 
büyük çapta üzüntü ve endişe duymaktayız, 
Sualimg geliyorum. 
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Sayın Başbakan tarafsız bir idare ve tarafsız 

bir seçim konusunda ısrarla beyanlarda bulu
nuyorlar Hakikaten inşirah duyuyoruz. Fakat 
bâzı bakanlıklar özellikle Sağlık Bakanlığında 
vahîm hatalar icra edilmekte, memurların nakil 
vo tâyinleri hiçbir inceleme yapılmadan yürü-
tülmektodii'. 

Değerli arkadaş1 arım, Sayın » Başbakan ar
kadaşların şikâyetlerini dinlemeye amadeyim de
diler. Benim g'bi şu grupta bütün arkadaşlar 
bu • şikâyetle? için belki bir gün Sayın Başbaka
nın kapısında kuyruğa gireceklerdir. 

BAŞKAN — Sorunuzu sorunu:: efendim. 
(Gürültüle:*.). Bir dakikanızı rica edeceğim ar
kadaşlar,, müsaade buyurun işi kobayca hallede
lim, pek müdâhale e'miyel'm. 

ALÎ RIZA UZUNER (Trabzon) — Efen
dim, Sayın Başbakan bu kolektif sorumluluk 
çerçevesi içinde batsa Sağlık Bakanlığında ola
gelen partizanlil: olayından haberdar mıdır? Bn 
konuda her hangi bir tedbir almışlar mıdır? 
(Gürültüler.) 

BAŞKAN — Arkadaşlarınızın bu sualine Sa
yın Başbakan ecvap verir veya vermez. 

BAŞBAKAN SUAD HAYRÎ ÜRGÜPLÜ 
(Davamla) — Arkadaşımızın bu sorusuna mü-
saado ederseniz Sayın Bakan arkadaşımız isa
betle cevap verirler. Sayın Sağlık Bakanı arka
daşım?. Meclisi bu hususta tenvir etmesini daha 
evveMen kendisin'a söylemiş vo rica etmiştim. 
Tahmin ederim ki, bütçesi geldiği zaman bu 
husustr. sizi tatmin edecek cevap]ar verecektiı\ 
Yaptığı tasarrufların bir çoğunu kendisine da
ha evvel matbuattaki neşriyattan ve konuşmalar
dan intikal ettirdim. Bana ifadelerde bulundu. 
Ben bunun Mecliste tekrannın kendi vazifesi oldu
ğunu kendisine bildirdim. Bunu ifade'edeceklerdir. 
Ta'min olmıyan arkadaşlar olursa, biliyorsunuz, 
Meclb hayatı vo Hükümet kuruluşunda arka
daşlar bu şikâyetleri Başbakanlığa intikal etti
ril*, Başbakanlık bu yolda harekete geçtiği za-
man yolları vardır. Kendisi halledemezse Ba
kanlar Kuruluna kadar götürebilir vo nihayet 
Bakan1 ar Kurulu yine kaani olmazsa o arkadaş 
icabettiği zaman vazifesini d'o terk eder. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın özmen. 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Resmî ara 

ba saltanatına son verilmesi içki bir talimatla
rı var mıdır?. 

&j&.mö 0:1 
BA$fe&AN; SUAD HAYRÎ ÜRGÜPLÜ 

(Kayseri) — âffrûir* edendim. Bütün bakanlık
lara bunu bildirdiğimin gibi Başbakanlık müs
teşarı burnunla meşgul olmakfa&îr: Geçenlerde 
bu yolda bir araba hakkında yapılan ihbar der
hal adalete intikal ettirilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Sanibrahimoğlu, ıbuyu-
run. 

KEMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Adana) 
— Zirai alet ve vasıtalar ve ekipmanlarının 
zirai alet ve ilâçların bir ölçü içinde, komisyon
da kabul edilen nispetler dairesinde Zirai Do
natım Kurumu tarafımdan ithal, istihsal ve sa
tışının yapılması, bütün Türkiye'de en çok 
% 20 kârla satılması ve bu kârın üzerinde ida
rece veya hususi şahıslar tarafından fazla meb
lâğ talebedilmesinin cezayi mucip kılması yo
lundaki kanun teklifinin Hükümet yanında mı
dır, karşısında mıdır? Bu hususta ne düşündük
lerini Sayın Başbakandan istirham etmekteyim. 

BAŞBAKAN SUAD HAYRÎ ÜRGÜPLÜ 
(Kayseri) — Bu doğrudan doğruya hem bana 
intikal etmiş, hem de arkadaşlarıma intikal 
etmiş bir mevzudur. Ziraat Bakanı bu husus
ta tenvir edecektir ve biz buna tamamen taraf
tarız. Vatandaşın istihsali artırıcı gerek araç, 
gerek sun'i gübrelerin en ucuz şekilde intikâ
lini yakından takibediyoruz. (Alkışlar, «bra
vo» sesleri). 

MEHMET ALÎ ARIKAN (Mardin) — 
Grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Grup adına sizden evvel söz 
istiyen arkadaşımız vardır. Bir önerge vardır 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Sayın Başbakanın çok önemli olan konuş

masının tam metinini radyo ile millete duyurma 
hususunda Başkanlığın gerekli teşebbüsünü te
menni olarak arz ederim. 

Antalya 
îhsan Ataöv 

BAŞKAN — Efendim, bir temenni takri
ridir. TRT kendisi muhtar ıbir idare olduğu 
için temenni takrirlerini oylarınıza sunuyorum. 
Bu bakımdan bilgilerinize sunmuş oldum. 

Hükümetten sonra Sayın Tahtakılıç, grupu 
adına, buyurun, 
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C. K. M. P. GRÜPU ADINA AHMET TAH-

TAKILIÇ (Uşak) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlar; Başbakanlık, yürütme 'organınım 
umumiyeti üzerimde hâkim, müşterek mesuli
yetin lideri ve yürütücüsü olarak, kendisine 
mahsus mütevazı hüviyeti, temkinli şahsiyetiy
le biz şimdiye kadar ortaya konulan konular 
hakkında cevap verdiler. Bu cevaplarından do
layı kendilerine teşekkür ederim. 

Yalnız, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi 
olarak Sayın Mustafa Kepir arkadaşımın ifade 
ettiği tarihî gelişi hakikaten hayata müessir 
bir yürütme organı olarak fiilî hayata hâkim 
kılmamın # çareleri üzerindeki düşüncelerimizi 
arz etmeden geçemiyeeeğim. 

Muhterem arkadaşlarım, Cumhuriyetçi Köy
lü Millet Partisi olarak biz, -artık Türrkiye'de 
hürriyet var ıhıdır, yok mudur münakaşasının 
tarihe karışmasını ve geçmişin muhasebesi ye
rine ileriye bakan bir Devlet hayatınım yürü
tülmesi işini 1924 ten itibaren büyük bir anafi-
kir olarak ortaya koyduk ve yürütmeye çalış-
lıştık. Tabiî bu yürütme gayretimiz takatimiz 
ölçüsünde oluyor. İstedik ki, Yasama Organı 
yerli yerimde olsun, kaza organı ve yargı or
ganı yerli yerini alsın, yürütme organı yerli ye
rini alsın ve artık Türkiye'de temelli bir Dev
let hayatı yürüsün ve mazideki küçük siyasi 
çekişmeler yerine Türkiye'de ileri bir siyasi 
istikbalin türküsü söylemen ve herkesin vazife 
başında olduğu i>ir memleket meydana gelsin. 
işte !bu düşünce ile Başbakanın bâzı görüşle
rine müsaade ederseniz eklenecek bâza temen-
nilıerimiz vardır. 

^Arkadaşlar; Başbakan siyasi sorumluluk 
noktasında 76 gündür i§ başımda olmasımım hak
lı müdafaası içimde bulundu ve bir babıma göre-
de seçim istikâmetinde, seçime doğru gidilen 
devrede Hükümet olmamın mazeretlerini ifa
de ettiler. Ama Cumhuriyetçi Köylü Millet Par
tisi Devlet hayatımı ebedi telâkki ediyor. Peki 
Devlet hayatı ebedi olur da acaba yürütme or
ganının hangi noktası ebedidir? Bunun ikincisi
ni ayırmak lâzımdır. Bugün şimdiye kadar bi
zim halledemediğimiz mesele, yürütme organını 
müteşarlara kadar müessir bir Devlet meka-

• nîzması haline getirilmemiş olmasının ıstırabını 
çekiyoruz. Görüyorsunuz ki, Hükümetler mu- j 
vakkattır, fakat Hükümetin Devlet hayatı içe- | 
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risinde ifadesini bulan, yani siyasi itimat aİ-
makla yeni siyasi görüşler getirme hakkı ha
riç, Devlet hayatı içinde icranın temelli olan 
tarafı vardır; bu da Devlet organizasyonudur. 
Biz Devlet organizasyonu işini, Sayın Başba
kan şöyle bir ifadede bulundular. Biz, bizden 
sonra gelecek Hükümete daha iyi bir-muhase
be ile işi devretmek istiyoruz diyorlar. Sırf bu 
temennilerine uyarak şimdi müsaade ederseniz 
görüşlerimi ifade edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, Meclisin son faaliyet 
devresinde bulunuyoruz. Biz Kurucu Meclisten 
sonra gelen Meclisiz. Acaba nasıl işe başlama
mız lâzımdır ye bugünden sonra Hükümet ne 
yapabilir yürütme organı bakımından? Bun
ları biraz açıklıyalım : 

Sayın Başbakanın ifade ettiği gibi, cari büt
çeyi meydana getiren memleketin kanunlarıdır, 
birtakım nizamları, müesses kadrolarıdır. Ama 
Kurucu Meelisten sonra bir yürütme organının 
işi evvelâ Türk kanunlarına ve Anayasaya, mil
let hayatına uygunluğu bakımından ve birbirini 
tamamlamak bakımından gözden geçirecek bir 
enstitü çalışmasına muhtaçtık. Maalesef bun
ları yapamadık. Sayın Başbakandan Cumhuri
yetçi Köylü Millet Partisi olarak bunu rica edi
yorum. Nasıl yapabiliriz? Bunun için kadroya 
mı ihtiyaç var, hayır arkadaşlar. Biz de maale
sef bakanlıkların tetkik heyetleri vardır. Bu 
tetkik heyetleri şimdiye kadar icra içerisinde 
kendisine aksiyon verilmiyen insanların nakle
dildiği bir dağarcık__, halinde telâkki edilebilir. 
Devlette gayretli şahsiyetler vardır. Bu şahsiyet
lere derhal Başbakan yarın talimat verebilir, 
Türkiye'deki bütün icra mevzuatının, kanunların, 
gözden geçirilerek millet hayatını realist olarak 
ihata eden ve yürütülebilecek istikametleri bu
lan bir kombine mevzuat halinde gelmesi için 
bir çalışmaya yarından itibaren başlıyabilirler. 
Maliye Vekâleti Tetkik Heyetinden başka tet
kik heyetleri maalesef arkadaşlar bir ciddî me
saide bulunmamaktadır. İcra da kendilerine bu 
mesaiyi vermemektedir. Hiçbir Hükümet, hiçbir 
Bakan tetkik heyeti manzumesinden istifade et
mek imkânını bulamamıştır. Kaldı ki; biraz 
sonra izah edeceğim,- merkez valileri, diye eli
mizde memleketin tecrübeli elemanları vardır 
ve bunlar da birtakım şahsi sebeplerle veya ida
ri sebeplerle âtıl olarak köşede durmaktadırlar. 
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Mariciye Bakanlığına geçtiğimiz zaman mer

keze alman büyükelçiler vardır. Bunlar yazife-
siz, fonksiyonsuz olarak metruk bir halde dur
maktadırlar. 

O halde Türkiye'de Devlet hayatının ebedi 
olması ve bu ebedilik içinde Hükümetin siyasi 
dcrai mesuliyeti haricindeki Hükümet çarkının 
müsteşarlara kadar müesses mevzuat ile, zihni
yet ile hizmet revizyonu yapılmış halinde bir 
çalışma sistemiyle yeniden tesis etmek için Baş
bakan bu seçim devresinde partiler türlü seçim 
çalışmaları yaparken, Devlet, kadrosundaki bu 
tetkik heyetlerine bu işte vazife verebilir ve 
memleket bakımından çok iyi neticeler alınır. 

Bakiniz buna neden zaruret vardır? 
Muhterem arkadaşlarım, iki keskin misal ve

receğim. Birisi Personel Kanununa çok ümit 
bağlıyoruz arkadaşlar. Personel Kanunu hizmet 
ve ücrette muadelet temini haricinde hizmete 
göre terfi esasını getirmek halinde Türkiye'nin 
hayatına hiçbir yenilik getirmez. Niçin? Evvelâ 
hizmet revizyonu yapılmadan memleketin üç. 
karakol teşkilatındaki hizmetten itibaren nüfus 
tabiiyet, diğer bütün âmme hizmetleri üzerinde 
bir hizmet revizyonu yapıp da, hangi hizmette 
hangi kadro eksiktir, hangi hizmette hangi kad
ro fazladır, diye bir etüt yapılmadan, bir tetkik 
yapılmadan tatbik edilecek Personel Kanunun
dan ne istifade sağlanır? Görüyorsunuz ki, Per
sonel Kanunu yanında bir hizmet revizyonuna 
ihtiyaç vardır. Personel Kanuniyle beraber bu 
hizmet revizyonu yapılmazsa ve her yerde deje
nere olmaya mahkûm hale gelmiş olan koordine 
çalışma mevzuu halledilmezse, Personel Kanunu 
neyi meydana getirir? Bir daireden bir daireye 
akışla, yani vaziyette bir memurun terfi veya 
ücret sistemlerinde bir yenilik temin etmekten 
başka hiçbir şey temin etmez. 

Görüyorsunuz ki, çıplak olarak' dört yıldır 
bu Meclis Personel Kanununa ümit bağlamakla 
ve o ümidi bağlarken kısmi kadrolar üzerinde 
lâalettayin tasarruflar yaptık. Personel mevzu
atımızı zümre zümre, kısım kısım, Bakanlık ba
kanlık, değişik birtakım esaslar daifesinde is
tihdam imkânı hazırladık, hem de Personel 'Ka
nununa bağladığımız ümit böylece kalırsa hiçbir 
netice tevlidetmez. 

İkincisi; bir misal vereyim. Arkadaşlar, vali 
nedir, vilâyet idaresi nedir?.. Evvelâ Cumhuri? 
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yet idaresi bunun adını koymak mecburiyetin
dedir. Bunun iki noktası vardır : Milletler tees
süs etmiş müesseselerin tarihî tekâmülünü na
zarı itibara almadan kanunlar yaparsa o kânun
lardan bir netice hâsıl olmaz. O halde bu vilâyet 
müessesesinin evvelâ valinin tarihî gelişim ba
kımından valilik müessesesinin, vilâyet müesse
sesinin haiz olduğu tarihî kudreti, ananevi im
kânı nazan itibara alarak vilâyet müessesesinin 
ne olduğunun adını koymak lâzımdır. 

İkincisi; valiler güya her bakanlığın siyasi 
ve icrai uzvudur. Fakat valiler bu noktada ek
seriya havale ve intizar' mevkiinde kalmakta, 
evrak havale etmekte ve merkezin talimatına 
intizar etmekten başka bir aksiyon sahibi değil
dir. 

O halde görüyorsunuz Türkiye'de. Hükümet 
icrasında yapılacak çok şey vardır. Şimdi.mü
saade ederseniz, Sayın Başbakandan rica ediyo
rum, bir mevzua temas ettiler dediler ki • «Djş 
hizmetlerde muvakkat hizmetleri, daimî hizmet
leri veya muayyen kanunların imkâniyle gidi? 
len kurs ve saire ile ilgili hizmetleri bjr komisr 
yona verdim, tetkik ettireceğim.» Bence iş bu
nunla halledilmez. Evvelâ yapılacak şey, Hari
ciye Vekâleti teşkilâtımızın Türk Devletinin har 
riciyesi olarak merkezde ve dışarda teşkilâtlan
dırılması ile, ikincisi de, dış münasebetlerimizin 
mihverini hariciye teşkilâtımız üzerine toplama
ya re'sen karar vermekle bu iş başlar. Sayın 
Başbakanın tecrübeleri bu hususta kâfidir, 
kendileri bu hususta benden yetkilidirler. Dış 
memleketlerde sefarethane ile temsil edilmiyen 
her hangi bir faaliyet muvakkat bir çıkış mey
dana getirir, muvakkat bir netice meydana ge
tirir, fakat daimiiik arz etme^, 

Görüyorsunuz, komisyon teşkil etmek yeri
ne evvelâ Dışişleri Bakanlığının diğer bakan
lıklar gibi merkez teşkilâtı ne olmalıdır, taşra 
teşkilâtı ne olmalıdır, diye açıkça bunun istika
metini tâyin edecek bir çalışmaya ihtiyaç var
dır. • 

Hükümet içinde Başbakan tarafsızdır. Koa
lisyona dâhil bir partinin sözcüsü olarak konu
şuyorum. Hükümet olarak şunu söyliyebilirim : 
JYCuvakkatlik fikrinin haricinde bu mesetelere 
el koyabilecek en isabetli Hükümet ve Başba
kan Sayın Ürgüplü Hükümetidir ve Sayın Ür* 
güplü'dür. O halde millet hayatı ebedi olduğu-
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ha göre meselelerimizi muvakkat bir zihniyetle 
ele almak gibi bir şeyden artık çıkmalıyız., j 

Şimdi müsaade ederseniz Başbakanın temlas 
ettiği noktalardan birine daha dokunacağım. 
Türkiye için gu az gelişmiş memleket olma hali 
nedir? 

Arkadaşlar, Türkiye'de parlâmentolar için, 
yani yasama organı için, icra organı için, ada
let organı için, hizmet kolaylığı Türk Halkıdır; 
«adaletin kestiği parmak acımaz» diyen bir 
halk vardır. Adalet işini kolay, doğru yürütür
seniz, Hükümetin otorotesine saygı göstermekte 
köydeki masum vatandaşa kadar hazır halkçı, 
namuslu bir idarenin hizmetini, şerefini bekli-
yen ahâli vardır. 

Şu «iktisaden geri kalmışız» mevzuu da şun
dan ibarettir. Meselelerimiz mazide tarihî hâdi
selerin seyri içinde harple bu ve şu tazyikler 
içinde içinde kalmanın neticesidir. Türkiye'
nin meseleleri birikmiştir arkadaşlar. 

O halde Türkiye'de yeni bir çalışma metodu
na ihtiyaç vardır. Nedir o çalışma metodu ? im
kânımız az, elemanımız az. Az imkânlı, az ele-
manlı bir memlekette nasıl çalışmak lâzınrgolir-
se o şekilde çalışmak lâzımdır. 

Ben arkadaşlar, Bugünkü Köyişleri Bakan
lığını partimdan bir arkadaşım temsil etmekle 
beraber biz C. K. M. P. bakımından gerek 
Enerji Bakanlığının kuruluşunun, gerekse 
Eöyişleri Bakanlığının kuruluşunun henüz ha
reket noktasını da bulamadık, gayesini de bula
madı. Niye?. Köyişleri Bakanlığı neyle uğraşa
caktır? Mahallî hizmetlerle uğraşacaktır, özel 
işlerle... Dahiliye Bakanlığı belediyelerle uğra
şacaktır, vilâyetin mahallî ümran işleriyle uğ
raşacaktır. Bu belediye ve vilâyetin ümran işle
rinin cüz'ü tamına dahildir. Köyişleri Bakanlığı 
da içinde köy adı bulunan mevzular ile uğraşa
caktır. 

Bir saniye tasavvur ediniz: Halk eğitimi 
mevzuu öğretmene istinadetmiyen bir eğitim 
sistemi yürür mü? Yürümez. O halde görüyor- | 
sunuz ki, bakanlık teşkil ederken, bakanlığa i 
vazife ve salâhiyet verirken evvelâ Türkiye'
nin gerçeklerini hakikaten bağrından bir defa 
hissetmek lâzımdır. Şimdi bir memur gidiyor, 
Sular İdaresinden küçük sulama işleri mevzu
unda bir işle uğraşıyor, Enerji Bakanlığının 
sulama işi ayrı. Efendim; mühendisimiz az, \ 
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imkânımız az, bunu nasıl ayrı ayrı birer mü
essese haline getirebilirsiniz? Ne yapacaksınız? 
Devlet ölçüsü ile çalışacaşsmız arkadaşlar; 
Devlet ölçüsü ile. 

İkincisi, metodumuz zorlama metodu ola
cak. Ankara'yı birgün Başbakanın şöyle bir 
gezmesini rica ederim. Meselâ bir bakarsınız 
Tapu Kadastro lisesi vardır. Arkadaşlar, tek
nik okullar bugün tapu teknisyeni yetiştirebi
lecek şekilde zaten topografyayı öğretiyor. O 
bir tarafa gidersiniz, Maliye Meslek Okulu var
dır. Ticaret mekteplerimiz var, liselerimiz var. 
Maliye muhasebesini biraz kuvvetlendirdiğimiz 
zaman derhal bütün işlerde bir kolaylık görü
lecektir. 

Daha esaslı bir fikrim vardır: Arkadaşlar, 
Başbakandan ricam - hizmet sürem zamanında 
bunu Hükümete kadar getirdim askerî perso
nelle, sivil teknik personelin normlarını birleş
tirmek günü gelmiştir. Bunda, imkândan isti
fade edeceğiz, zamandan istifade edeceğiz, ho
cadan istifade edeceğiz... Artık bir istihkameı 
teknisyeni mühendistir; bir muhabereci bir ha
ber almak teknisyenidir, bir mühendistir, bir 
teknikerdir. O halde Türkiye'de Başvekâlet 
çerçevesinden Devlet işini ele aldığımız zaman 
şu ihtiyacımız var arkadaşlar: Meselelerimizi 
siyasi mebdeden hareket ederek ele almak yo
lunu bırakmamız lâzımdır. Hangi mesele han
gi karakterde ise - ekonomikse, idari ise idari, 
diğer her hangibir çerçeveden hususiyeti var
sa o çerçeve içerisinde ele almak lâzımdır. 

Şimdi gelecek Türkiye Büyük Millet Mec
lisi yine siyasi çekişmelerle işe başlıyacaktır. 

Bir saniye için Hükümeti serbest bırakıp si
ze bir ıstırabımı söyliyeceğim: Biz bu Anayasa 
ile kurduğumuz müesseselerin imtiyazını tesis 
ettik, adamını yetiştirmedik. «Siyasi partiler 
Türk demokrasisinin vazgeçilmez unsurudur» 
dedik mi, şimdi partiler Devlet içerisinde Ana
yasa müessesesi olarak çalışmak lâzımgelirken 
partici çalışmaların bir müessesesi haline gel
mek üzeredir. Hattâ ben biraz daha ileriye gi
deyim, Üftiversite muhtariyeti, adamını yetiş
tirmiş vaziyette mütalâa edilemez. Anayasa 
Mahkemesi henüz mevzua bütün kuvvetiyle gi
rebilmek için, müesseselerin felsefesine ve hiz
mete sahip çıkacak- insanların çıkması lâzım 
arkadaşlar. 

— 620 — 



M. Meclisi B : 109 
HİLMİ İNCESULU (Çorum) — Tohumlar 

ekildi... 
AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) - , Efen

dim, benim çok sevdiğim Hilmi İncesulu arka
daşım «tohumlar ekildi» diyor. Hem geri kal
mış memleketiz, zorlayıcı çalışmaya muhtacız 
deriz; hem Türk olarak her birimiz inisiyatife 
sahibolduğumuzu iddia ederiz Tohumun yeşer
mesi için mûtad müddeti bekleriz. Buna dün
ya müsaade etmez arkadaşlar; haber vereyim 
size! Esasen bu zihniyet yanlış. 

Toptan ,bir lâf var; Garp uygarlığına yetiş
mek... Garp uygarlığı yerinde »beklese, eh, o ye
rinde bekliyor, biz de adım iadım yetişiriz. Biz 
hem Garp uygarlığının beraberliği ile çalışa
cağız, hem demin birikmiş olduğunu söyledi-
ğıimiz meselelerimizi az imkâna, az elemana sa
hip milletlerin çalışma metotları m kullanarak, 
memleketimizde siyaseti fasit dairesinden çıka
rarak emekle, iht-sasla halletmek gününe gel
mek mecburiyetindeyiz. 

Şimdi arkadaşlar, Sayın Başbakanı hakikaten 
bir noktada daha C. K. M. Partisinin bir üyesi, 
Parlâmentonun bir üyesi olarak şu partizanlık, 
tarafsız idare mevzuları hakkındaki görüşleri
mizi arz etmek isterim: 

Arkadaşlar ıbunun temeli yalnız partilerden 
ibaret değildir. Merkezi idare sistemini o hale 
getirmişizdir ki, Türkiye vatandaşlarının her-
birinin vicdanında ve şuurunda Ankara'ya gi
dip adamını bulursan halledilmiyecek dşin halle
dilir. Ankara'ya gidip derdine çare bulmazsan 
halledilecek işin halledilmez, kanaati yerleşmiş. 
Particiler ne yapıyor? Particiler de bu işin 
doğru olduğunu ispat etmeık için vatandaşın 
önüne düşerek Bakanlık, Bakanlık gezmekte 
devam eder. 

Şimdi; bu Başbakanlık bütçesi dolayısiyle 
bir dertleşmedir, olduğu gibi ifade ediyorum. 
B:n türlü sebeplerdir; iki buçuk yıldır intihap 
daireme gitraiyordum. 2,5 yıl sonra gittikten 
sonra ısdırapla döndüm. Arkadaşlar bizim 
Hükümet cihazı daha halâ eskiden kollu oto
mobiller vardı ya, önüne illâ şoförü geçeccık ko
lunu çevirecek, onun gibidir. Yani marşı bas
mak suretiyle işlemiyor. Bunların bir kere da
ha Başbakana bildireyim, bunun memur ah
lâkiyle alâkası yok, *bu memleketteki idare 
zihniyetiyle alâkadar. Halkın işini yerinde bi-
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tirmek, halkı Ankara 'daki otellerde ve sürünmek
ten alıkoyacak bir çalışma sistemine ihtiyaç 
var. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Mebus yap
sın diyor. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Bu 
derin bir mevzudur ve ben mahallî meselelerle 
meşgul olmıyarak öğünen bir milletvekili iken 
bu sefer gittiğim zaman bu hakikati gördüğüm 
için kendi kendimden hicap duydum. Çünkü 
çark (kendiliğinden işlemiyor. Şu halde mevzu 
gayrişahsidir. Mevzu ne İnönü meselesidir, ne 
Ürgüplü meselesidir. Mevzu Türkiye'de idare
nin salâhiyetleri, vazifesi ve aktif çalışma yol
lanılın bulunması meselesidir. 

Gelelim iktisadi mevzua: Arkadaşlar, dün 
Ekrem Alican arkadaşımız çay fabrikasının 
Türkiye'de yapıldığını söylediler. Sayın Baş
bakanla Deniz Kuvvetlerimizin davet'isi ola
rak bir seyahati beraber yaptık. Türkiye'deki 
makinalar, fabrikalar, elemanlar, ya imkânsız
lıktan, ya sahipsizlikten, ya da programsızlık-
tan çalışamamaktadırlar. Meselâ Makina ve 
Kimva Endürstrisi Kurumunun müesseseleri. 
milletvekilleri, hepiniz benim ağzımdan duyu
nuz ki, Sayın Başbakan da bilsin ki, döküm 
her dökümü yapabilecek kapasitededir. Ne 
yapıyordu düne kadar ? Yalnız pulvarizetör 
yapıyordu. Olur mu 'bu arkadaşlarım, olur' mu? 
Bir vidayı 10 kilo buğdaya satmaldizimiz müd
detçe, yüzbinlerce ton buğday istihsal etsek ne 
kazanabileceğimizi sanıyoruz? O halde, Baş
vekâlet çerçevesinde kendilerini hatalı olarak 
değil, yeni bir görüşe ihtiyacolduğunu ifade 
Vımek için söylüyorum. Dün ç»ay fabrikası İn
giltere'de yapılırdı, bir gayretle çay fabrika
sını Makina - Kimya şimdi mükemmel bir şe
kilde yapıyor. Sarıibrahimoğlu'nun dert edin
diği ziraat alet ve araçları hakkındaki hamle 
durmuştur. Hamle durmuştur, arkadaşlar. Bu 
hamlenin hiç olmazsa pulluktan, mibzere mib
zerden tırmığa kadar bir çok âlet ve vasıtala
rını bizim fabrikamız mükemmel yapabilir. 

Sayın Başbakanı bizzat dinledik, mütedavil 
sermaye konusu işlemiyor bir, ikincisi piyasaya 
çalışmada biribirimize güven yok. Ben Sayın 
Selim Sarper arkadaşıma, 'biraz da Parlâmento 
latifesi çerçevesinde 'bir şey arz ettim. Yanım
da oturuyorlardı. Türikiye 'doki güvensizliği 
izah için kendilerine dedim ki, zatıâlinize yüksek 
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kariciye kariyerinde yetişmişsinizdir, bana güven
sizliğinizi söylemezsiniz ama, benim size güve
nim yoktur, dedim; beraber müşterek mesuliyette 
iken. 

Arkadaşlar güvensizlik mevzuuna Sayın Baş
bakan da temas etti, Mustafa Kepir de temas et
ti, daha birçok arkadaşlar temas ettiler. Bugün 
birbirimize güvenimiz yok. Müsteşar umum mü-
düürüne, umum müdür muavinine, ötekisi öte
kisine, hiç kimse hiç kimseye güvenmiyor. îşte 
partizanlığa hizmet için hazır memur yerine gü
nün havasına göre vazıyed alma memuru tipini 
yaşatmaya mahkûm ettiğimiz müddetçe, demin 
kendilerinin ifade ettiği gu ahlâklı memur tipi 
maalesef havanın cereyanı altında işe değil, An
kara'ya bakmak havası içindedir. Bu Ankara'ya 
bakmanın bir de yanlış tarafı vardır. Düne ka
dar hastahane hemşirelerinin tâyininde mahallî 
idarenin salâhiyeti yoktu. Bütün salâhiyetleri 
merkeze almışız. Merkeze aldıkça, memur da mer
keze koşmuş, halk da merkeze koşmuş. Binaena
leyh hacetini gördürmek için vatandaş yüzünü çe
virmiş Ankara'ya, ya duacı, ya yolcu. Böyle bir 
kuruluşla zannediyor musunuz ki, bir aksiyoner 
icrayı memlekette meydana getireceğiz? 

İmkân meselesi hakkındaki fikrimi de söyli-
yeyim. Arkadaşlar, kaymakamlık hayatımın en 
enteresan hâdiesesi şu: Bir sâri, bulaşıcı hasta
lık oldu... Bakınız eleman yetiştirmekte ne kadar 
gerçekçi olmaya ihtiyacımız var: Nihat Erim ar
kadaşımız, «İnsan unsuru üzerinde plânda durul
muyor.» diye gayet iyi söylemişti. Bakınız' ne 
oluyor : 

îki sağlık memuru var. Bir de bulaşıcı has
talık var. Bu sağlık memurlarından birisini kaza
nın bir tarafına gönderiyor, diğerini başka bir ta
rafa gönderiyor. Bu gönderilenlerden birisi, etüv 
yok ben bir şey yapamadım, diye geldi. Diğeri, 
fırınları kızdırıp, buhar kazanları kurdurmak su
retiyle en asgari dezenfekteyi yapıp, hastalıkta 
% 60 bir netice almak suretiyle geldi. Türkiye 
gerçeklerini bu derece bilmeliyiz ki, gu elemanla
rımızı yetiştirilirken, gittiği zaman, efendim etüv 
yok diye geri dönen eleman değil, istediği zaman 
nelerle temizlik yapılabilir, dezenfektasyon yapı
labilir bunları bilen eleman yetiştirmek mecburi
yetindeyiz. Henüz büyük belediyelerimizin bile 
etüvü yoktur. Görülüyor ki Türkiye'de personel 
yetiştirme tarzının bile değişmesi ve gerçekçi zih
niyetle personel meydana getirmek lâzım. 

İkincisi arkadaşlar, af finizi rica ederim, sabri-
nızı suiistimal ettim. («Konuş, konuş» sesleri.) 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi tasnif edelim. 
Demek ki, kanunlarımızı gözden geçirmek lâzım. 
Bir Ağıllar Kanunu vardır. Belki birçoğunuz 
bilmez bu kanunu. Bu kanuna bakarsanız Tür
kiye'deki hayvancılığın istikbali müemmendir. 
Fakat bu Ağıllar Kanunu kitapların arasında 
öle, öle, öle, bugün değil fennî hayvancılık - ki, 
en çabuk iktisadi netice alabileceğimiz bir kanun
dur. - maalesef hayvancılığımız şu vaziyettedir: 
îki tane hayvan sahibinin kuvvetli katırı vardır. 
Eğer artık kar hayvan kıracak bir istikamete ge
lirse iki çuval nohut samanını sürüye yetiştirip 
kurtarmak gayretinde bulunur. Ama Ağıllar 
Kanununu açıp okursanız, aman efendim, orman-

,dan şöyle ağaç verilecek, şöyle ağıl kurulacak, 
şöyle hayvan olacak... Namütenahi hüküm, orta
lıktaki 40 senelik tatbikat sıfır. Demek ki, kanun
lar yapalım derken, rafa konacak kanunlar değil, 
ertesi gün icraya konacak kanunlar ve yaptığımız 
bu kanunların şartlarını hazırlamak... 

Diğer bir konu da, kanunlara yasak koyarken 
elimizi vicdanımıza koymamız lâzımdır. Yasak 
dediğimiz mevzu şudur arkadaşlarım: Yasak de
diğimiz mevzu, evvelâ yasak kabili riayet olmalı
dır. Yasak kontrol edilebilmelidir. Orman Kanu
nu çok yerinde bir kanundur arkadaşlar, hâlâ 
Türkiye'nin ormanlarında zabıta tesis etmek ihti
yacını hepiniz gibi ben de duyuyorum. Fakat Or
man Kanunu öyle yasaklar koydu ki, bu yasak
ları tatbik etmek imkânı hâsıl olmadı. Demek ki, 
Sayın Başbakan kendisinden sonraki Hükümete 
daha iyi bir muhasebe devretmek isterken, kanun
ları bir süzgeçten geçirirken, yasak vaz'etme mev
zuunu iyice tetkik etmeli. 

İkincisi arkadaşlar, halkın ananevi gelişine 
uygun olmalı, vicdanına uyanıklık vermeli. Bu
rada bugün, parti konuşması yapmıyoruz, şu el 
koyma sistemiyle getirdiğimiz su basıları yok 
mut . 

Muhtarlık öyle bir müessesedir ki, arkadaşlar; 
hani denir ki, azaların hepsi cebinde mühür ta
şır... Ama, bu ananevi bir Türk müessesesidir. 
Q olmazsa köyde Devlet işlemez. Binaenaleyh, 
muhtarı unsur olarak alacaksınız. Yeni eleman, 
yeni muhit, yeni insan göndermiyeceksiniz. Muh
tarı çok iyi çalıştırmanın yolunu arıyacaksımz. 
Bunun yerine subaşıyı getiriyorsunuz, subaşı 
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gülünç bir müessese oluyor. Alınız size, halkla 
Devlet arasında karşı karşıya gelişen bir mev
zu. 

Demek ki arkadaşlar, şu kanunları koyar
ken iki noktayı bilhassa nazarı itibara almak 
lâzımdır. Yasak koyarken yasağın tarifini yap
mak lâzımdır, bu bir. İkincisi de, kanunların 
memleketin içtimai bünyesine uygunluğu nok
tasını halletmek lâzımdır. 

Şimdi müsaade ederseniz, bu tariflerimiz 
ı çerçevesinde bir saniye için Türkiye'nin icrası

nı, gerek mahallî idareler, yani vilâyetlerin ida
resi, gerekse merkezî idare bakımından bir göz
den geçirelim. 

Arkadaşlar, tasarruf mevzuunda Başbakan 
bize hayırlı haber verdi. Bundan evvelki hükü
metler de bütçeleri çıkardıktan sonra yüzde 10 
tasarruf, yüzde 7 tasarruf, yüzde 8 tasarruf di
ye aldıkları' akaarlar bu memleket için zaruri
dir arkadaşlarım. Çünkü bu memlekette evini 
yapan vatandaş dahi çatısını örtüp bir odasına 
oturduğu zaman kendisini ev yapmış telâkki 
eder. Gönlü kısır olduğundan değil, imkânları
nın bu derece elvermesinden ileri gelir. O hal
de tasarruf mevzuunda Devlet idaresi şekil ve
recek normlar tesisine zaruret vardır. Şu kâğı
dın normu şu olacak, mefruşatın normu şu ola-
eak, dairelerden birisi bir türlü, diğeri başka 
türlü normlar kullanmamalıdır. Veli Başaran 
arkadaşım söyler, şu bizim Mecliste kullanılan 
hattâ millî saraylarda kullanılmıyacak kadar 
konforlu bulunan mefruşat sayesinde evimizden 
çok daha rahatlık içindeyiz. Şu halde norm te
sis etmek noktasına gitmeli, masraf bakımın
dan. Bu masraf bakımından norm meselesi çok 
mühimdir. 

İkincisi, aynı hizmetin iki daire arasında bö- I 
lünüp bölünmediğine çok dikkat etmek lâzım
dır. 

Şimdi arkadaşlar, burada size demin... 
(«Hangi bütçe üzerinde konuşuyorsunuz» ses
leri.) Başbakanlık bütçesi üzerinde konuşuyo
rum. Çünkü diğer bakanlıklar teşkilâtları doğ
rudan doğruya Başbakana... Enerji Bakanlığı I 

' zaten Etibank'm mühendislerinden istifade edi
yor. Şimdi bir kısmını Sanayi Bakanlığı aldı. I 
Bir kısmını da Enerji Bakanlığı aldı. Elinizde
ki eleman azlığına rağmen teşkilâtta aynı işleri | 
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görmiye devam ediyorsunuz. Şu halde tefriki 
faaliyete ihtiyaç var. 

Bir de çalışma metodunu söyliyeceğim. Ar
kadaşlar Türkiye'de zorlayıcı metotla çalışmaz
sak; zorlayıcı metot nedir? Bir binadan iki de
fa istifade imkânını araştırmak, bir elemandan 
en fazla istifade etmek çaresini bulamazsak uy
garlığa falan yetişmek düşüncesi bir edebiyat
tan ileriye gidemez. 

Arkadaşlar, bir intıbaımı söyliyeyim size. 
Diğer memleketlerde böyle çalışılıyor. Doğu 
Pakistan Maliye Bakanı, kendisine mahsus kuv-' 
vetle ilk hedefimiz senede iki mahsul almaktır, 
dedi ve bunun yüzde 99 unu tahakkuk ettirdik
lerini söyledi. O halde bütün milletler için zor-

• layıcı çalışma metoduna ihtiyaç var. Bizde de 
bu zorlayıcı çalışmaya ihtiyaç var. Gece /üniver
sitelerini kuramadık, özel üniversiteleri hep be
raber ne şekilde olursa olsun, istikametinden 
geldi, geçti, gitti. Görüyorsunuz ki, zorlayıcı 
çalışma metodu bu memlekete Başbakanlık çev
resinde giremezse, hiçbir zaman netice alınmaz. 
Güven unsuru halledilmezse hiçbir netice alına
maz. Müsteşarlara kadar Hükümet teşkilâtının 
teessüsü halledilmezse hiçbir netice alınamaz. 

Arkadaşlarım, geçmişte bir misal daha söy
lemiştim : Sayın Başbakan da benden daha iyi 
bilirler. Fransa'da Hükümet değişikliği bundan 
evvelki hükümetler zamanında çoktu. Ama hiç
bir zaman hükümet icraatı duraklamaz. Müste
şarlara kadar Fransa'da icra idaresi yürütme 
organı müesses haldedir. Ne vatandaş hakkı 
münakaşa edilir, ne Devletin ölçüsü münakaşa 
edilir, ne fen ve tekniğe karşı. Görüyorsunuz 
ki, bizim çalışma tarzımızda rasyonel bir deği
şikliğe ihtiyaç vardır. İşte arkadaşlar, Sayın 
Başbakandan rica ediyorum; bize Hükümet öl
çüsü zihniyetini verdiler. Cevabı hürmetle kar
şılıyorum. Kendisinin ümit ve mazeret beyan 
ettiği noktaların hepsine iştirak ediyorum. Yal
nız yeni bir çalışmaya ihtiyacolduğu hakkın
daki 'bu grupun bu fikirlerini de kendisine du
yurma vazifesini yapmış oldum. Beni dinlemek 
lûtfunda bulunduğunuz için hepinizi hürmetle 
selâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Yeterlik hakkında önerge ol
duğunu arz etmiştim. Bunun üzerinde konuş
malar yaptık. Sayın Sarıibrahimoğlu, şahısları 
adına üç arkadaşımız konuştuktan sonra yeter-
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lik oylansın diyor. Ama, yeterlik muamelesi iç
tüzüğe uygun yapılması ieabeder. Bu itibarla 
önergelerini oylıyamıyacağım. Yeterlik önerge
lerini okutamıyacağım. 

Yeterlik aleyhinde, okutayım, ondan sonra 
Sayın Ankan, size söz vereceğim. 

Sayın Başkanlığa 
Konuşmalar kâfidir, 

Burdu:1 

Mehmet özfbey 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ankan, ye
terlik aleyhinde. 

MEHMET ALÎ ARIKAN (Mardin) — Muh
terem arkadaşlarım; Sayın Başbakan ve bende
nizin yaptığım konuşmaya madde madde cevap 
veren M.P. Sözcüsü Sayın Ahmet Bildin arka
daşım1 n temas ettikleri bâzı meselelere cevap 
vermek mecburiyetiyle karşı karşıya bulunmak-
tavız. E#er kifayeti müzakere takririni reddet
mek lûtfunda bulunursanız bilhassa mutabık 
kaMığımız şu noktalara temas etmek istemem. 
Metalâ Sayın Barbakan ve Sayın Ahmet Bilgin 
içtimai ve iktisadi meselelerin hallinde, çözümün
de zaman unsurundan bahsettiler. Biz de kendi
leriyle bu noktada mutabakat halindeyiz. Ancak 
bir nokta var, onu arz etmek isterim. 

Meselâ 28 Şubatta çıkarma birliği gitmemiş
tir. Bizim bildiğimiz 28 Mart sonunda 'gitmiştir 
çıkarma birliği. Ve biz Hükümetin bu noktalar
dı bir izin istihsal ettiği kanatinde değiliz. Biz 
içinde bulunduğumuz ittifaklar manzumesi için
de CA.P. sıralarından kifayet aleylhinde sesleri, 
gürüUü^rV onun için söylüyorum, kifayetin 
aleyhinde söylüyorum. 

BAŞKAN — Arkadaşlar müsaade edin ben 
biliyorum. 

MEHMET ALÎ ARIKAN (Devamla) — 
Evet neden kifayetin aleyhinde olduğumu söy-
lüvorum. (A.P. sıralarından heyecanlanma ses
leri) Heyecanlanma bahis konusu değil. Siz he- ' 
yecanlamvorsunuz. îşe hafifçe dokununca. 
Bsvefendiler biz Hükümeti dış politikada şahsi-
yo*;«siz bir poMtika iddiasiyle itham -etmiyoruz. 
B'lâkis içinde bulunduğumuz itifaklar çerçevesi 
içinde i«tisari mahiyette vazife yaptığı kanaa
tindeyiz Cumhurivet Halk Partisi Hükümetinin 
de yaptığı 'budur. Hiçbir zaman izin şeklinde an
laşılmamak lâzımgelir; .müsaade buyurun, kifa-
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yeti kabul etmeyin. (Soldan, gürültüler) Şayet 
Kılbrıs Andlaşmasının 38 nci maddesini okursa
nız anlarsınız istişare mecburiyetini... 

• BAŞKAN — Peki... Yeterlik önergesini oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Yeterlik önergesi kabul edilmiştir. 

Başbakanlık Bütçesinin bölümlerini okutuyo-
1 rum. 

(A/l) cari harcamalar 
Bölüm Lira 

11.000 ödenekler 78 000 
BAŞKAN —" Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 11 590 125 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 778 540 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet Giderleri 1 695 767 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler..., Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 5 446 470 
-BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 5 965 145 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje gidenleri 3 647 000 

BAŞKAN — Kabul ©deriler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 8 185 585 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Ma'kina teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 1 200 000 
BAŞKAN — Kabul edonfe-... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 

1 - Sermaye teşkili 
32.000 Kamulaştırma ve satmalma-

lar 1 
BAŞKAN — Kabul edenle:'... 

, Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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II - Transferler 

34.000 Malî transferler 499 730 
BAŞKAN — Kabul edenden.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 69 173 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiytnler... Kabul edilmiştir. 
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1965 malî yılı Başbakanlık bütçesinin görüşülmesi 
bitmiştir. 

Vaktin geçmiş olmasiyle Plânlamanın bütçe
sine geçemiyoruz. 

Saat 14,30 da toplanılmak üzere Birleşime. 
ara yeriyorum. 

Kapanma saati: 12,35 

»« « < « ^ • • 

I K Î N C Î O T U H U M 
Açılma saati: 14,30 

BAŞKAN — BaskanveMli Mekki Keskin 
•KATİPLER : Nevzat Şener (Amasya), Nurettin Akyurt (Malatya) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

a) DEVLET PLÂNLAMA TEŞKİLÂTI 

BAŞKAN — Devlet Plânlama Teşkilâtı büt
çesi üzerinde görüşmelerimize başlıvoruz. Söz 
C. H. P. Grupu adına Sayın Reşit Ülker'indir. 
Buyurun. 

Bir önerge var önce, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
•Grup sözcülerinden gayri sırada bulunan en 

az üç milletvekili konuştuktan sonra yeterlik 
önergesinin oya konmasını arz ve teklif ederim. 

Adana Milletvekili 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

BAŞKAN — Nihayet bu bir önergedir. Öner
geyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul adilmemiştir. 

Buyurun Sayın Ülker rica ederim. 
C. II. P. GRUPU ADINA REŞİT ÜLKER 

(İstanbul) — Sayın Başkan, Sayın Milletvekil
leri ve Muhterem Hükümet üyeleri. 

Millet Meclisi C. H. P. Grupunun 1965 malî 
yılı bütçe tasarısının Devlet Plânlama Teşkilâtı 
üzerindeki görüşünü arz edeceğiz. 

(Demokratik bir sistem içinde millî, dengeli, 
âdil bir kalkınma için plân şarttır.). Prensibini 

kabul eden Anayasamız 41 nci maddesinde 
(İktisadi ve sosyal hayat adalete, tam çalışma 
esasına ve herkes için insanlık haysiyetine yara
şır bir yaşayış seviyesi sağlanması amacına göre 
düzenlenir. İktisadi, sosyal ve kültürel kalkın
mayı demokratik plânlarla gerçekleştirmek, bu 
maksatla millî tasarrufu artırmak, yatırımları 
toplum yararının gerektirdiği önceliklere yönelt
mek ve kalkmma plânını yapmak Devletin ödevi
dir.) 

Gene Anayasamızın 129 ,ncu maddesi Devletin 
bu ödevi nasıl ve hangi esaslar içinde yerine ge
tireceğini şöyle belirtmektedir: 

(İktisadi, sosyal ve kültürel kalkınma plâna 
bağlanır. Kalkınma bu plâna göre gerçekleştiri
lir. Devlet Plânlama Teşkilâtının kuruluş ve gö
revleri plânın hazırlanmasında, yürürlüğe kon
masında, uygulanmasında ve değiştirilmesinde 
gözetilecek esaslar ve plânın bütünlüğünü boza
cak değişikliklerin önlenmesini sağlıyacak tedbir
ler özel kanunlarla düzenlenir.) 

Anayasamız 9 . 7 . 1961 tarihinde kabul 
edilmiştir. Fakat Millî Birlik hükümetlerinin iş
başına geçer geçmez ilk ele almış oldukları so
runların başında bir Plânlama Teşkilâtı kur
mak işi başköşeyi işgal etmiştir. Çeşitli bilimsel 
konuların kurumlardan, kişilerden ve üniversite-
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lenden bilgi ve raporlar alındıktan sonra. 
30 . 9 . 1960 tarihinde 91 sayılı Devlet Plân-
lama Teşkilâtı kurulması hakkındaki Kanunla 
Plânlama Teşkilâtı kurulmuştur. Yani -ihtilâl
den tam 102 gün gibi çok kısa bir süre sonra bu 
kanun çıkarılmıştır. Anayasamızdaki hükümler 
bu kanunun çıkışından ve uygulanmaya başla
masından tam on ay sonra yürürlüğe girmiştir. 
Kuruluş kanununa göre teşkilâtın görevleri şun
lardır : 

a) Memleketim taibiî, beşerî ve iktisadi her 
türlü kaynak ve imkânlarını tam bir şekilde tes
bit ederek takilbedilee-ek iktisadi ve sosyal poli
tikayı ve hedefleri tâyinde Hükümete yardıme; 
olmak, 

lb) Muhtelif bakanlıkların iktisadi politikayı 
ilgilendiren faaliyetlerinde koordinasyonu temin 
etmek için tavsiyelerde bulunmak ve bu husus
larda müşavirlik yapmak, 

c) Hükümetçe kalbul edilen hedefleri ger
çekleştirecek uzun ve kusa vadeli plânları ha
zırlamak, 

d) Plânların başarı ile uygulanabilmesi için 
ilgili daire ve müesseselerde mahallî idarelerin 
kuruluş ve işleyişlerinin ıslahı hususunda tav
siyelerde bulunmak, 

:. e) Plânın uygulanmasını takibetmek, de
ğerlendirmek ve gerekli hallerde plânda değişik
lik yapmak, 

f) özel sektörün faaliyetlerimi plânın hedef 
ve gayelerine uygun bir şekilde teşvik ve tanzim 
ödecek tedbirleri tavsiye etmek... 

Görüldüğü gibi Plânlama Teşkilâtının göre
vi tamamen teknik ve istişaridir. Teşkilât ise 
Yüksek Plânlama Kurulu ile merkez teşkilâtın
dan meydana gelir. 

91 sayılı Kanunun 12 nci maddesine göre; 
iktisadi ve sosyal hedeflerle politikaların tâyi
ninde esas teşkil edecek hususlar Yüksek Plân
lama Kurulunda yani Başbakan veya Başbakan 
Yardımcısı, Bakanlar Kurulunca seçilecek üç 
Bakan, Plânlama Müsteşarı, İktisadi Plânlama 
Dairesi Başkanı, Sosyal Plânlama Dairesi Baş
kanı ve Koordinasyon Dairesi Başkanından 
meydana gelen Kurulda tesbit edilecek, bu su
retle tesbit edilecek esaslar Bakanlar Kurulun
da öncelikle müzakere edilerek karara bağlana
caktır. «Plân Hedefleri Stratejisi» adı verilen 
bu vesika 29 Haziran 1961 tarihinde kabul edil
miş ve ayrıca A. P, nin içinde bulunduğu Birin-
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ci Koalisyon zamanında Aralık 1961 de Bakan
lar Kurulu tarafından tekrar kabul edilmiştir. 
Bu arada Anayasanın öngördüğü uzun vadeli 
plânın yürürlüğe konması ve bütünlüğünün ko
runması hakkında 16 .10 .1962 de Yüce Mec
lislerce kabul olunarak 77 No.lu kanun olarak 
yürürlüğe girmiştir. 

Gerek Plân Hedefleri Stratejisi ve gerekse 
77' No. lu Kanunun esasları dâhilinde İkinci 
Koalisyon C. H. P., Y. T. P. ve C. K. M. P. Koa
lisyonu zamanında Başbakan yardımcıları Sa
yın Alican ve Sayın Feyzioğlu'nun da katıldık
ları gayretlerle Yüce Meclislerce 21 Kasım 1962 
de kabul edilerek millî bir eser haline gelmiştir. 

Beş Yıllık Kalkınma Plânının Resmî Gaze
tede yayınından itibaren plânın uygulama vası
tası olan yıllık programlar özel sektör ile kamu 
iktisadi teşebbüsleri itfin 1 Ocak 1963 tarihin
den itibaren umumi bütçeye bağlı Devlet daire 
ve müesseseleriyle belediye ve özel,idareler için 
de 1 Mart 1963 tarihinden itibaren yürürlüğe 
girmiştir. Bu plânın 1963 - 1964 malı yıllarına 
ait programı .uygulanmış, Devlet Plânlama Teş
kilâtı da uygulamanın izlenmesiyle ilgili çalış
malar yanında bir yandan 1965 yılı programını 
hazırlamış ve programlar Bakanlar. Kurulu ta
rafından .kabul edilerek 25 Kasım 1964 gün 
11865 sayılı Resmî Gazete ile yayınlanarak yü
rürlüğe konmuştur, Öte yandan da ikinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânının . 1968-1972 ön hazır
lık çalışmalarına başlanmış bulunmaktadır. 

Plân ve programların uygulanmasının izlen
mesinin yamsıra tam bir uygulama elde edebil
mek için işbirliği ve koordinasyon sağlan masiy-
le ilgili çalışmalar da aralıksız devam etmekte
dir. üygulamanın izlenmesindeki vasıta, icracı 
dairelerden alınan üçer aylık devre raporları
dır. Bu raporların Yüksek Plânlama Kurulun
da ilgili Bakanlık, daire ve müesseselerinin en 
yüksek kademelerindeki yetkililerin de hazır 
bulunduğu halde incelenmekte olduğunu ve son
ra Bakanlar Kuruluna sunulduğunu bilen plân 
tatbikatçısını çalışmaya teşvik edeceği muhak
kak ise de, icracı dairelerin vermiş oldukları 
bilgilerin doğru olup olmadığının kontrolünün 
ilgili bakanlıklarca zamanında yapılması sağ
lanmalıdır. 

öte yandan plânın gerçekleşmesinde büyük 
pay sahibi olan kamu iktisadi teşebbüsleri, ya' 
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ni ödenmiş sermayesinin yarısından fazlası ka
mu tüzelkişilerinde- sağlanmış olan kurumlar ile 
bu kurumların ödenmiş sermayesinin yarısın
dan fazlasını sağlamış-olan diğer kurumlar ile, 
yukarda sayılanlardan olmamakla beraber ken
dilerine bâzı • kamu yetki ve görevleri verilmiş 
olup, galip vasıfları bu kanun hizmetlerini yü
rütmek olan ve kamu kurulu niteliğindeki mes
lek kuruluşlarından olmıyan özel kanunlara ta
bi kurumlar ve İller Bankası 468 sayılı Kanu
nun şümulü içinde bulunmaktadır. 

Kamu iktisadi teşebbüslerinin Türkiye. Bü
yük Millet Meclisince denetlenmesinin düzen
lenmesi hakkında Kanunun ikinci maddesine 
göre faaliyetinin uzun vadeli kalkınma plânına 
ve plânın uygulanma programlarına uygunluğu 
noktalarından incelemiye tabi tutulmaktadır. 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komis
yonu plân bakımından 1963 yılı faaliyetlerini 
bitirmiş ve raporunu hazırlamaktadır, önümüz
deki günlerde bu rapor önce Senatoda, sonra 
Meclisimizde yüksek tetkiklerinize arz edilecek
tir. Bunların yanında iller seviyesinde uygula
mada işbirliği sağlanması için ilk koordinasyon 
kurulları da kurulmuş bulunmaktadır. Diğer 
taraftan kalkınmanın gerçekleşmesi için ulus
lararası iktisadi işbirliğinin önemli bir unsur ol
duğunu kabul eden plânlama, plân hedeflerin
de öngörülen dış finansman ihtiyacını karşıla
mak için Türkiye'ye Yardım Konsorsiyumu, ve 
Milletlerarası Kalkınma teşekkütleri ile ilişki
ler tesis etmiştir. 

Kalkınma plânlarının başarıya ulaşabilmesi 
için gerek plânı uygulayacak olan Devlet teşki
lâtının, gerekse bütün ulusun plâna candan 
bağlanması ve inanması lâzımdır. İşte bu nok
tada da biraz durmak gerekecektir : 

Her şeyden önce plân müessesesi bir Anaya
sa müessesesidir. Anayasamızın -8 nci maddesi
ne göre de (Anayasa hükümleri yasama, yönet
me ve yargı organlarını, idare makamlarını ve 
kişileri bağlıyan temel 'hukuk kurallarıdır.) 
Böylece plân fikrinin karşısında olmak bugün 
fiilen mümkünse de hukukan mümkün değildir. 
Gerçekten de plânlı Devlet idaresi Türkiyemiz 
için yeni bir kurum değildir. Cumhuriyetin ilâ
nından sonra ekonominin hususi sektör vasıta-
siyle gelişmesini sağlamak için ziraat sektöründe 
Aşar Vergisinin kaldırılması, sanayi sektörün -

19 .5 ,1965 O :2 
de Teşviki Sanayi Kanununun çıkarılması gibi 
diğer sektörlerde de benzer tedbirler alınmıştır. 
Bütün bu tedbirlere rağmen başarı elde edil
mediği görülmüş ve iktisadi kalkınmanın bir 
plânla yapılması fikri ortaya çıkmıştır. 1932, 
1933, 1934 yıllarında Türkiye'nin ilk kalkınma 
plânı olan, Türkiye'nin İktisadi Bakımdan Bir 
Tetkiki adlı eser Haynes başkanlığındaki on ki
şilik bir yabancı uzmanlar kurulu tarafından 
hazırlanmıştır: .Fakat noksanlıkları sebebiyle 
uygulanamamıştır. 

1933 yılında birinci Beş Yıllık Plân hazırlan
mış, tatbike konulmuş ve tamamen tatbik edil
miştir. Maksadı da sanayileşmeyi sağlamak ol
muştur. Sümerbank bu plân gereğince kurulan 
bir teşekküldür. 

1936 yılında Sanayi Kongresi tarafından 
İkinci Beş Yıllık Plân hazırlanmıştır. Fakat bu 
plân tatbik edilmemiştir. Bu plândan (faydala
nılarak 1938 yılında 4 yıllık plân İktisat Vekâ
leti tarafından hazırlanıp ilgili teşekküllere ge
reken emir verilmişse de Türkiye'nin teknik ve 
personel bakımından bu plânın tatbikatına du
rumun müsaidolmadığı ileri sürüldüğünden 
plânın uygulanması da bir kararname ile dur
durulmuştur. 

İkinci Dünya Harbinden sonra 1946 tarihli 
Umumi Kalkınma Plânı hazırlanmış fakat etüt 
ve malî kaynakların yetersizliği yüzünden plân 
icra edilememiştir. 

Marşal Plânı ile sağlanacak yardımların ke
sin miktarlara bağlanması için 1948 - 1952 yıl
ları arasında tatbik edilmek üzere Türkiye İk
tisadi Kalkınma Plânı hazırlanmıştır. Fakat 
bu plân da tatbik edilememiştir. Plansızlığın 
memleketi nerelere sürüklediği ve dışarıya kar
şı itimadı nasıl sarstığı herkesçe bilindiği için 
tafsilâtında durmıyacağız. Böylece plânlama 
müessesesi, millî ihtiyaçlarımızdan ve ıstırapla
rımızdan doğmuş bir müessese olarak bir Ana
yasa müessesesi olarak Anayasamıza girmiştir. 

1935 te Filipinler'de, 1942 de Portoriko'da, 
1.946 da Fransa'da, 1950 de İtalya'da plânlar 
yapılmıştır. Bugün Hindistan, Pakistan, Gü
ney - Kore, Güney - Amerika memleketleri İran, 
Yunanistan (hemen hemen bütün Afrika dev
letlerinde ve az gelişmiş memleketlerde ve ay
rıca Japonya, Fransa, İtalya, Holânda gibi ile
ri memleketlerde iktisadi ve sosyal hayatlarını 
plâna göre düzenlemektedirler, 
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Plân modern ekonominin tesirli araçlarmdar 

biri olmuştur. Modern iktisadi düşünce, met 
ve muhteva bakımından evrensel bir mahiyr 
kazanmıştır. Bugün dünyanın her yerinde ik 
tisadi meseleler benzer esaslara göre incelen 
mekte, felsefî ve siyasi tercihler inceleme tar 
zina çok az tesir etmektedir. Böylece plânlanır 
modern iktisat ilminin kalkınma için ortay 
koyduğu bir metot, bir vasıta, bir tekniktir. Ar 
gelişmiş memleketlerin plânsız kalkınması he 
men hemen mümkün görülmemektedir. Kal
kınmada asıl gaye insanların daha iyi yaşama
larını sağlamak olduğuna göre sadece iktisadi 
gücü artırmak amaç olamaz. Bu bakımdan ar
tan iktidasi imkânları, eğitim, kültür, sağlık 
insan gücü, gelir dağılışında sosyal adalet, böl
geler arasında denge sağlanması ve toplum ka1-
kmması gibi sosyal sorunları çözecek yol kul
lanmak gerektir. 

Şunu da özellikle belirtelim ki, halk irade 
sine dayanan Devlet idaresinde demokrati1- ' 
plânlama esastır. Ana amaç ve yollar demok
rasi icaplarına göre siyasi organlar taraf ııidar 
belli edilen bir plânlama şeklini Anayasam1 r-
kabul etmiş bulunmaktadır. Bu sebepten Plâr-
lama Dairesi teknik ve istisari mütalâada br 
iunmakta, son söz Türkiye Büyük Millet Mac 
îisinin olmaktadır. B'nanaleyh plân hedefler' 
stratejisinde - C. H. P., A. P. Koalisyonu za
manında Bakanlar Kurulunda bir defa dahr 
kabul edilmiştir - karma ekonomi sistemi kabu1 

edilmiştir. 

Sayın arkadaşlar; 2,5 yıllık geçici devrey' 
de birlikte mütalâa edersek, 3,5 yıllık plân ha
yatında elle tutulur bâzı faydaları ortaya koy
muştur. 

1. Memleket sorunları ilk defa ciddî etüt
lerle olduğu gibi açıklıkla bilimsel bir şekilde 
ortaya konmuştur. Bugün kamu oyunda üze
rinde durulan hemen hemen bütün soranlar 
plân tarafından ortaya konmuştur. Vergi re
formu, toprak reformu, idari reform, konut me
selesi, gecekondu meselesi, kira meselesi, 
turizm, personel reformları gibi. 

2. îlmî hiçbir esasa dayanmadan girişilen 
faaliyet ve yatırımlara hemen hemen set çekil
miştir. Artık kişi gücünün üstünde mütehas
sısların çalışmalariyle halledilecek sorunlar da 
şahsa göre, şahısların özel hesaplarına göre 
yapılan ekonomik faaliyetler önlenmiştir. 
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3. Bilimsel metotlarla yapılan ve ilân edi

lerek Devleti de bağlıyan plânlar sayesinde 
Türkiye'nin dâvaları ve isteklerinin Batı dün
yasına anlatılabilmesi ve bu anlatmadan do
ğan faydalar elde edilmiştir ve edilmektedir. 
Bütün dünyada bu sayede güven sağlanmıştır. 

4. Plân fikri, tam olmamakla beraber, hal
kımız tarafından benimsenmeye ve takdir edil
meye başlanmış, basınımız dahi gücünü günlük 
siyasi meseleler üstünde ekonomik meselelere 
daha fazla yer vermek suretiyle halkın plânı 
desteklemesine vermiştir. 

Bunlara benzer olumlu sonuçlar yanında bâ-
ıı noktalar üzerinde durmak gerektiği kanısın
dayız : 

1. Plân konusunda her çeşit vatandaşm 
anlıyaeağı anlamda yayın, kitap, broşür, sergi 
v. s. ye daha büyük önem verilmelidir. Bu ko
nuda yurdun her yerinde yapılanlar toplu bir 
halde hailem bilgisine sunulmalıdır. 

2. Plânlama Teşkilâtı uzmanlarının üze
ninde her ne suretle olursa olsun olumsuz tesir 
yapabilecek hareketlerden ve sözlerden müm
kün olduğu kadar çekinmek hepimizin vazife
si olmalıdır. 

Sözlerimize son vermeden önce bir iki nok
tadaki görüşümüzü de belirtmek istiyoruz. 

Plânı aşırı bir rejimlerin malı gibi göster
mek istiyen bilgisiz ya da bilgilerini özel çıkar
ları yönünde kullananların çabalan, plânlı gi
rişe alışmıyan görevlilerin yönelişleri aydınlat
ma yolu giderilmelidir. 

Plânın kabul olunmadığı, her zaman değiş
tirilebileceği, esaslı bir revizyona tabi tutulma
sı, esası kifayetsiz olan bir plân gibi görüşler 
üzerinde de bir iki kelime söylemek isteriz. 

a) Bu sözleri söyliyenlerin plân hedefleri 
stratejisinin altında imzaları bulunması orada 
karma ekonomiyi % 14 iç finansman, % 4 dış 
finansman esasını kabul ettikleri esası kifayet
siz olarak bahsedilen plânın beş yıllık plân kıs
mının savunucularının da bu arkadaşlarımız 
arasında bulunduğunu gözden ırak .tutmama
lıdır. 

b) Plânın kabul olmadığı ve her zaman 
değiştirileceği Anayasa, 91 ve 77 sayılı kanun
ları hükümlerine göre tabiî bir keyfiyettir. 

Yıllık programlar, icra plânları ile her yıl 
düzeltme imkânları mevcut bulunmaktadır. 
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«Plân tabiî değildir, plân esaslı bir revizyona 
tabi tutulmalıdır» sözlerini, p>ânı usulünde de
ğiştirmek için, iktidarın zamanı da olmadığına 
göre, belki bir başka açıdan değerlendirmek 
doğru olabilecektir. 

Plânın finansman kaynaklarım sağlarken 
kendilerine fazla külfet düşetek olanların bu 
türlü konuşmalardan gönüllerine su serpilebi-
leceği düşünülebilir. Bir diğer anlamda, plân 
her zaman değişiklik yapılacak bir belge ola
rak ilân edilmekle böyle bir sözü bekliyenlere 
büyük ümitler verebilir. Bir diğer anlamda da 
evvelce geniş kütlelere yapılan geniş vaadlerin 
neden yerine getirilmediğinin gerekçesi olarak 
bu düşünceler ileri sürülmüş olabilir. «Bizi ik
tidara tam getiren» anlamını da taşıyabilir. 
Plân ve programlar altındaki imzalara rağmen 
bunların söylenmesini tasvibetmeye imkân 
yoktur. Bu sözler değerlendirilirken Meclis 
müzakerelerinde Hükümetin getirdiği grev hak
kından daha şümullüsünü talebedenlerin özel 
teşebbüs yanında «Ne yapal'm, işte beyle grev 
hakkı tanındı»' demekten çekinmediklerini de 
hatırlatmak lâzımgclmektcdir. 

Plânın gerçekleşmesini sağlıyacak toprak 
reformu, gecekondu kanunu, konut kanunu, 
personel kanunu, kira kanunu gibi kanunlara 
el sürmediklerini de elbette bu arada hatırlat
mak mümkün olacaktır. 

Türk halkı bu gerçekleri her gün biraz da
ha fazla görmekte ve anlamaktadır. Yeni Ana-
yasa'n-'n teminat müesseseleri ile iktidarın yal
nız bir hizmet yeri olduğu, iktidara gelenlere 
yalnız şeref ve yorgunluk getirdiği, ne seçimde 
ne de seçimden önce hiçbir avantai şaşalamadı
ğı k'sa zamanda anlaşılacaktır. Plân gibi Türk 
Milletini kalkındıracak bir Anayasa kuruluru
nu getirenlere, plânların yapılmas'nda emeği 
geçen Plânlama Teşkilâtı mensubu ve siyasi 
kişi ve kurumlara bu vesileyle en derin sayar
larımızı arz eder, Plânlama bütçesinin milleti
mize refah getirmesini Yüce Tanrıdan dileriz. 
Saygılarımızla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın İh
san önal 

A. P. GTIUPU ADINA İHSAN ÖN Al; fleol) 
— Muhterem Başkan, muhterem milletvekille
ri, Plânlamanın sayın erkânı, 
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Devlet Plânlama Teşkilâtının 1965 yılı büt
çesi münasebetiyle kalkınma plânı hakkında 
A. P. Meelis Grupunun görüş ve temennilerini 
arz etmek üzere yüksek huzurlarınızı işgal et
miş bulunuyorum. 

Hepimizin malûmudur ki, Birinci Dünya 
Harbinden bu yana Garp milletleri, iktisadi ya
pılarını kuvvetlendirmek ve daha da güçlen
mek için, ekonomik ve sosyal bilimlerin ışığı 
altında plânlı hareket etmek zaruretini benimse
mişlerdir. Bugün ise, geri kalmış bütün mem
leketler için plânlı kalkınma fikri ve tatbikatı 
kaçınılmaz bir zaruret olmuştur. 

A. P. Anayasa çıkmadan çok daha evvel, 
programının üçüncü prensip maddesiyle mem-
lektimizin biran evvel kalkınması ve milleti
mizin mutlu olması için, Türkiye'de yapılacak 
icraatların millî plânlar dâhilinde tatbikine 
katî zaruret görmüştür. 

Burada millî plândan kastimiz şudur: «Mil
letçe benimsenen ve memleket gerçeklerine 
uyan, yaşıyan mükemmel bir plân> dır. tşte 
bu itibarla, A. P. Türkiye'de p*ânlı kalkınma 
fikrini programına alan ilk siyasi partidir. 

Biz memleketimizi vâsıl olduğu terakki mer
halesinden geri götürecek her türlü siyasi, içti
mai zihniyeti reddettiğimiz gibi, milletimizin 
biran evvel muasır medeniyet seviyesine ulaş
ması için her sahada lüzumlu hamlelerin ve ıs
lahatın devamlı olarak yapılmasını zaruri görü
yoruz. Aneak, bu ulaşma hamlelerinin millî 
bünye ve Türk hasletlerine uygun, müstekar 
ve sürekli, demokratik bir düzen içinde müm
kün olabilenine inanıyoruz. 

1933 to Büyük Atatürk'ün telkiniyle Türki
ye'de bir Âlî İktisat Şûrası toplanması zaru
retinin duyulduğunu görüyoruz. Fakat ne ya
zık bu uyanış, hareketi ancak bir kıpırdanma 
olmaktan ileri götürülemeii. Halbuki Atatürk, 
malî istiklâliyeti olmıyan bir milletin istik
lâli olamıyacağına da işaret etmişti, Nitekim 
1 - 2 hci Danya savaşları ekonomik rekabetten 
doğluğu gibi neticedo bu savaların ve millet* 
lerin akıbetini de ekonomik güç ve teknik tâyin 
etmişti?. 

İkinci Dünya Harbinden sonra milletler iki 
froka ayrılmış, bir tarafta demokratik cephe 
ve «Marşal Plânı», diğer tarafta Demirperde 
gerisi milletler ve onların plânı. Türkiye'de 
1948 .* 1968 arası Marşal Plânının temin ettiği 
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imkânlar dâhilinde ve kısmende onun programı
na uygun bir kalkınma hamlesinin yapıldığını 
görüyoruz. 1958 de istikrar politikasına dönül
dükten sonra modern kalkınma plânı fikri hâ
kim olmıya başlamış ve bu maksatla 1959 Ka
sım ayında Tnberger (Bugünkü Plânlama Teş
kilâtının yabancı başmüşaviri), Türkiye'ye-da
vet edilmiş ve bir Envestisman Komitesi kurul
muştur. 

1960 İhtilâlinden sonra da Devlet Plânlama 
Teşkilâtı kurulmuş «Pânın hedefleri ve strate
jisi» hazırlandıktan sonra Anayasanın 41 ve 
129 ncu maddelerine uygun olarak «Demokrasi 
düzeni içinde en yüksek kalkınma hızı sağh-
yacak, devam 'ettirecek ve sosyal adaleti ger
çekleştirmek maksadiyle» Kalkınma Plânı ya
pılmış bulunuyor. 

Milletimizi en kısa zamanda muhtaeolduğu 
iktisadi güce kavuşturacak Türk halkının en 
fakir tabakasına dahi insan haysiyetine yakı
şır asgari bir hayat seviyesi temin etm'ek par
timizin esas gajyesidir ve plândan ilk beklediği
miz de budur. Bu itibarla Kalkınma Plânının ve 
Plânlama Teşkilâtının mevcut imkânlarla en 
kısa yoldan Türkiye'yi kalkındırmak için göster
diği çabayı takdirle karşılıyoruz. Ancak, daha 
şümullü tetkikler, daha sıhhatli istatistiiki bil- . 
giler ve millî bünyemizi daha geniş ve daha 
salâhiyetle temsil eden daha geniş organizas
yona sahip bir Pânlama Teşkilâtiyle şimdikin
den çok daha isabetli kararlar almak imkânının 
m'evcudolduğunu ve bunu da yapmak mecburi
yetinde olduğumuzu söylemek isteriz. "Zira mü
cerret bir plân sloganı hiçbir şey ifade etmez. 
Plân ile plânın mükemmeliyeti ayrı şeyler ol
duğu gibi plânının tatbik ve tahakkuk ettirilebil
mesi da hepsinden daha mühimdir, 

Sayın mnletyekilleri, 
Burada bir noktaya ehemmiyetle işaret etmek 

isteriz. Malûmunuzdur ki, Plânlama Teşkilâtı, 
iktisadi ve sosyal politika.ve hedefleri tâyinde 
Hükümete yardım eder. Bunun için envanter 
çalışmalar yapar, yani memleketin tabiat ve in
san kaynaklarını, maddi imkânlarını, müessese
lerini inceler, ortaya çıkarır ve bundan sonra 
plâncı, siyasi icra uzvunu tenvir 'eder ve mües
seselerin alternatif çözüm yollarını, bunların 
külfet ve neticelerini izah eder. Bu bilgilere 
göre esas karar organı Yüksek Plânlama Ktı-
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ruludur. Çünkü karar salâhiyet onundur. Yük
sek Plânlama Kurulu 4 plâncı âza ite-Hükümet 
Başkanı ve üç Bakandan teşekkül eder. Bu
rada meseleler bilim açısından, memleket ger
çekleri muvacehesinde deşilir ve Bakanlar Ku
ruluna götürülecek seviyeler haline getirilir, 
denmektedir. Yanj burada o günün iktidar par
tisinin görüşüne göre (Memleket gerçeklerini 
her parti ayrı ayrı göreceğine) göre kararlar 
alnı ir, denmek istenmektedir. 

Burada, Plânlama Teşkilâtının bir istişare 
organı olmaktan ileri gidemediğini anlatmak 
istiyoruz. Zira, neticede karar da, icra da, Ba
kanlar Kuruluna aittir, tabiî mesuliyetleri de 
onun için politik mülâhazalarla ilmin siyasete 
feda edilebileceğine işaret etmek istiyoruz. Ni
tekim, yapılan programların, para da nıevcudol-
masma rağmen, tahakkuk ettirilememesi bu gö
rüşümüzü teyidetmektedir. 

Arzumuz şudur ki, memleketin yetiştirdiği 
en mümtaz iktisat otoriteleri ve müesseselerin 
yetkili bilgili şahıslarından kurulu bir millî ik
tisat veya murakabe konseyi teşkil edilerek en 
müessir plân ve programların yapılması temin 
edilsin, böylece Devlet Plânlama ve Yüksek 
Plânlama Kurulunu murakabe değilse bile, 
onunla istişare ederek politik mülâhazaların te
sirlerine engel olunsun. ı , 

Şimdi Beş Senelik Kalkınma Plânının 1963, 
1964 senelerinin bütçe programlarının tetkikine 
geçmeden, evvel şunu yine sarahatle ifade ede
yim ki, programda özel sektörün gelişmesine 
imkân verecek kâfi derecede hükümler ve sara
hat bulunduğunu inkâr edemeyiz. Zira Devletin 
temel yatırım yapması, üretici yatırımları özel 
sektöre bırakmayı öngörmesi yine ihracatımızın 
% 80 ini tarım ürünleri teşkil ettiğinden, hal
kımızın % 75 e yakın kısmı köylerde yaşadı
ğından, entansif ziraate önem yerilmesi tavsi
yeleri, dış ticaret açığımız için lüzumlu döviz
leri temin bakımından turizmin büyük önemini 
ortaya koyması, yine imalât sanayiine teşvik 
edici imkânlar sağlamak suretiyle ithal ettiği
miz maddelerin mühim bir kısmını dâhilde imal 
etme imkânlarını ve yollarını göstermesi, kü
çük sanat erbabının desteklenmesi, özel teşeb
büsün prodüktif olmıyan yatırımlarını önlemek 
ve prodüktif yatınmlara geçmesini sağlamak 
için birtakım tedbirler ve malî kolaylıklar tav-

630 
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siyesi, kamu sektöründeki harcamalarda tasar
ruf yapılması ve ilâh., gibi bizleri ferahlatıcı hü
kümler ve müspet fikirler taşıdığını söyliye-
biliriz. 

Fakat bütün bu güzel tavsiye ve temennile
re rağmen şimdi memleketteki plân tatbikatına 
bakarsak pek iç açıcı ve ümit verici olmadığını 
göreceğiz. Senelik programlarda, plânı muvaf
fak göstermeye hak kazandıracak birçok sek
törler üzerinde, teferruatlı, bazan mâkul gibi 
görünen, istatistik! rakamlara ve bir sürü iyim
ser temennilere rağmen plândan milletin bekle
diği iş hayatındaki canlılık görülmemekte, 
bilâkis bir duraklama müşahede edilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, 
Şimdi plânın senelere ait programlarında 

bütçede gösterilen yatırımları tetkik edersek 
görürüz ki, (Plânlama Teşkilâtının da kanaati 
odur ki) özel teşebbüs kendisinden beklenen ve 
bütçe programlarında gösterilen, yatırımlardan 
fazlasını tahakkuk ettirmiştir. Kamu sektörü 
ise maalesef yatırımlarını 1962 de 733 milyon, 
1963 te ise 556 milyon noksan tahakkuk ettir
miştir. Dün plânlamanın yetkili dairesinden al
dığım rakamlara göre 1963 kamu sektöründeki 
yatırımlar % 91,1 olarak uygulanmıştır. 

1964 programındaki kamu sektörü yatırım 
6 402 milyon lira iken gerçekleşen miktar 4 966 
milyon liradır. Aradaki fark 1 435 milyon lira
dır ki, 1964 programı % 77,6 gerçekleşmiştir. 
5 yıllık dönemin ilk iki senesinde program plân 
hedeflerinden ortalama % 15,65 noksan gerçek
leşmiştir. (1962 de uygulanınjyan miktar da 733 
milyon idi) 

İktidar Hükümetleri bugünkü Devlet me- < 
kanizmasiyle plânın yapılmasını öngördüğü vo 
arzu edilen % 7 kalkınma hızının temin edilme
si için programlara konan yatırımları tahak
kuk ettirememektedir. 

Rahmetli Refik Saydam (Eski Başvekil) 
«Devlot .mekanizmasının (A) dan(Z) ye kadar 
çarkları bozuktur» demişti. Burada îbunu hatırlat
mak isterim. Evet bu laçka makina ile bu işin 
•görülemiyeceğini ve buna biran evvel çare ve 
tedbir düşünülmesi gerektiğini bir kuruşunun 
dahi bir kıymet ifade etmesi lâzımgelen bu fa
kir milletin kalkınması için vergi zamları ile 
ondan toplanan 100 milyonların yatırımlarda 
kiymetlendirilemediğini ve onun refahına ve 
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onun hizmetine lâyikiyle konamamış olduğu
nu görüyoruz. 

Şimdi sizlere 1965 yılı programının 14 ve 
15 nıci sayfasındaki plânlamanın bizim bu gö
rüşümüzü teyidedem acı itirafını aynen okuya
cağım. 

«Devlet istatistik Enstitüsünce yapılan ilk 
geçici tahminler 1964 yılında millî gelirin ar
tış hızının 1963 te ulaşılan hızından aşağıda ka
lacağını göstermektedir. Alınmakta olan tedbir: 
lerle ekonomik faaliyetlerin yılın ikinci yarı
sında biraz daha hızlanması beklenmekte ise de 
c/o 7 gelişine hızına ulaşmanın 1964 için çok 
güç olacağı ve gayrisafi millî hâsılanın % 4 çev
resinde artacağı anlaşılmaktadır. (Bu % 4 ün 
%.2 si de konut yatırımının hâsılaya tesiridir.) 
1964 yılında Tarım üretiminde plân hedefi olan 
(%4,2) oranında artış sağlanmış olsaydı kal
kınma hızımın yaklaşık olarak % 6 yi bulması 
beklenebilirdi. 

Burada şu hesap çıkıyor: Toplam kalkınma 
% 6, ziraatten ıbeklenen % 4,2 dir. Demek ki, 
diğer sektörlerden beklediğimiz 1,8 dir. Şu hal
de bu memleketin kaderi yağmura kalmıştır. 

Sanayi üretim ile ilgili istatistikler, yılın 
ilk aylarnıda genellikle artış hızının bir mik
tar azaldığını, hattâ tekstil sanayiinde gerile
me bulunduğunu göstermektedir. Yalnız ikin
ci yarısında sanayi sektöründe üretim hızı ar-
tırılmazsa bu yılda sanayi sektöründe plân he
deflerinden geride kalacağı söylenebilir. 

1964 ün ilk altı aylık döneminde çeşitli ma
mullerin yurt içi satışlarında belli bir yavaşla
ma göze çarpmıştır. İnşaat malzemesine olan ta
lepteki gevşeme bâzı inşaat malzemesi stokları
nın artmasına sebebolmuştur. Aynı durum ma
mulleri içinde söz konusudur. 

1964 yılımın ilk altı ayında kamu sektörünün 
yatırım uygulaması rakamları, bir önceki yılın 
ayını dönemine oranla biraz azalma göstermek
tedir. Plân uygulamasının ikinci yılında karşı
laşılan bu durum, kamu sektöründe yatılım 
uygulaması yönünden köklü tedbirler alınması 
gerektiğini ortaya koymuş bulunmaktadır.) 
Bunu aynen plândan okudum. 

Şimdi bu minval üzere 15 senelik prespek-
tif içerisinde her sene programın yatıran kısmı 
% 15-20 gibi bir noksanla tahakkuk ederse plâ
nın millete vadçttiği kalkınmamın gerçekleşme-
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sinde imkân olur mu? Onun için plânda yatırı
mın ağırlık kısmının özel tcşdbbüse tevdi edil
mesini ve bumun da üretim sahasında yapılması
nı öngören görüşün mutlak icra safhasına ko
nulmasını ısrarla istiyoruz. 

Sayın milletvekilleri; 
Diğer taraftan özel teşebbüs yatırımlarının 

1962 senesinde % 60, 1963 senesinde ise % 50 
nisbetindc konuta yapılmış olması, üzerinde 
ehemmiyetle durulacak bir meseledir. Plân ilk 
dönem sonunda bu özel teşebbüs yatırımlarına 
% 20 civarında konuta yatırılmasının tedbirle
rinin al.nmasım, tavsiye etmekte ve yollarını 
göstermektedir. Fakat esefle söylemek isteriz ki, 
siyasi ortamda huzur, ekonomik sistemde realist 
salim bir görüş hâkim olmazsa bu pek kolay oi-
mıyacaktır. Müstehlik okn bu yatırımlara de
vam edilirse vo üretim sahasındaki özel teşebbü
sün ürkekliği devam ederse plânın vadettiği ve 
şimdiden bir hayal olan kalkınma hızı elbette 
bir hayal olacaktır. 

Sonra özel teşebbüs 4,5 milyar yatırıman 2,5 
milyarını konuta yatırırca ve ıbu millî hâsılada 
vasati c/o 50 si üzerinden hesabedilerek gösteri
lirse, hiç prodüktif olmayan konut yatırımları
nın millî hâsıladaki tesiriyle kalkınma hızı % 2 
yerine % 4,5, % 4 yerine de % 6,5 gösterilecek
tir ki böykca plânlama evvelâ kendisini, sonra 
da milleti aldatmış olmuyor mu? Bir an için özel 
teşebbüs yatır.mların hepsinin konuta yatırdığı
nı düşünelim. O zaman 4,5 milyar liraya karşı
lık millî hâsılada tahminî 2,250 milyon bir artış 
gösterilecektir. Bu da kalkınma hızımıza % 4 
civarında tesir edecektir. % 2 de kamu sektörü
nün millî hâsıla artışına tesir ettiğini kabul 
edersek, o zaman % 6 bir kalkınma hızı meyda
na çıkar. 

Halbuki bunun % 4 ü prodüktif olmıyan, bi
lâkis müstehlik olan konutların meydana gelme
sini temin etmiş olduğuna göre bu rmbpet taraf
tan değil menfi taraftan tesir eden bir millî hâ
sıla artışı hesabı olur. 

Diğer medeni milletlerde bu hc:ap böyle ya
pılır diyeceksiniz, ama orada Özel tcşobbüs yatı
rımlarının ancak % 10 u konuta sarf edilir ve 
bunun millî hâsıladaki artışa teciri de nihayet 
% 10 olur. Halbuki bizde ıbu % 60 a kadar çık-
maktadr. Bölümlerdeki böyle dengesiz yatırım-
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ların ekonomik ve içtimai bünyemizdeki tesirle
rini elbette takdir edersiniz. 

Plân, temel hizmet yatırımlarının ve özel 
teşebbüsün girmediği ve fakat kamu yararına 
olan yatırımların Devlet tarafından yapılması
nı derpiş etmektedir. Bütün demokrasi düzeni 
içinde kalkman memleketlerde, bu sistem tatbik 
edilmektedir. Bunlarda sosyal adalet ve halkın 
refahı,, hayat standardı diğer milletlerden çok 
daha yükseklere ulaşmıştır. 

Ancak özel teşabbüs ürkektir, çekingendir, fa
kat yatırımları Devlet yatırımlarından çok daha, 
verimlidir. Bunun böyle olduğunu tatbikî eko
nomi göstermiştir. Onların iş sahaları açmaları
nı, yatırım yapmalarını teşvik etmekle Devletini. 
yapacağı verimli olmıyan yatırımın iki mislini 
özel teşebbüse yatırabiliriz ve hem de çok ran-
tabi olmak şartiyle. Neden rantabldir? Çünkü 
özel teşebbüıte fertler kendi arzulariyle âzami 
çalışma istihsal ve kazanma imkânına sahiptir
ler. Devletçilikte ise işçi aldığı ücret mukabili. 
asgari hizmet vermek ister. Bu husus Şark mil
letlerinde daha da fazladır, işte özel teşebbüse: 
ön veren milletlerin devletçilere galebesi bura
dadır. Ancak bundan devletçiliği tamamiyle red
dettiğimiz anlaşılmasın. Biz ağırlığı özel teşeb
büste olan karma ekonomi taraftarıyız. 

Bugün bundan 50 çene evvelki sosyalist ve: 
devletçi görüşleri müdafaa edenler bilmiyorlar 
ki, artık bu nazariyeler iflâs etmiştir. Dünyaca. 
tanınmış devletçi iktisatçılar bile itiraf ediyor
lar ve diyorlar ki devletçilik lüzumsuz bir kül
fetten başka bir şey değilmiş. Eski Sovyet Baş
bakanı Kruşçef bile Katı Komünist Doktrinini 
terk ederek 1961 Komünist Partisi kongresinde 
işçilerin emaği nisbetinde mükâfatkndmlmasmı 
tavsiye ediyor ve aksi halde plânların muvaffak 
olamıyacağma işaret ediyor. Görüyorsunuz ya 
onlar Garp'a giderken bizi Şark'a götürmek is
tiyorlar. 

Şimdi kapitalist ve teşebbüseü ülkele e b> 
göz atalım. Meselâ Amerk?; büyük sermayele
rin, yat ı rm'arm hhsoleıinin nnc k % 14 d i 
patronlarındır. Geri kalaı % 86 sı işçi, niemur 
ve çif çin ndir. Yani orada kapital sosyalizc o'-
muştur. Böykca büviVv soınvvc o 'n d^ bü 'ün 
millet hisse senetleriyle ortak'ır. Bu "gün bî? 
Amerlk n, İsveç, Belç kn, Ha'ânda işçisinin 
hayat seviyesini göz önüne getiuircck so.yal 
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ada1 e i ağzna sakız yapanlar değil, özol teşeb
büs, imin İmk ve hirriy et "erine imkân veren 
ve hürmet edilen milletler temin etmişlerdir. 

Şarki A'mcnyadaki dokto^ini müd"faa eden
lere soruyoruz. Neden garpden şarka ksçan 
yok? nr^en Türkiyeden iş için örâ*yâ gi len yokta 
yüzbin'ierce hatta m lyonlarca yabancı işçi garbi 
Almanya'da iş bıılöbiliyir. 

Hâ â d ıha en iyi patron Devlettir diyenlere 
şu hakikati öğrenmelerini tavsiye ederi?. Siya ii 
gücü dinde tutan ik'.idara bir de ekonomik 
potanrivoli ve" i seniz artık orada hür Sendi
kacılık kalmaz. Ve işçi hak'arını müdrfaa bir 
hayal o1 ur. îşç le i ı böyle bir davran şa girme
leri kendi müdafaa s'lâhlarırı terk etmeleri 
demek olur. Hür Sendikacılık ve işçi hakları
nın korunması en iyi özel teşebbüsün hâkim o1-
duğu mem'eketlercledlr. Çü kü iktid r , rry en
dişesi ve kendini beğend rerek ge'iş işçi kit
lelerini kazarmnk için onarın müdafii kesilir. 
Ve işçiye mümkün olan bütün hakların veril
mesine, özel teşebbüsü mcebrr edc~. Halbuki 
Devletin kendisinin patron olmrsı hainde bu
nun tam aksi olur. Katı sol doktrinli memle
kete dek' bu tatbikatı bizim söz ""c so-yalist 
aydınlar göremiyorlar, ama işçile imizin bunu 
gördüklerine kaaniiz ve onların sağ duyusundan 
emiriz. 

Sayn Milletv kille-i, 
Hepinizin malûmudur ki, îk'hadi Drvlet 

Teşekküllerine bu güne ka^ar b ı günkü p a a ile 
hesabedilirse argari 60 mi yar Türk Lir sı 
ya'ırılm:şt'r. Devletin h r türlü müzrharcline 
mazhar olmasına ve milletin yeL ş'irdiği en 
kıymetli elcmahlrrın brada vazife clmas'na rrğ-
men, buutların çoğu zarar etmiş ve bâ"! seneler 
bunların birbuçuk milyar lira üzerindeki zarar-
lan bütçeye konu'an para ile kapa'ılmıştır. Hal
buki Türk Milletinin ekonomik kapasitesine na
zaran büyük p~ra yatırıml°rı ile meydana geti
rilmiş bu mücsseoîerin kalkınmamızda en büyük 
rolü oynaması ve bunların kâ ından yeni ya
tırımlar yrparak kalkınma hamlelerimizi başar
mamız lâzırrgelirdi. 

Fakat ne yazık ki bunların zararları vergi 
zamlariyle özel teş~bbire yükle' ilmi"". y?vû ya
tarımlar için lâzım olan para da yine özel teşeb
büsün verdiği vergilerle temin cdllr işti \ Bir 
taraf dan özel teşebbüsü karşısına, rak bolarak 
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dikilen bu müe^3?eleıin zararı özel teşebbüsten 
alınırken, milya1 lan aşan vergi vermelerine 
rağmen yine de özel teşebbüs vergi kaçakçılığı 
suçu ile damgalanır. Fakat 60 milyar ya'ırımı 
olan îk hrdi Devlet T şkkülleıi özel teşebbü
sün 10 da biri kadar bile vorgi vermemesi ne
den suç sayıl:p vergi kaçakçılığı muamelesine 
tabi tutulmaz, rnlıyamıyorum. Aynı şeyi özel 
teşebbüs yapsa halleri ne olurdu. 

Burada mülrm bi1 yrraya parmak basmak 
istiyoruz. Memleketin en teknik ve en büyük 
yatırımlarının yapıld ğı bu müesseseler bir çif -
lik veya bir arpal:k gibi keyfî idare sistenvn. 
den kurtarılacak kâ lılık prens'plerine uygun 
işletme sistemine giımeye mecburdur. Bunlarn 
kârından senede asgari 2 - 3 milyar bir ya'ı-
rım yrpılma imkânı mutlaka sağlanmalıdır. 

Zira Türkiye'nin kalkınmasında en mühim rol 
oynayacak isnatlarınız bunlar olmalıydı. Aksi 
takdirde Türk malî bünyesine kıyasla bu kadar 
büyük yatırımların bugünkü gidişine göz yum
mak, iktidar partililerin bunları kendi seçim me
kanizmaları uğruna istismar etmeleri memlekete 
yapılan en büyük fenalık olur. Onun için Birinci 
Beş Yıllık Plân sayfa 61 - 62 de şöyle demekte
dir: «Plânın öngördüğü özel sektörün daha bü
yük ölçüde yatırımlara iştirakinin temini için 
vergi ve kredi politikaları ile özel sektör tasarruf
larının artırılması teşvik edilmelidir. Uzun vade
li kâr getiren ve temel hizmetlerle ilgili yatırım
ları Devlet üzerine alacaktır, bunun için kalkın
ma süresinin bilhassa ilk dönemlerinde gerekli 
temel yapıyı sağlıyacak yatırımlar büyük fonlar 
ayrılmıştır, iktisadi politikanın bütün araçları 
kamu kesimine ve özel kesime eşit olarak uygu
lanacaktır. İktisadi Devlet Teşekkülleri iyi bir 
teşebbüs gibi hareket ederek kârları azamileştir
meyi mümkün kılacak bir fiyat politikası yürü
tecektir. Bâzı tüketici grupların korunması ge
rekiyorsa, bu açık, bütçeden ödenecek, fakat bu, 
hiçbir zaman özel teşebbüsle haksız rekabet so
nucu vermemesi prensibi göz önünde tutulacak
tır. Her hâl ve şartlarda kamu ve özel teşebbüs
lerine aynı müsavi imkânlar temin ve aynı şart
lar dâhilinde faaliyet imkânı sağlamak suretiyle 
üretim artımı temin edilmeye gidilecektir.» şek
lindeki plânlamanın tavsiye ve temennilerini tak
dirle karşılıyor ve aynen iştirak ediyoruz ve ikti
dardan da en kısa zamanda bu hususların yerine 
getirilmesini şiddetle istiyoruz. 
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Şunu şükranla kaydetmek yerinde olur; özel 

teşebbüs bütün gayrimüsait siyasi ortam ve im
kânsızlıklara rağmen yine de yatırımlara kendi
sinden beklenenden fazlasını yapmış bulunuyor. 
özel sektöre imkân vermek, mutlaka şahısları zen
gin etmek demek değildir, müterakki vergilerle 
zaten Devlet onların kazançlarının % 70 kadarı
nı aldığı gibi onların açtığı iş sahalarından işçi
ler istifadelenmekte ve diğer taraftan memleketin 
muhtacolduğu maddeler ve üretim de meydana 
getirilmekle ve büyük memleket hizmetleri yapıl
mış olmaktadır, işte özel sektör bu teşviki gö
rürse, o zaman birer . istihlâk ve lüks yuvası olan 
büyük şehirlerde milyonlar hattâ milyarlar sarf 
edilerek yapılan konutlar yerine atelyeler, fabri
kalar, üretim tesisleri ve yatırımları yapılacak
tır. Halk buralarda iş imkânları bulacak, o zaman 
memleketin istihlâk maddeleri dâhilde temin edi
lecek, bunların ihtiyaç fazlası da ihraç edilerek 
sanayi için muhtaç olduğumuz döviz de temin 
ve tasarruf edilmiş olacaktır. Zaten % 70 ten faz
lası köyde oturan bir memlekette evvelâ istihlâk 
maddeleri temin edilmezse değil kalkınma, sefa
letten kurtulma bile olamaz. Çünkü o takdirde 
üstelik bir de halkın istihlâk maddelerini temin 
için döviz ihtiyacı ile karşı karşıya kalınacaktır. 
Kaldı ki, Sanayileşme için ayrıca hammaddenin 
de dâhilde temini şarttır. Bunlar bugün geri 
kalmış memleketlerin plânlarını hazırlıyan ikti
satçıların da görüşleridir. Biz onları da dile ge
tiriyoruz. Bize değilse, dünya iktisatçılarının bu 
müşterek görüşüne itibar etmeliyiz. 

Muhterem, arkadaşlarım; 
israil Başbakanının söylediği şu sözleri de bu

rada arz etmek isterim: «Ikibin sene evvel terk-
etmiş olduğumuz bu topraklara sahibolmak isti
yorsak onu işlemesini bilmeliyiz.» diyor. Hepi
nizin yalnız tüccar ve ilim adamı olduğunu inan 
ettiğimiz israil milleti verimsiz çöl ve bataklık
ları erkek, kadın çalışıp mucizeler yaratacak bir 
seviyede kıymetlendirmişlerdir. 

Yine şunu söylüyor; «Sanayie dayanmıyan 
şehirleşmeler memlekete felâket getirir.» Evet 
bu ne kadar doğrudur, işte Ankara, her sene 
100 milyonlarca lira lüks binalara sarf ediliyor, 
Avrupalıların bile kipte edeceği bir şehir görü
nüşte... 

Memleketin yetiştirdiği ve haddizatında 
19 ncu asrın özlediği salon efendileri yani 
bürokrasi ordusu münevverlerimizle doludur 
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bu şehir hepimiz müstehlik ve Türk milleti
nin malî takatiyle mütenasip olmıyan bir 
yaşayış ve sefahat hayatı devam etmek* 
tedir. Bu binalara yatırılan yüz milyonlardan 
bir milyonu bile bir atelyeye yatırılmamaktadır. 
Bütün özel teşebbüs ve Devlet inşaatlariyle, bir
takım müesseselerin, meselâ Emekli Sandığının 
inşa ettiği ve beş, altı senede bitmek bilmiyen 
gökdelen binaları bu memleketin hâlâ nasıl bir 
plansızlık içinde bocaladığını millete ve politika
cılara değilse bile plâncılara da göstermiyor mu? 

Memleketin muhtacolduğu muazzam yatırım 
sahaları var iken, bu verimsiz yatırımların yükü
nü çeken köylü de kuru ekmeğe hasret çekerken 
nasıl olur da böyle keyfî ve verimsiz yatırımlara 
imkân verilir. Beş, altı sene, kuru beton iskelet 
bekliyen binaların sayısı çoktur ve bunların 
Emekli Sandığı gibi müesseselere aidolduğunu 
esefle öğrenmiş bulunuyoruz. Zaten Emekli San
dığının bugünkü duruma düşmesinin sebepleri 
de bunlar değil mi? 

Ankara ve emsali şehirlerde dönen bu istihlâk 
değirmeninin suyu nereden geliyor? Anadolu'dan 

^ değil mi? Ankara'nın iki, üç kilometre dışına çı
kınca, köylerimizin hâlâ daha kablelmilâd hayat 
şartlarından bile bazan uzak yaşadıklarını ne
den görmüyoruz? 

Muhterem arkadaşlar; 
Dış ticaret açığı senede 2-3 milyar, dış borç

lar 2,5 milyar, cari giderlerden 1,5 milyar açık, 
'bir de İktisadi Devlet Teşekküllerinin zararları 
ve nihayet tahakkuk etttirilmiyen programla bu 
memleketin kalkınmasının mühim olacağına ina
nabilir misiniz? iyimser ve hayali pl'ân tahmin
leri ve temennileriyle bu işin başanlamıyacağını 
artık ıgöriip ne kendimizi ve ne de milleti aldat-
mıyalım. 

Sosyal adalet ve toprak tevzii sloganı ile 
servet düşmanlığı yaratarak halkın reylerine sa-
hibolunacağı hesabiyle hareket (tarzı memlekete 
ümidedilen kalkınmayı hiçbir zaman getirmi-
yeceği gibi bunları istismar edenlere de, onların 
çocuklarına da yâr olamaz. 

Biz toprak reformuna karşı değiliz, fakat 
mücerret toprak tevzii, köylüye bekleneni vere
mez. G-aye istihsalin artması ve sosyal adaletin 
teminidir. Bunların nasıl temin edileceği samimî 
olarak ele alınmaz ve yalnız istismar vasıtası ola
rak kulanılırsa o zaman memlekete çökecek olan 
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sefaletin taksimi de belki bir adalettir. Fakat biz 
sosyal adaleti gelişen ve artan millî refahın tak
simi olarak anlıyoruz. 

Sözlerimi daha çok uzatmadan kalkınmamızı 
biran evvel yapabilmemiz için ana meselelerimi
zi ve pratik yollarını sıralamak istiyoruz. 

Kalkınmanın manivelası istihsaldir, üretim
dir, arkadaşlar... İstihsalin de üç unsuru var
dır : I - Tabiat zenginlikleri, II - İnsan gücü 
ve bilgisi, III - Sermaye. Bizde birincisi hiçbir 
millete nasibolmıyacak kadar zengindir. En gü
zel iklim şartları, verimli topraklar, tabiî servet 
kaynakları, sularımız, maddelerimiz vardır. He
le 'turizm, bakımından tarihî eserlerimiz hiçbir 
millete nasibolmıyan ölçüde ve bundan sonra da 
olmasına imkân olmıyan bir zenginliktedir. Yal
nız bu son değerin turizm bakımından, diğer 
milletlerdeki ölçüde kıymetlendirilmesi ile, yal
nız bu kalem Türkiye'nin kalkınması isçin muh-
tacolduğu dövizi 've parayı temine kâfidir. Bu 

''Münir, tekrar tekrar nutuklar 'çekilir, fakat ge
lecek için ümidverici bir faaliyet, müspet bir 
davranış görülmemektedir. Tavsiyemiz bütün 
teknik ve insan gücümüzle bu turizm sahasının 
gelişmesine çalışılmasıdır. 

Adalar ve Akdeniz sahillerinde dünyanın en 
büyük medeniyetleri kurulmuştur. Bunların se
beplerini ne için çözmek istemiyoruz? Bugün bu 
sahillerdeki mevcut altı milyar harap zeytinden 
yalnız bir milyarının aşılanması, imar edilmesi, 
15 senelik plân tatbikatının % 100 tahakkuku 
halinde bile veremiyeceği millî serveti vereceği 
hakikati neden görülmez, ve ne yazıktır ki plân
da da böyle bir görüş maalesef yoktur. 

Türk Milleti olarak bir milyar zeytinin imarı 
halinde ağaç-basma asgari elli lira gelir kabul 
etsek (ki, 300 ve 400 lira vereni de vardır) 50 
milyar liralık bir millî ıgelir artımı temin eder 
ki bu nihayet beş ve 10 senede tahakkuk edebi
lecek bir meseledir Ve bu bir hayal değil haki
katin tâ kendisidir. Narenciyenin ve diğer nefis 
meyva ve sair ürünlerimizin büyük bir servet 
kaynağı olabileceğini de burada 'zikretmek iste
riz, 

ihracatımızın % 80 nini tarım ürünleri teş
kil ettiğine göre ve halkımızın asgari % 70 i bu
nunla meşgul olabileceğine ve başarabileceğine 
göre ne için entaıfsif ziraat için gerekli tedibirlere 
biran evvel tevessül edilmez. Hâlâ daha Ikredisiz-
lrkten köylü tefecilerin elinde bırakılır. Alman-
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ya'ıyn ektiği toprağı Türkiye'nin üçte bîri kadar 
olmasına rağmen 1961 de tarım kredisi 27 mil
yar mark idi, 60 milyar Türk lirası... Halen Tür
kiye'nin zirai kredisi 2 milyar bile değildir. Bu 
memleketi kalkındırmak için bundan daha tesirli 
menfi istikamete bir tedlbir alabilir mi? 

•Köylümüz bir Amerikalı, İngiliz veya Al-
man'ın aldığı traktörü onların iki - üç misli pa
raya alıyor ve iptidai ziraat usulleriyle maliyet 
de yüksek oluyor. Böyle olunca dış piyasa ile 
nasıl olur da Türk çiftçisi rekabet edebilir! 

115 000 liralık ibir traktör 45 000 liraya köy
lüye verilirse aradaki 30 000 liralık fark vasıta
lı vergi değil de nedir?. Yunanistan'ın ekili ara
zisi 'Türkiye'nin yedide biri kadardır. Buna mu
kabil sarf ettiği suni gübrenin '3 sene evvelki 
Türkiye'nin yetmiş misli olduğunu Azot Sanayii 
fabrikalarının çıkarttığı broşürlerden 3 sene ev
vel öğrendik. Bu acı hakikatleri görmiyerek zi
rai reform diye yalnız toprak tevziini ele alma
ya kalkarsak doğru olma*;. Zirai reform ve top
rak reformu realist görüş ve memleketseverlik 
ölçüleri içinde derhal ele alınmalıdır. 

Köylünün durumuna biraz daha temas etmek 
istiyoruz. 'Çiftçinin doları mal satarken 9 lira
dan, fakat muhtacolduğu ziraat araçlarını alır
ken doları 12 liradan hesaplanmakla % 35 bir 
vergi ödemiş oluyor." Şimdi buna ithalâtçı ve 
toptancı kârları, da 'hesalbedilirse, % 70 gibi ie-
tühsalleri üzerinden - kâr üzerinden değil - ver
giye tabi tutulmaktadırlar. Bu hakikati kim in
kâr edebilir? 

Bir taraftan tefecilerin ağır faizlerine mâ
ruz kalan köylülerimizin bu şartlar altında kal
kınacağını ve ziraatin ileri gideceğini nasıl dü
şünebilirsiniz? Dünyanın hangi tarafında bir 
istihsalin % 50 si üzerinden (kâr üzerinden de
ğil) vergi tahakkuk etirildiği görülmüştür' 

Halbuki Türkiye'de vergi vasatisi % 18 ci
varındadır. Çok fazla masrafa mal olan küçük 
çiftçilerin tarim ürünlerinde hiçbir kâr unsu
ru kalmamaktadır, idrak ettiği istihsal, terinin 
ve tırnağının iş emeğinin karşılığını bile vere
mezken bir de istihsalin kâr getirmediği nazara 
alınmadan böyle insafsız, gizli yani vasıtalı ver
giye tabi tutulması köylülerimiz için indirici bir 
darbe teşkil etmektedir. Bu da yetmezmiş gibi 
köylü çiftçi vergi vermiyor diye feryadedüi-
yor. Endirek vergiler kaldırılsın, o zaman diğer 
sektörlerdeki gibi vergi alınsın. Haddizatında 
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bu yanlış tatbikat yalnız köylüye değil, millî is- I 
tihsala indirilen bir darbedir. Çünkü nıilJî geli
rinin % 50 sini, ihracatımızın % 80 ni temin 
eden tarım sektörüne ve memleketin % 72 sini 
teşkil eden köylüye millî ekonomimizi feleeden 
böyle bir sistem tatbik edilirse memleketin nerelere 
götürüldüğünü bu açıkça gösterir zannederim. 

Bu meselenin derinliklerine inmeye vaktimiz 
müsaidolmadığı için biz Devlet çiftliklerinin en 
müsait şartlara ve en verimli topraklara rağmen 
neden zarar içinde olduklarını sormak isteriz 
(Toprak kirası da yok). Bu meselenin içine nü 
fnz edilirse o zaman bu memleketi kalkındırma 
istikametine do değil, senelerce bilmiyerek ba
tırma değilse de yerinde saydırma istikametinde 
ekonomik bir politika içerisinde gözü kapalı gi
dildiğini de inkâr edemeyiz. 

Şu halde kısaca : 
1. — Tarım ürünlerinin maliyetini düşürü

cü bütün tedbirler alınmalı, entanesif ziraat 
için müsait kredi teçhizat gübre teknik bilgi pa
zarlama temin edilmelidir. 

2. — Tarım ürünlerinin ekim mevsimlerin
den 3-5 ay evvel fiyatları Devlet tarafından tes-
bit edilmelidir. Bu ekimi artırdığı gibi tefecile
rin do köylülerden daha insafsız faiz almalarını 
kısmen önler. Buğday fiyatları politikası zama
nında durmıyacağız. 

3. — Priyoritleri yüksek ve az masraflı niüt-
teferrit küçük sulama işlerinin her şeye terci-
han ele alınması katî bir zarurettir. Bugün Ana-
dolun'un her bölgesinde 2, 3, 5, 15 milyon lira
ya çıkabilecek ve fakat senede beş on 20 milyon 
liralık mahsul ürün istihsali artışını sağlıya-
cak küçük suları bu meyanda misal gösterebili
riz. Bunların' yüzlercesi memleket sathında mev
cuttur. Küçük sanayi esnaf ve bilhassa imalâtçı 
sanayicilere gerekli kredi temini kolaylıkla ve 
teşviki göstermeliyiz. İthalâtçı ile imalâtçının 
çelişen menfaatlerini bağdaştıracak ve dâhilde
ki imalâtı teşvik edecek uzlaştırıcı formülü bul
malıyız. Bu takdirde 5 - 10 sene içerisinde Tür 
kiye'de muazzam bir sanayi doğabilir. Bu çok 
mühim dâva başlıbaşma üzerine uzun konuşu- I 
lacak bir memleket davasıdır. 

5. — Bakanlıkların ve dairelerin uzak mazi
den gelen köhne rutini ve ağır bürokrasi işleyişi 
neticesi bu memleketin belini doğrultamamasına I 
muvazi olarak yine uzak maziden beri gelen I 
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imparatorluktan kalma Türke yabancı, hattâ 
sinsi unsurların ve mekanizmaların gizli ve çok 
ustaca menfaat tevzileri ile elde ettikleri azim çı
karların basit tedbirlerle bertaraf edilcmiyeceği 
hakikati açıktır. İktisadi hayatımızın deva bulmaz 
bu yarasına çare bulacak hamiyetli ve çok cesur 
müdahaleyi memleketçe beklemekteyiz. Burada 
dış sermayeyi kasdetmtyoruz. Enosisciler ve on
ların gibilere memleketi sömürtmiyelim. 

6. — Yatırım indirimi : Bunun bir kanunla 
tedvin edildiğini biliyorum, fakat tatbikatını ma
alesef göremiyoruz. Yatırım indirimi üretimi ar
tıracak, iş sahası açacak en müessir bir yatırım 
ve üretim sistemidir. Garp Demokrasilerinde 
mucizçvi kalkınmasını en mühim sırlarından bi
ri de bu iktisadi tılısımdır. Devlet vergi zamla-
riyle yatırım yapmaya uğraşacağına bir cebin
den diğerine koyarken yarısını dökeceğine de 
onun bunun vurgununa uğrıyacağma bu şekilde 
daha verimlisini onları taciz etmeden yaptırmış 
olursunuz. 

7. — Vergi reformu diye yeni vergi zamla
rını tasvibetmiyoruz. 

Devlet çarklarını döndürmek ve lüzumlu ka
mu yatırımları yapabilmek için lüzumlu para 
özel teşebbüsü vergi kaçakçılığı ile itham ederek 
de^il, müessir bir yeni vergi sistemiyle temin 
edilmelidir. Vergi zıyaı olduğunu kabul ediyo
ruz. Bunu önlemenin yolu da bu olabilir. 

8. — İktisadi Devlet Teşekküllerinin kârlılık 
eıasına göre çalışması ile bugünkü verdikleri 
verTİnin asgari beş - on mislini temin edecektir. 

Halen ödedikleri verginin 200 milyon lira 
olduğunu bilmiyorsunuz? 60 milyon yatırımla 
öVrel teşebbüsün ödediği vergi ile mukayese eder
seniz bu devede kulak bile olamaz. 

9. — Harice giden işçilerimizin tasarruf et
tikleri dövizler halen daha lüzumsuz eşyalara 
bağlanarak memleket hesabına kaybolmaları ta-
mamiyle önlenememiştir. Hükümetin biran evvel 
bu dövizlerin işçilerimizi de koruyarak, millî 
kalkınmamıza en iyi tesir edecek şekilde kulla
nılması gerçekleştirilmelidir. Dış ticaret dengesi 
bakımından bunun ne kadar önemli olduğu el-
betto hepimizin malûmudur. 

10. — Sonradan memlekete dönen işçilerimi
zin elde ettikleri müktesebatlarına göre kendile
rine ve memlekete faydalı olabilecek şekilde kul
lanılmalarım temin edecek tedbirler de şimdi-
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den alınmalıdır. Bu muazzam bir nisbette işçi
lerimizi muayyen sanat kollarına vererek dö
nüşlerinde onları muayyen endüstrilerde topla
mak suretiyle sanayileşmemiz için lüzumlu ele 

"manı temin etmiş oluruz. 

Muhterem arkadaşlarım, geçenlerde, müşte
rek pazar üyelerinin bulunduğu bir toplantıdr. 
Alman Parlâmento azaları bize şunu söylüyor
du: «Siz Almanya'ya bu kadar işçi gönderiyor
sunuz, bunları bir sistem dâhilinde gönderseniz. 
muayyen nisbette muayyen sanat kollarına verir
seniz, bunlar Türkiye'ye döndüğü zaman aynı 
sanayi kollarını Türkiye'de kurabilirsiniz.» de 
misti. 

.11. — Müşterek pazar : 
Müşterek pazara girmemiz dolayısiyle birin

ci dönem sonunda aynı şartlarla müşterek pa
zar devletleriyle rekabet edecek seviyeye gelmek 
için müessir tedbirler şimdiden alınmalı. Aksi 
takdirde elimiz bağlı girersek bu işte perişan 
oluruz. 

12. — Plân yeni şartlara göre bir revizyona 
tabi tutulmalıdır. Plânı katî formüllerden kur
tarıp dünyanın yeni ekonomik gelişmelerine uy
gun olarak her yıl yeniden revizyona tabi tutul
malı; memleketin gerçeklerine uygun ve yaşı-
yan bir plân haline getirilmelidir. 

13. — Konsorsiyum ve diğer yollarla temin 
edilen dış yardım ye kredilerin tamamının en 
verimli sahalara zamanında ve en iyi şekilde 
yatırılmasını temin maksadiyle Bakanlıklar ara
sı koordinasyon çalışmaları yapılmalıdır. 

14. — Devlet dairelerinde lüzumsuz masraf 
yapılmaması katî olarak temin edilmelidir. Bu 
israfların umumiyetle Devlet dairelerine hâkim 
olduğunu görüyoruz. Bunun istilâları olduğunu 
ve hattâ mahviyatkâr şartlar altında çalışan da
irelerimizin de olduğunu söylemek bir vicdan 
borcudur. 

Sık sık görülen bu korkunç israfata derhal bir 
son verilmelidir. Bugün bizim yüz mislimiz zengin 
milletlprin bile yapmadığı israfatı biraz solmuş 
koltukları ve masaları metalleriyle değiştirmek 
suretiyle bizim yapmaya hiçbir hakkımız yok
tu;*. 

15. — Her sene bir milyona yakın nüfus ar
tışı, mevcut işsizliği her sene biraz daha artır
maktadır. Avrupa'ya birkaç yüzbin işçi ihracı 
bxı dâvayı halle kâfi gelmediği gibi, çok daha 

fazlasını da göndermek memleket menfaatine 
değildir. însan gücünü kıymetlendirecek lüzum
lu eğitim müesseseleri tesis edilmeli, içtimai bün-
vemize göre buna müessir tedbirler bulmalıyız. 
listem geniş entansif ziraat tatbikatı ve imalât 
ianayi yatırımları bu hususta en iyi düşünülen 
çareler olabilir. B'lhassa eğitim sistemimiz artık 
Ü) ncu Asrın özlediği salon efendisi yetiştirmek
ten ve sonunda mutlaka Devlete el açan adam ol
maktan kurtarılmalıdır. 

16. — Tasarruf bonolarının hisse senetlerin o 
fahvili suretiyle işçi memur ve dar gelirlilerin 
Devlet kapitali ve işletmelerine bilfiil iştirakleri
ni temin, yatırımları daha verimli kıldığı gibi 
kapitali sosyalize etmek tarafında gitmiş olacağı 
*çin diğer taraftan sermaye piyasasının teessüs 
etmesinde de bir merhale olacaktır. 

Muhterem milletvekilleri, bütün bunların üs
tünde mühim olan bir hususa da temas'edip söz
lerime son vereceğim. 

Ecdadımızın kanları pahasına bugün sahibol-
duğumuz bu vatan toprakları hiçbir ülkeye na-
sibolmıyan zenginlik ve güzelliktedir. Geçmiş 
tarihlerde Anadolu'da dünyanın en büyük me
deniyetlerinin kurulmuş olmasının hikmeti de 
budur. Ama biz ne için bugün dünyanın en ge
ri kalmış sekiz milleti arasında bulunuyoruz? 
Halen daha halkımızın % 60 ı okuma ve yazma
dan mahrumdur. Radyo takatimiz Afrika'nın 
küçük devletlerinden de az, ekmeğimiz Ameri
ka'nın istihsal fazlasından temin ediliyor. Ni
çin vebalini taşıdığımız şu masum millete acımı-
vor, milletçe hep beraber her gün biraz daha se
falete ve tehlikelere sürüklendiğimizi göremi
yoruz? Dünya ihtiraslarından sıyrılıp şu bizim 
vatanımız, orada bizim neslimiz çocuklarımız 
payidar olacaktır diye en temiz vatan sevgisiy
le, lüzumsuz parti çekişmeleri ve münaferetler-
den sıyrılarak memleket meselelerimize artık 
eğilmemizin zamanı çoktan gelmiş ve geçmekte
dir. Bugün, milletin temsilcisi olan bizler fani
yiz, geldik ve işte gidiyoruz. Fakat, bu vatan ve 
nihayet Türk Milleti var olmak ve yok olmak 
ile karşı karşıyadır. Bunun idraki içerisine gire
rek nasıl bir vebal ve mesuliyet altında olduğu
muzu, bu gök kubbe çöktüğü zaman milletçe hep 
beraber onun altında kalacağımızı görelim. Ak
si takdirde Fransa'nın 1871 de sürüklendiği fe
lâketten memleket kurtulamıyacaktır. O halde 
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Namık Kemal'in dediği gibi : 

«Sıdkile terk -edelim her emeli her hevesi 
Kıralım hail ise azmimize ten kafesi» 
Evet buna mecburuz, yalnız birbirimizi ten-

kid etmek ve kötülemekle hiçbir netiee alama
yız. Birbirimizi kardeş gibi görerek yanlışları
mızı kabul edelim, yanlışlarını affedelim. Türk 
tekin olmaz. Çünkü tarih boyu o düşmanlarını 
bile affetmiştir. Hiçbir iktidar devri sabık ya
ratamaz. Çünkü o Türklüğe yaraşmaz. Türk Mil
leti ve Ordusu bir bütündür. Ordusunun yok 
olduğunu zannettikleri gün düşman, Türk Mil
letini Ordu olarak karşısında bulmuştur. 

tşte Türk Milleti bütün müesseseleriyle bu 
anlayış içinde bin hukuk ve refah Devleti kur
maya mecburdur. Siyasi partiler, yalnız kendi 
çıkarlarını küçük süflü menfaatlerini düşündük
leri müddetçe bu olamaz. Şu halde evvelâ vazi
fe bizlere düşüyor. 

Sözlerime burada son verirken asil Türk 
Milletinin payidar olmasını ve 1965 yılının mem
lekete hayırlı ve uğurlu olmasını diler, hepinizi 
Adalet Partisi Meclis Grupu adına sevgi ve say
gı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

[BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına Sa
yın ismet Kapısız. 

MÎLLET PAETM GRUPU ADINA İSMET 
KAPISIZ (Yozgat) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlarım; 

Benden evvel konuşan mulhterem Adalet Par
tisi Grupu adına fikirlerini ifade eden Sayın 
îhsan önal arkadaşımızın aksine gayet kısa 
maruzatta bulunacağım. 

Sevgili arkadaşlarım; plânlı devreye girişi
mizin 3 ncü bütçe yılını milletçe idrak ettiğimiz 
'bugünde Devlet Plânlama Teşkilâtı Bütçesinin 
aziz millete 'hayırlı ve uğurlu olmasını Cenabı 
Haktan dilerim. 

Kalkınma Plânımız hakkındaki kanun tasa
rısı 16 Kasım 1962 de Yüce Meclislerimizde bir 
aydan fazla bir zaman görüşülmüş ve kabul edil
miştir. 

îkinci Cihan Harbinin bitim tarihi olan 
1945, yılından sonra milletlerin kaderinde ikti
sadi faktörlerin ön plâna geçtiği (bir devrede 
nüfusunun 30 milyonu Ibulduğu Türkiye'nin 
plânsız, programsız hareket etmesi elbette bek
lenemezdi. 

19.5,1965 0 : 2 
Saniyen geçmiş senelerin elde ettikleri imkân

lar da plânsız hareket etmekten mütevellit Tür
kiye'nin iktisadi kalkınmasına tam mânaaiyle 
•hizmet etmediği de öte yandan iddia edileigel-
mektedir. 

IBSIF ilhltüâl ısıoaıınatsaı Türlkilye'dıe plân filkrfiınfiın' 
tahakkuk etmesine çalışılmış, bunda basan da 
temin edilmiştir. 

Millet Partisi kuruluşundan buıgüne kadar 
devamlı plân fikrini savunmuş olmakla ve (bu 
fikrin Türk ekonomi bünyesinde taihakkuk et-
tıîrûmıiişı öldüğüne göılmıelkflle ayıraca bahltdtyıanlaik 
duymaktadır. 

Zira Türkiye mali imkânları mahdut, elde 
ettiği dış imkânları geçici olan, ıgeri kalmış bir 
ülkedir. Günlük politika endişelerinden uzak, 
ilmî esaslara ve ciddî tetkiklere dayanan bir 
plân fikrinin tahakkuk etmesi Yüce Parlâmento-
.TnıuBam dıa, Türk ME'Minii de seviınldlijnnıiişftir. 

Uğrunda uzun mücadeleler yapılmış ve bir 
Anayasa hükmü haline getirilmiş plân fikrine 
bundan 'böyle iher yıl gitgide hatalarını düzel
terek Türkiye'yi mamur 've müreffeh hale geti
recek plânlı kalkınma yegâne umudumuz olmak
tadır. 

Plândan yana, plân fikrinin müdafii olan Mil-
et Partisi Beş Yıllık Plân hazırlanırken açık ve 
samimî fikirlerini 16 Kasım 1962 tarihlerinde 
Mecliste kanun görüşülürken sözcüsü tarafındian 
ıgendış ve etrta/fîh (bir şelkil'de itfiade etmişftti. 

'3 nicü taıtlbilkaıfc yoMuna idırajk edecek) olan 
plânila (kafUkınlma tmaallesıelf heisabedüüld'iiği hıizı ıbuı-
lamıaımiüş, % 7 - % 4,13 anaisaınldjalkii ımlk'aımlar yet-
Iküılîler awa|sınnıd)a mJekıilk dı'olkuınraşituı. 

Muhteremi arikıajdajşlarıtm; Millet1 PıarîtM MJec-
İtiis ^Grupul olaıralki taamla^mâz loduır ki; Türfe 
iMMNeltli oillarafk1 nıe taaidaır büiyülk fediajMrilalkltaırau 
ıgMşpjrtsıefc ıgiMşıeLilmı, püânıun yaıtnımmı ümlklâdiilJaira-. 
nı ınıe Ikadlar yeteri dereıoekie taimıatmdlasaik Itlaimıaım-
ıliııyıaıbımı, ıtaltibifkıaltlçları saaniımî ^avrlananıaizlansıa, 
ıdıajha dloğırujsui itotüdanlaıran keylfiMıği <ve güıa-
liülk poMitlilka emıdfiişeıl'erA gallip geUrlsıe, ellbetîte 
pllânı fiilkri <geüçe)k ımlânJaısijyle yörl^emeız Ibtüjnjye-
imiilâde. Tııpikı MeoıMieriımıiızden çıtan en mfüfeem-
,mel feaınıuınlaıraın yanlış' tatlbifkaltaındaıni, keytfîiliifo-
toeın re Itartatfigıiır îhıameteelt edE'mjesinidto dloflıayu 
büMjyede şiiidldetliil h.uızuııısuızlufcl!aınnı ltıevel]jüldetlt&-
ğiı ve ıçeişjMi Ihaıstailaıklaıranı mefydaınia gellnuesi ıgîbü 

OBdlr melmile'ketite pllâm) fiJbri fcalbul ediılknölşıse 
aritafk 'bu fSlkrinı tathaikikîufcut dıçün büttün ıratiie»-
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ıse&elıer sefeıjber otlimıaıln, p lân he r ttlüınlü tesdır-
dten tuzak; t^ııilmjaıllıldhııi. 

Buı isMeriimıle Hiüktüımetdf, Devle t Plâmıllalmıa 
Tegösüllâitaına dlenıeltilleaıiie&liin de den%torıutmı. ıÇümlkıii 
ibizdle İMuğaım t̂ıizJlık ıntüelsöeıseBİ yıamJlIş amlaşİıölor. 
Çok; 'pantıüM) hajyıaltia ıgdjrldiğtilmfliz giüınlden! ıbnjgüınıe 
k a d a r çeşii'tüji ımiöeîııae^elleaiitmâıze haiklaın olıaaı nuulh-
tariiy^t ty€>r8dlmdl§rtfe Ytıioe Meıdisfinfece mıaıltûtoı-
du/r İH ton mıulhıtarilyet fikri, bâzı ıinfiiıeıslsıelseleri-
tmtiızoe suiifijsltiilmjll ediimelfctıedriır. E n >&<QÛL rateali, 
tböiase ıglüne fotin* Amiayıaısıa mlüösisıeısetsü ha l ine g^elen 
TK1T 'kiaaılaıaltaimjiızıoe tmjulhftadlyet fd/kfrâmi suıiiMâımjal1 

eftimıelkjteidalr;. Müitbaırelk sanlki Devlet ilcinde Dev-
totltöir. PlânJlalmıa i t o k i n geçmişteki tatMIkıatın-
dia Ibul dleneee İkejyffîllJilk' ve meşruiye t ten ayırlllmıa-
y a ımtösıaflj olarıaik, aıfifomnizıa mağrnı/rıenı, kend i eıe-
çalmı y e r t M a Ybizlgat ilinlde başlımdan geçen bi r 
yıartofraıra faciasının ıkmsa aırlz edersem ciddî olnm-
yıanı 'bir tultnlmaıaiı siz de şahidi loHumsuınuızi. 

Sevlgöilıi atrfkadlaşilıaınıım; 1958 yıllın/da Ytazlgat'-
te 'btilr ib&ria falbritoalsı D. P. iıkıtiıdaır zamanımda 
•dtüi§ıümıüllımlü§ıtiü. Millî BiırlUük Hüklütmetinâın! Dev
de* Balkanı Şelf ükv î n a n Beyefenidi; .buTajda ol-
miajsmnaı $olkı ariuı edetrkllm, Devlet Radyosunun! 
'baiğfuniai igeçerefc gaye t heyeeanlla ve o g\üniktü' 
IhMeriLm&ziiln »anjkü fconjuşmja.latrııiıda ifadeiaini1 

IbııHanı bdlr t a r z d a : «Yozgat ' ın suynımu) içtim, hıa-
vajaım teneMila ettilm, ınnaıaıreısef ve mıaatttbeeöötüıf 
ıDevl«tiitti liiçdnd'e Ibuftaınlduığ'uı mıalî dturemı ve ye
ni Ihitüâl ıtfonraisıl yaltaroimlliaırda H i M m e t i n ön-
»gördKilğıü poiM'kia Yözlgat ıgilbi bir yerdle tbira falb-
crâklaeas rajnJtafbl 'OiDmıasnı 'hnısuısıuınıu. 'büze telikün et-
mtflyjotf. Bu halkııtmdlanı yatımım pnoıgralmandan 
çıkardık.» buyurmuştu . 

19*61 öefejmılierind'enı sıonrıa, dlemdn Culmİhnri-
yeft H a l k Pairtisfii siöizidüistü' laırkaJdaiganiflin d a belilrt-
tiığpı %M, plânİTi b i r devreye gir̂ diğlümfiızJde miMr 
ihaitefet ve ülattildıaınla, C. 'H. P . ve .o^tikları itkfflrL-
eî Ktoalfilsyoaıı dkltidarıı, A . P., M. P . mdhaieifet-
flerjfyfle <bMiiik)te Bütçe Earmıa Kamti^yonıunıda 
Yloızgaıt IBiıra î̂ albırfflbalsiD için üiç miıiyton lİTta taih-
ssüsıait klonimuışltiu]. Amadan zaman geçti', İkfimıciı 
tKoaıllüa!y|onl HülMtoıetteitnl sayın GHilmırlülk. ve Te-
<kiel Bateanı Orlhan^ Ozitrtalk, 12 AralıJk 1ÖI02 yı-
ltıınlda Y l o ^ a t ÛBıiıra Falbıökaısınıın aoSyaıl tesM©-
ratafim teraDeMnli atim.'a|k iilzere âlâiytüı vâlâ .ite toir-
kaıç amaTsıa, ıSiaynm Reisvekülerfedien biır aırtoa-
<îaış, zatouannn Tur izm v e Tanıltmıa ( B a t a n , o >za-
m'atti1 C. K, M. ıP. l'î, # n d İ A P , 14 toian OelM 

19 .5 1965 O :2 
'Tevtfik Karaısıaipan arteadaşumaz Yozgait'«ı gdttJtliık, 
f albrilkanın temellinÜ! atıtalb. 

Sevgili arkadaşlarım, 1962 yılını takiben 
1963 mahallî seçimleri geldi. Ve bizim bira 
fabrikasının kapasitesi, icraatında samimiyetine 
inanmak istediğimiz Devlet Plânlama Teşkilâtı 
tarafından maalesef 5 milyon litreye indirildi. 
Tekrar bir mücadele, Yozgat'ta yediden yetmi
şe kadar* dertli vatandaşları ile, koalisyon ye 
iktidarı ile Yozgat milletvekilleri bir mücadele
dir, nihayet zamanım Hükümetiyle mutabakata 
vararak Yozgat Bira fabrikasının kapasitesi 
tekrar 10 milyon litreye çıkarıldı. Bira fabri
kasının bu arada ihalesi de yapıldı. Çünkü 
Senato seçimleri yaklaşıyordu. Fabrika kapa
sitesi 10 milyon litreye de çıkarılmıştı. Senato 
seçimleri yapıldıktan sonra Yozgat Bira fabri
kasının 3 ncü defa ihalesinin kat edilmiş oldu
ğunu mahallî gazeteler yana yakıla anlattılar, 
.1965 yılı Ocak ayının sonlarına doğru Üçüncü 
İnönü Hükümeti düşmek üzere iken plânlamada 
on milyon litre üzerinden yapılması tahakkuk 
etmiş bulunan Yozgat Bira fabrikası yetkililer
ce derhal ihaleye çıkarıldı. Yeni Hükümet bu 
ihalenin mukaveleye raptedilmesi hususunu, 
mukavelenin eksikliğinden veya eski iktidar... 
(ki, ben şahsi kanaatime göre geçmiş iktidar
lardan şikâyetçi olmakla beraber, daha ziyade 
mesuliyeti yetkili teknik elemanlarda buluyo
rum. Bu mevzuu bilen Yüce Parlâmentodaki 
arkadaşlar da bizimle aynı düşüncededirler) Ni
hayet Devlet Plânlamanın önceden beş milyon 
veya on milyon, her ne ise üzerinde ittifakla ka
rar verdiği kanunda para karşılığı konmuş ol
duğu halde 1958 yılından 1965 yılma kadar 
yedi yıl müddetle bir fabrikanın başına gelen, 
sevgili arkadaşlarım, bizi memleket olarak çok 
üzmüştür. Geçen senelerde Plânlama Teşkilâtı 
bütçesi görüşülürken bugün Dahiliye Bakanlı
ğını işgal eden bir arkadaşımız aynen kürsüde: 
«Hâkimiyet kayıtsız şartsız Milletindir deniyor 
ama ben hâkimiyet kayıtsız şartsız, ismini bahis 
mevzuu etmiyeceğim ve burada bulunmıyan bir 
arkadaşıma ait sözdür» şeklinde burada ifade 
etmişlerdi. Bir memleketin insanları ile bu ka
dar alay edildiği, bir Hükümet tarafından ve 
onun plânlama teşkilâtı uzmanları tarafından 
tevessül edilmiş bir hareket olmamak lâzımdır. 
İnşallah bundan böyle birbirine nöbet devret-
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mektc olacak iktidarların, veyahut bugünün mu
halefetin yarınki iktidarların bu gibi milletin 
bir vilâyetinin halkını üzecek davranırlara te
vessül etmemeleri Yüce Meclisin üyeleri tara
fından da arzu edilen bir hareket olmak lâzım-
gelir. Seçim bölgemizi ve bizleri üzen bu ko
nuya da bu şekilde temas ettikten sonra sevgili 
arkadaşlarım, plân fikriyle bu memlekette el
bette yeni bir kalkınma çığırının açıldığına Mil
let Partisi olarak biz de kaani bulunuyoruz. 

Bir noktaya işaret ederek sözlerime son 
vereceğim. Bu memleket halkının Devlet ge
lirinden hissesine dü^en payları alması, sefale
tin yok edilmesi elbette iktidar ve muhalefet 
olarak hepimizin arzusudur. Sosyal adalet fik
rinin tahakkuku bir nevi servet eşitliği şeklinde 
veya zenginin malını alıp fakire dağıtmak şek
linde bir fikir cereyanı halinde ellerindeki ka
lemleriyle sabahtan aklama kadar gazete sütun
ların ba"} makalelerinde ifadeyi kelâm eden kim
selere şunu hatırlatmak isterim: Allanın eşit 
yaratmadığı insanlara doğuştan getirdiği bir
takım kabiliyetleri, yctbmc tarzları işTal edilen 
makamlarından dolayı elde edecekleri imkân
lara, diğer taraftan çalışmıyan sırt üstü yatan 
kişilerle eş't hak vermek ve zengin1 erin imkân
larını onlara taksim ederek kendisinin istifade 
etmesini sağlıyaoak bir sistemin vâz'edilmesi 
herhalde Türkiye'de tahakkuku katiyen müm
kün olmıyacak, komünist diktatoryasmın ta 
kend"sidir. Eşitlik arzu edenlerin Rusya'da 
demir perde memleketlerinde bir azınlık rağ-
mına geniş vatandaş kitlelerinin sefalet içinde 
sürdüklerinin en canlı misalleri 1945 Avrupa-
sında kendisini göstermiştir. 

Sevgili arkadaşlarım; geçenlerde Bulgaris
tan'a Parlâmentomuzdan bir komisyon gitti. Bu 
arkadaşların anlattıklarına göre Bulgaristan 
iktisadi bakımdan vasat bir memleket haline 
gelmiş, ^ma gelirlerinden hiçbir Bulgar vatan
daşı azâmi şekilde istifade edememekte, halk 
yine yarım dilim ekmeğin peşinde sürüklenmek
te ve taımamiyle iktisadi kaynak ve gelir im
kânları Sovyet Rusya tarafndan sömürülmek-
tedk'. 

Bizde plân fikri topyekûn Türk Milletinin 
refahını ve saadetini temin edecek bir tarzda, 
dün de aksaklıkları ile beraber içlemiş, bundan 
böyle de işliyecektir. 

19.5.1965 0 : 2 
Burada maruzatıma son verir, Millet Partisi 

Meclis Gıupu adına Muhterem Heyetinizi say
gı1 arımla selâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Yeni Türkiye Partisi Grupu 
adına Sayın Nihat Diler. 

Y. T. P. GRUPU ADINA NÎHAT DÎLER 
(Erzurum) — Say:n Başkan, sayın milletvekil
leri ; Devlet Plânlama Teşkilâtı bütçesi üzerinde 
Yeni Türkiye Partisi Meclis Grupunun görüş ve 
temennilerini arza çalışacağım; 

Plânlı kalkınma Anayasamızda yer almış 
91 sayılı Kanuna göre de Devlet Plânlama Teş
kilâtı kurulmuştur. Anayasamızın 41 nci mad
desi: «İktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı 
demokratlık yollarla gerçekleştirmek, bu mak
satla millî tasarrufu ar t rmak, yatırımları top
lum yararının gerektirdiği önceliklere yönelt
mek, kalkınma plânlarını yapmak Devlet'n öde
vidir» demektedir. 

Plân demokratik düzen içinde sosyal adalete 
uygun müstakar (enflasyonsuz) yüzde 7 hızla 
plânlı kalkınma olarak temel prensibi formüle 
etmiştir. Plân; Maliye ve -iktisadi i1 imi erin ve
rilerine göre muayyen hızla sosyal adalete uy
gun istikrar içinde kalkınmayı temine matuf 
memleketin gelir kaynaklarını istihsale yönelt
mek, istihsali çoğaltmak, bu gerçeklerle âmme 
hizmetlerini en mükemmel şekilde bir ahenk 
içinde n-örmeye ait tahmin ve tedbirlerdir. 

Maliye ve iktisat ilimlerinin mutalarından 
başka plânın başarıya ulaşması için itsitistikî 
malûmatlara, projelere ihtiyaç vardır. 

Memleketin içtimai dert ve meseleleri bu is-
tatistikî bilgi ve projeleriyle sistematik şekilde 
tesbit edilir. Bunun hal çareleri de iktisat ve 
ma'iye ilimlerinin icaplarına gösterilir. Bu su
retle plânda toplanan bilgiler, Hükümet, Par-
lâmentova ışık tutar. 

Hükümet, Parlâmento bu ışık altında va
zifelerini ifa ederler. Memleketin menfaatine 
uygun iktisadi tedbirler, seçim endişelerine fe
da edilmez. Devlet idaresinde bilgi ve iffetin 
hâkimiyeti sağlanır. 

Birinci Beş Yıllık Plânın hazırlanışında tat-
bikindeki aksnkl klan, plânın hedeflerine var
masına imkân vermemiştir. 

Plânın hazırlanmasında 2 000 e yakın yerli 
yabancı uzmanların emeğ'nin geçmiş olduğu 
ifade edilmiştir. Gizlilik içinde veya tam aleni
yetle hazırlanmamıştır. 
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İkinci Koalisyon Hükümeti zamanında Hü

kümete getirildi, ikinci Karma Hükümet tara 
fından rötuşa tabi tutuldu. Bundan dolayı teş
kilâta mensupların çoğu istifa ettiler. 

Meclise intikal ettikten sonra, kısa müddet 
içinde Mecliste görüşüldü, kaıbul edildi. Bu su
retle plânın tavsiye ettiği vazife ve vecibeleri 
halk öğrenemedi. 

Nasıl öğrenebilir. Ünlü bir maliye veya ikti
sat profesörünün bu kısa müddet içinde ikibin 
mütahassıs elemanın sistem haline 'koydukları 
eseri tam tetkik edip kısa müddet içinde isabetli 
müspet menfi mütalâa serd edemezdi. Plânın 
canlı organizma gibi olduğunu, rijit bulmadığı
nı, ihtiyaçlara cevap vermediği takdirde cevap 
verebilecek şekilde değiştirmenin her zaman 
mümkün olacağı tedbir ve tavsiyelerin bir emir 
olmayıp ilişkin kanunların çıkmasiylo emredici 
bir mahiyet kazanacağı ifade edilmişti. 

Ancak plânın tavsiyelerine göre malî külfet
ler yüklüyecek kanunların iktisadi akisleri tes-
bit edilmemiştir. Bu sebepten plân bu kanunla
ra, kanunlar mı plâna intibaık edecektir şeklin
de bir durum hâsıl olmuştur. Bir müphemden 
bir müphemi halletmek gibi bir netice meydana 
gelmiştir. 

İstatistik! malûmatların zayıflığı projelerin 
tam olmayışı bilinen bir hakikattir. Plânın halk 
desteğinden de mahrum kalması Devlet mekaniz
masının tam adalet için çalışmayışı, hayat şart
ları, plânın kontrol şekli, ilk üç yıllük tatbika
tında plânın hedeflerine ulaşmasına imkân bı
rakmamıştır. Tesbit ettiği hedeflerin gerisi do 
(kalmıştır. 

Artan nüfusumuzun ihtiyacını karşılamak, 
medeni âlemle aramızdaki mesafeyi katetmek 
için kalkınma hızını yüzde 7 olarak tesbit etmiş
tir. 

Gelir kaynaklarımız yüzde 7 hızına göre he
saplanmıştır. Yıllık gayrisâfi millî hâsıla rakam
larına ulaşabilmemiz için plânda muayyen gelir 
ve harcama hedefleri tesbit olunmuştur. Plân 
uygulamalarında âmme sektörünün en mühim 
vasıtası Devlet bütçeleridir. Bütçenin tümü üze
rindeki müzakerelerde grup sözcümüz bu husus
lara temas ederek ezcümle: «Hedeflere ulaşabil
mek için herşeyden önce başarılı bütçe uygula
malarına ihtiyaç vardır. Plân hedeflerine ulaş
makta kaydedilen başarı nispetinin takibedilen 
bütçe politikasının başarı nisbetini tâyinde en 
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inandırıcı delildir. Beş Yıllık Plânımızın 1963 -
1965 yılları için 1961 fiyatları ile tesbit etti-
ği gayrisâfi millî hâsıla hedefleri şunlardır : 

1963 te 58.4 milyar Tl. 
1964 te 60.3 » » 
1965 to 64.4 » » s ı olarak tesbit edil

miştir. . 
Her yıl biraz daha bu hedeflerden uzaklaşıl-

makta olduğu müşahede edilmektedir. 1963 te 
400 milyon, 1964 te en az 2 milyara yükseldiği 
anlaşılmaktadır. Ve yine sabit fiyatlarla 1965 
yılı hedefi olan 64.4 milyar Tl. sına ulaşabilmek 
için bu yıl asgari yüzde 12 nisbetinde bir kal
kınma hızına ihtiyaç vardır. 

Plânın gelir hedefleri de şu şekilde tesbit 
edilmiştir : 

1963 9 milyar Tl. 
1964 10.100 » » 
1965 10.900 » » bir vergi gelir he

deflerinin gerçekleşen tahsilat rakamları plân 
uygulaması bakımından hedefin gerisinde kal
mıştır. 

1963 yılında 9 milyar gelir tahminine muka
bil tahsilat ycTainu 8.417 milyar lira olmuş, he
deften rayiç fiyatlarla geride kalarak uzaklaş
mıştır. 1964 yılında tesbit edilen aynı hedefler 
bir milyar 500 milyon lira geri kalmıştır. 1965 
yılı gelir hedefleri de 10.920 milyar liradır. Bu 
hedefin tam tahakkuk etmesi de beklenemez» 
demiştir. 

Plânın öngördüğü gayrisâfi hâsıla ve yıllık 
gelir hedefleri geride kalınca âmme hizmetleri
nin ifası için yıllık uygulama programları Dev
letin Resmî Gazetesi ile hükümetler tarafından 
efkârı umumiyeye ilân edilmiş, fakat yukardaki 
sebeplerden dolayı vadedilen vaitlerin bir kısmı 
gerçekleşememiştir. Hizmetlerin veya yatırımla
rın tenkisine gidilmiştir. Bu hal, plân hakkında 
kâfi derecede malûmat sahibi olmıyan vatandaş
lar nezdinde plân hakkında menfi bir kanaat ya
ratmıştır. Vaitlerin gerçekleşmediğini gören bâzı 
kimseler plâna yalan demişlerdir. Bu suretle ümit 
vo teselli kaynağımız plânlı kalkınma halkın des
teğinden mahrum kalmıştır. 

işte bu sebeplerden plânın ıslaha muhtaouldu-
ğu su götürmez bir hakikat haline gelmiştir. 

Karma Bütçe Komisyonunda ayrıca plânın 
Devlet Plânlama Dairesi ile yatırımcı daireler 
arasında ihtilâf hâsıl olduğunu, âmme hizmetle-
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rinîn görülmesinde mesuliyetlerin, hizmetlerin I 
ibirilbirine havale edilmesini intacettiğini, plânın 
Kamu ve iktisadi Devlet Teşekküllerinde tatbi
kinde hedeflerine varmadığını, Toprak Befbrmu-
nun realize edilmesi halinde akisleri ve demele
rinin kifayetli ve sıhhatli olup olmadığı, îstatis-
tikî malûmatlar bakımından Devlet Plânlama 
Teşkilâtı ile Devlet istatistik Enstitüsü arasın
da mülbayanet bulunduğu, memleketi süratle kal
kındıracak zirai sektör sahasında hava şartlan
dın tesirinden uzak süratli istihsal ve ihraç im
kânlar bulma, hayvancılığa önem verilmesi, ma
den ve petrol arama ve işletilmesinin süratlendi-
rilmesi, sınai hamlenin süratlenıdirilmesi- yolun
da tavsiyelerde bulunulmuş, plânın sosyal adalet 
ilkesi olan geri kalmış bölgelere prodiktif olmı- I 
yan yatırımlarda öncelik ve ivediliğin nazara 
alınması şöyle dursun, o mıntakalarda iktîsalden 
istihsal üzerinde süratli tesir bırakacak ve millî I 
gelirimizin artmasına söbebolacak hayvancılık I 
maden ve petrol meseleleri üzerinde ehemmiyetle I 
durulmamıştır. I 

Sağlık hizmetlerinin sosyalizasyon/unda, di- I 
ger âmme hizmetlerinin görülmesinde teknoloji- I 
nin bütün icaplarını tatbik etmek, en kısa yol
dan en az masrafla en mükemmel bir netice el
de etmek için yol meselesinin halledilmesinin za
ruri bulunduğu ifade edilmiş bu suretle plânın 
aksak tarafları Karma Komisyonda ortaya kon
muştu. 

Netice olarak: Demokratik düzen içinde sos
yal adalete uygun yüzde 7 hızla enflasyonsuz 
müıstöJkar plânlı kalkınma için şu hususları ta-
lebetmekteyiz : 

1. Demokratik düzenin kanunlarının icalbet-
tindiği 4 ncü Karma Hükümet kurulmuş vaziyet
tedir. Plânın başta gelen birinci şartı tahakkuk 
etmiştir. Halkın bugün bir kısmının desteği bu 
bakımdan sağlanmıştır. 

2. Yüzde 7 kalkınma hızııim teminini eko
nomik sektörlerden her birine ait plân hedefle
rini gerçekleştirmesi kaydiyle kabul etmekte
yiz. Bu suretledir ki, ziraat sektörünün tabiat 
şartlarının menfi etkilerinden ekonomimizin 
müteessir olmıyacağma kaaniiz. 

3. Plânda Marko hedefleri tesbit etmek, 
sınai gelişmede kalkınma hedefi .ekonomik po
tansiyeli olan turizm, madencilik, hayvareılık, 
imar sahasında hedefleri tesbit etmek, bu hedef
lere hangi yol ve vasıtalardan gidileceğini tes- | 
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bit etmek, sosyal, kültürel politikayı hükümet
lere vermek mecburiyetindeyiz. Bu suretle plân
da bir seyyaliyet tanınacak teferruattan ana-
dâva ve meseleler üzerinde eğilmek imkânı hâ
sıl olacaktır. 

4. Plânı halkın seviyesine indirmek imkânı 
hâsıl olacak, halkın desteği sağlanmış olacak, 
kırtasiyecilikten kurtulacaktır. 

5. Plânın dayanakları istatistikî malûmat 
ve projelerin hatadan uzak, sıhhatli esaslara 
dayandırılmasını istemekteyiz. 

6. Plânın aktif kondinasyonunu sağlamak 
ve iktisat ilminin tümerarım metodundan isti
fadesini sağlamak için Devlet Plânlama Teşki
lâtının müstakil bir bakanlığa bağlanmasını is
temekteyiz. 

7. Plânın uygulanmasında teknik elemanın 
büyük rolü olduğuna, bunun için ihtiyaca ce
vap verecek teknik eleman yetiştirilmesinin ted
birinin alınmasına inanmaktayız. 

8. Geri kalmış bölgelerde prodüktif olmı-
yan yatırımların öncelik ve ivedilikle yapılma
sı öngörüldüğü • halde• bu kavli mücerrette kal
mıştır. Sosyal adalet ve içtimai dayanışma kül
türel bakımdan geri kalmış bölgelerin kalkın
ma hamlemizle mütenasibolarak kalkınmasının 
ilk önce muntazam yollarının yapılması, bunun
la mütenasibolarak hayvancılık, maden ve pet
rol gibi meselelerinin ele alınması ile mümkün 
olacağına kaaniiz. 

Muhterem arkadaşlar, plân Devlet idaresin
de bilgiyi, tecrübeyi bunun yanında iffeti tat
bik eden bir vasıtadır. Muharebede nasıl plân 
yapmadan gayeye ulaşmak mümkün değilse, ik
tisadi, içtimai mücadelelerde de bugünkü şart
lar altında az gelişmişliğimizi veya geriliğimizi 
plânsız yellemeyiz. 

Bu tenkidlerin ışığı altında ikinci Beş Yıllık 
Plânın hazırlanmasını dilemekteyiz. Plânın tcn-
kidedilmesi lâzımgelen taraflarını tenkid ettik. 
Ancak, Devlet Plânlama Teşkilâtı içinde bugün 
vazife görmekte bulunan çok kıymetli ve bil
gili elemanlarına her hangi bir şekilde bir ten
kidimiz olmamıştır. Onları tenzih ederiz. Plâ
nın. her şeyden önce parlâmentoca ele alınarak 
ıslah edilmesini istemekteyiz. 

Bütçenin memleketimize, milletimize, Devlet 
Plânlama Teşkilâtının muhterem mensuplarına 
hayırlı ve uğurlu olmasını diler, hepinizi hür
metle selâmlarım. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — e. K. M. P. Grupu adına Saym 

Faruk Küreli. .... 
C. K. M! P. GRUPU ADINA FARUK KÜ

RELİ . (Çorum) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; 

Bendeniz plânımızın felsefesi, dördüncü se
neye giren tatbikatı ve plânın sahibi konuların
da C. K. M. P; Grupunun görüşlerini arz etmek 
üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Bize göre plân, millî imkânların'millî ihti
yaçlara zaman ve mekân itibariyle tahsis edil
mesidir. Bu tahsis Beş Yıllık bir prespektif 
içinde yapılacak, bütçeler ve onlara'paralel ola
rak tanzim edilecek senelik icra plânlarında da 
periodik'tatbikatını' 'bulacaktır. Gaye % 7 hı
zında ve dengeli bir kalkınma olacaktır. 

İmkânların muayyen' hedeflere yöneltilmesi, 
şüphesiz bu plânı yapan iktidarın doktrinine, 
programına göre olacaktır, olması lâzımdır. 
Plân Dairesi bu mekanizma içerisinde Devletin 
müşaviri rolünde bulunacaktır. ' 

Şimdi bu esaslar üzerinden. 1963.te başlıyan, 
1967 yılma kadar tatbiki düşünülen Beş Yıllık 
Plânı ihzarından ele almak isterim. 

Beş Yıllık Plân liberal Adalet.Parti, C. H. P. 
ortak Hükümeti zamanında hazırlanmış ye ka
nunlaşmıştır. Bu koalisyon vazifeden ayrılmış, 
yerine C. H. .R, C. K. M. P..vc Y. T. P. ortak 
Hükümeti gelmiş, aynı plâna göre bütçe hazır
lanmıştır. Bir müddet bu ortaklıkta vazife gör
dükten sonra bunlar da istifa etmişler, onun ye
rine C. H. P. bağımsızlarla takviye olmak su
retiyle bir bütçe de o getirmiştir. Ve nihayet 
bugün huzurunuzda bulunan bütçe, Başbakanı 
bağımsız, bakanlar üyesini Adalet Partisi, 
Y. T. P., C.K. M, P. ve M. P. li olan bir Hü
kümettir. Bu da bir .bütçe -getirmiştir. Bugün 
bir kesimini müzakere ediyoruz. 

Görülüyor ki, programları ayrı partiler or
tak hükümetler kurmuşlar, fakat aynı plâna 
göre bütçeler yapmışlardır, daha doğrusu yap
maya mecbur olmuşlardır. 1965 bütçesi bu Beş 
Yıllık Plânın bir yıllık kesimini, priyodunu teş
kil eder. Model aynıdır, aynı Beş Yıllık Plâna 
göre hazırlanmıştır. Bunu ilk kalemde tetkik 
eden komisyonun adı da eskiden Bütçe Komis
yonu iken sonradan Karma Bütçe ve Plân Ko
misyonu haline gelmiştir. O halde bütçeler daha 
komisyonda müzakere başlanırken yâlnız sene-
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I lik gelir ve giderin dengesi yönünden değil, 
I aynı zamanda 5 Yıllık Plân modeline uygunlu* 
I ğu bakımından tetkik edilip şüphesiz Meclisler-
I de de aynı açıdan tetkik edilmek lâzımdır. 
I Sanıyorum, bugünkü muhalefet cephesinde 
I bulunan C. H. P. ile, iktidara mensup partile-
I rin bütçesi arasındaki münakaşa aynı modele 
I bağlılıktan doğmakta ve amelî bir netice ver-
I memekttedir. C. H. P. Grupu, reddedilen bütçe 
I ile gelten bütçe arasında bir fark görmediği 
I noktasından hareketle, «Maflem, aynı bütçeyi 
I getirecektiniz, niçin Hükümete ademiitimat be-
I yan etmek suretiyle, bütçe müzakereleri gibi kri-
I tik bir anda Hükümeti istifaya mecbur ettiniz» 
[ derler. Arz etmek istiyoruz ki, Beş Yıllık Plân 
I değişmedikçe ikili, üçlü veya yalnız bagma 
I hangi hükümetler gelirse gelsin, bütçeerinde 
I uzun boylu bir değişiklik yapamıyacaklardır, 

yapmaları mümkün değildir. 
I Bundan dolayıdır ki, yine, A. P. nin Sayın 
I Genel Başkanı, gazetelerde okuduğuma göre, pet

rol mevzuunda Başbakan Yardımcısı olarak başka, 
I A. P. nin Genel Başkam olarak bir başka be-
I yanda bulunmak mecburiyetinde kalmaktadır. 
I Plânın hazırlanışını böylece arz ettikten 

sonra, bir de plânın müddetli üzerinde durmak 
isterim. 

Plân beş yıl için yapılmıştır. Millet MecMsi 
4 senelik seçimlerle yenilenmektedir. Bize öyle 
geliyor ki, ya plânı dört yıla indirmelidir, ya
hut Meclis seçim devrelerini beş yıla çıkarmak 
lâzımdır. Aksi halde, işte seçim senesi içinde bu-

I lunuyoruz, yeni gelecek Meclisin tarzı terek
kübü ne olacak bilmiyoruz ama, zaman az ol
duğu için, ya eski hükümetlterin, eski iktidarla-

I rın yaptığı plânı tatbik etmek mecburiyetinde 
kalacak veya değiştirmek mecburiyetinde olduğu 
veya değiştirmeye lüzum gördüğü takdirde Beş 
Yıllık Plân diye bağırdığımız plânın bir senesi 
budanacak, dört yıla inecektir. 

I Şüphesiz partiler halkı hutlu kılmak için ça
lışırlar bunun için kültürel, ekonomik birtakım 
inanışları vardır, programlarını, doktrinlerini 
bu teşkil eder. Bunların sözde kalmaması, halk 
hizmetine arz edilebilmeli iktidara gelmekle 
mümkündür. O halde partilerin kendi görüşüne 
göre plân yapması ve programına göre halkı 
mutlu kılması, bugün Türkiye'de kabul etti-

j ğimiz Seçim Kanunu muvacehesinde, daha bir 
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mücUet mümkün o'mıyacaktır. Zira malûm ol
duğu üzere, ekseriyet sistemleri müstakil ikti
darlar yaratır, umumiyetle nispî sistemler kar
ma hükümetler getirir, bunda mecbur.yet var
dır. Son olarak Yüce Meclisin kabul ettiği Se
çim Kanunu, nispî sistemin en ekstrem şar.ı 
o an millî bakiye sistemid r. öyle sanıyorum ki, 
önümüzdeki seçimler sonunda bir paıti yalnız 
başın?, iktidara gelemiyecek. O ekseriyeti bula-
mıyacaktır, veya bulsa bile büyük bir ekseriyet 
olmıyacaktır. Şu üç, dört senedir yalnız içinde 
bulunduğumuz Mec'iste cereyan eden siyasi 
Transfer hâdiseleri nazarı itibara alınınca kü
çük bir ekseriyet olsa dahi bir müddet sonra 
onu dr, kaybedecektir. 

O haldo önümüzdeki seçimlerden sonra da 
Türkiyo'nin ibaresi koalisyon hükümetlere tevdi 
o'unacaktı:*, bunda mecburiyet vardır. 

Hal böylo olunca bugün bütçesini görüştü
ğümüz Plânlama Dairesi, ekonomik, kültürel 
görüşleri ayrı, sık sık değlşon hükümetler kar
şıcında müşavir durumunda olduğu halde, tat
bikatta bir müşavir olmaktan çıkıyor görüşle
rini iktidara kabul ettirmek durumu hâsıl olu-
yoi'. Bu Plân Dairesinin diğer arkadaşlarımın 
ifado et iği gibi, Devlet içinde bir Devlet o1-
masından değil, bizde koa'isyon hükümetlerinin 
sık sık değ'şmesinden plân yapmıya zaman bu
lamamasından, meselelere nüfuz etme imkânına 
sahibe'anlayışından ileri gelmektedir. 

İçerisinde bulunduğumuz, daha doğrusu tat
bik ettiğimiz plânın kabul ettiği modele karma 
ekonomi diyoruz. Biz bu ismi şahsan çok uy
gun bulduk. Böylo liberalden Devletçiliğe, birbi-
rino yakın. U7ak, farklı görüşlerin sahip par
tileri birleştirebilecek bundan daha güzel bir 
molel olamaz. Karma ekonomi sisteminden gayrı 
bir sis'emle esasen birleşmek mümkün olmı
yacaktır. O ha1 de, biz bir taraftan iktidara ge
len hükümetler kendi meşreplerine göre, mez
heplerine göre bütçeler yapsın, plânlar tanzim 
etsin derken, diğer taraftan kurduğumuz seçim 
sistemi ile buna imkân vermiyoruz. Realite bu-
dıv, gelecekto do bu o^caktır. 

O halde plânın muhtevası üzerinde siyasi 
partilerin münakaşasının amelî hiçbir faydnr 
o^ıvreağı kanaatini ifade 'ederek huzurunuz
dan Yüce Metise grupumun saygılarını sunarak 
ayrılıyorum. (Alkışlar.) 
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BAŞKAN — Şahıslan adına Sayın Sadi Bi-

nay. Sayın Binay, 5 dakika müddetiniz oldu-
'tun"! hatırlatırım. Buyurun. 

ŞADt BÎNAY (Bilecik) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar; 15 yıllık perspektif idare
leri 5 Yıllık Plânı Türk idaresinin yapmış oldu
ğu plândan yabancılardan sadece uzman olarak 
faydalanılmıştır. Teknik olarak en iyi demokratik 
plânlar olarak faydalanılmıştır. Teknik olarak 
en iyi demokratik plânlar addolunan Fransız, 
Holânda plânları örnek alınmıştır. 

Plân iktisadi ve sosyal politikada rasyonel ve 
ilmî esaslara göre ve hesaplı bir tatbikatı hâkim 
kılmak için yapılmıştır. Günlük hasarları önlemek 
için, uzun vadeli ve belli hedefleri gerçekleştire
nle insicamlı tedbirler almak için yapılmıştır. 
Plân, devleti idare eden insanları dağınık ve 
birbirini tutmaz kararlar almak tutumundan 
kurtarır. 

Ancak : 
Türk plânının millî bir plân olması ve bunun 

'cin Türlüye'nin durumunu ve gerçeklerini ha
reket noktası olarak alması icabeder idi. Plân özel 
ihtisas komisyonları ve sektör ralışmalariyle ge
rekli hazırlıkları yapmış ve bu hazırlıklara isti-
nadettirilmek suretiyle gerçekçi bir hüviyet ka
panmış gözüküyor ise de özel sektörden yeteri ka-
lar faydalanılmamış, yine plâncılarımızın bida
yette memleket gerçeklerini mahal, mahal tanıma 
'mkânl arından mahrum bulunmaları ve gerçekle
ri sadece bâzı ilmî usullere göre tâyin eylemele-
n plânımızın handikapmı teşkil etmiştir. 

Plânda birinci gaye aleniyettir. İktisadi ve 
sosyal politika aşikâr şekilde tâyin edilmeli, her
desin içinde istikbale karşı bir güven olmalı, ha-
-̂ at pahalılığı, kıtlık korkusu, issizlik vehmi kalk
malıdır. İhtiyarlık vesair sebeplerle doğan sosyal 
ondişeler giderilmeli, kısaca istikbale karşı bir 
emniyet duyulmalıdır. 

Plânın ikinci gayesi uzun vadeli, devamlı ve 
istikrarlı bir kalkınma, kredi, vergi ve ikraz po
litikasının tesbitidir. 

Üçüncü gaye olarak zikredilebilec ek husus kal
kınmanın sosyal adalet içinde olmasıdır. Muhte
rem arkadaşlar, bu plânımızın ençok tevhit edi
lecek kısmıdır. Zira sosyal adalet bir dünya gö
rüşüne bağlanmadığı gibi, tarifi de yapılmamış
tır. 

Şimdiye kadar geçen 3 sene içinde plânın bu 
gayelere ne derece erişebildiği ve kalkınma hızı-
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nı neden gerçekleştiremediği soruları Parlâmento
da, basında, ilim merkezlerinde münakaşa mevzuu 
olmuştur ve o1maktadır. 

Plânda tesbit edilmiş olan yaveleri sa^lıvacak 
başlıca vasıtalar, merkezî Hükümet teşkilâtının 
reorganizasyonu, koordinesiz çalışan ve senede 
ikiyüz milyonları zarar eden İktisadi Devlet Te
şekkülleri reorganizasyonu, mahallî idarelerin re-
organizasyonudur. 

Bu reorganizosyonları sağlamak için bâzı müs
pet adımlar atılmış ise de geçmiş Hükümetler 
bunları neticeye ulaştıramamışlar ve plânda ak
samalar meydana gelmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye az gelişmiş 
bir ekonomidir. Az gelişmiş ekonomilorin kalkın
ma hızım etküiyen 2 faktör vardır. BirH halkın 
tasarruf kabiliyeti ve diğeri memleketin döviz ge
liridir. İhracatı gelişemiyen bir memleketin dışa
rıdan fazla bir iktisadi yardım elde edebilmesi 
güçtür. Plân çeşitli sebeplerle ihracatın gelişme 
şansını pes;nen zayıf düşünmüş olduğundan, yük
sek bir kalkınma hızı gerçekleştirmeye fiilen im
kân olmamıştır. 

Nitekim % 7 kalkınma hızının gerçekleşmedi
ğini bugün herkes bilmektedir. Tinbergen. baş-
lanTieta kalkınma hışmın % 7 oramnı aşabilece
ğini söylemiş iken, 5 Mart 1965 tarihirde yaptığı 
basın toplantısında plânın tam hedefine ulaşımı-
dıftım itiraf etmiştir. Ancak bunun kabahatini 
iktisadi yardamı gemsletmiycn dost hükümetlere 
yüklemiş, 5 Yıllık Plânda büyük değişikliklere 
lüzum olmadığını söylemiştir. 

Hakikatte ise plânın bugünkü bünvesi bilâkis 
önemli değişikliklere ihtiyaç gösterecek mahiyette
dir. Bir görüşe göre, imkânların çok dar olan bir 
ekonomide ve halkının tasarruf kabiliyeti sınırlı 
olan bir memlekette plân hedefleri büyük tutul
muş, kalkınma hızı aşırı derecede yüksek tutul
muş ve neticade, bir iktisatçımızın dediği gibi, 
formunda ölmıyan bir atlet maraton yarışma 
409 metre süratiyle başlatılmış ve neticede taka
ti kesilmiş, hedefine ulaşamamıştır. 

Muhterem arkadaşlar, plân Hnde tesbit edi
len hedeflerin özel sektör için zorlayıcı değil, yol 
gösterici mahiyette olman lâzımdır. İktisadi ge
lişme her şeyden önce sektörler arasında bir den
ge kurulmasına bağlıdır. 

İktisadi istatistiklerimizi geliştirmek, iktisadi 
haber alma ve tahlil hizmetlerini daha iyi yapmak 
plânın başarılı olmasına tesir edecek faktörlerdir. 
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Bugün Türkiye'de nüfusun ancak % 47 si çalış-
maktadır. Bnnlarm % 74,4 ü tarımda, % 9,8 i 
sanavido, % 12,4 ü hizmetlerde çalışıyor. 

Her dış ülkede Türkler iş sahalarında muvaf
fak olmaktadır. 100 000 iş'ü, 3 000 doktor, Türk 
mimarlarının beşte biri yabancı ülkelerde çalış
maktadırlar. Bu demektir ki, çalısın gücümüz 
yeterli çalışma kabiliyetine sahiptir. Fakat bu ça
lışma gücüne rağmen Türkiye'de insanlık haysi
yetine yakışan bir yaşayış seviyesi henüz sağ
lanamamıştır. 

68 komisyon ve 1 000 e yakın avdım n çalış
malar 'ylo hazırlanmasına başlanan İkinci Beş Yıl
lık Plânın tatbikatı kolay olacak sakilde, memle
ket gerçeklerine daha uygun ve realist bir görüş
le hazırlanmasını ve muvaffak obasını candan 
temenni ederim. Hepinize saygılarımı sunarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Altı arkadaşımız konuştu, yeter
lik önergesi var, Hükümete ve bir arkadaşımıza 
daha söz verdikten sonra önergeleri okutacağım. 

BARBAKAN YARDIMCISI SÜLEYMAN *" 
DEMÎREL — Muhterem Başkan, muhterem mil
letvekilleri; 

Gerek 17 - 13 Mayıs günleri, gerekse bugün 
coreyan eden müzakereler esnasında parti grup
ları adına konuşan muhterem sözcüler ve şahısla
rı adına konuşan muhterem milletvekilleri, çok 
kıymetli fikir vo mütalâalar serd ettiler. Evvelâ 
şurasını kaydedeyim ki, bu fikir ve mütalâalar, 
çalışmalarımıza ışık tutacak ve bize ilham kayna
ğı olacaktır. 

Sayın Başbakan ve Sayın Maliye Bakam büt
çe münasebeti ile Hükümete tevcih edilen tenkid 
vo telkinlerin hemen hepsine covap verdiler. Ben 
sadece plâna mütaallik hususlara temas edeceğim. 

Tenkid vo temennileri dikkatle dinledim, kıy
metlendirdik, umumi mahiyetteki mütalâaların 
dışında 65 hususu içine alan tenkidlor 17 grupta 
toplanmaktadır. Bu grupları kısaca hülâsa et
mekte fayda mütalâa ettim. Tenkid ve mütalâalar 
şöyleco gruplandırılıyor : 

1. Plânın gerekliliği konusundaki tenkidler, 
2. Yatırımların iktisadi ve sosyal alanlara 

dağılımı konusundaki tenkidler, 
3. Yatırımların kamu ve özel sektörler ara

sındaki dağılımının tenkidleri, 
4. Yatırımların çeşitli sektörler arasındaki 

dağılımının tenkidleri, 
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5. Vatının miktarının yetersizliği ve yatırım

ları verimli kılmak için gerekli cari gider tahsi
satının azlığının tenkidleri, 

6. Devlet Plânlama Teşkilâtının Devlet dü
zeni içerisindeki yeri, personelinin yeterliği ve. ça
lışma usullerine yönelen tenkidler, 

7. Plân ve program dokümanlarının kapsamı
na yönelen tenkidler, 

8. Plân hedefleri ve stratejisi üzerindeki ten
kidler, 

9. Plân modeli ve plân metodolojisine yöne
len tenkidler, 

10. Plânın kapsamı ve prensiplerinin çok iyi 
bilinememesi sebebiyle ortaya çıkan tenkidler, 

11. Plân uygulaması ve bu uygulamanın ta
kibinin yetersizliği konusundaki tenkidler, 

12. İstatistik! bilgilerin yetersizliği üzerinde
ki tenkidler, 

13. Koordinasyon eksikliğinin tenkidleri, 
14. Hükümetin takibettiği fiyat politikasına 

ait tenkidler, 
15. Geri kalmış bölgelere gereken önemin ve

rilmediği konusundaki tenkidler, 
16. Dış ticaret dengesi üzerindeki tenkidler, 
17. Kalkınma hızı üzerindeki tenkidler. 
Her grupun içine giren hususlarda ekstrem

ler, zıt uçlar mevcuttur. Birkaç misal arz ede
yim : 

Meselâ yatırımların iktisadi ve sosyal alanla
ra dağılımını ele alalım. Serd edilen mütalâalar 
kısaca şunlardır : 

Köye mektep götürmek lâzım. Mektep başına 
verilen 35 bin lira azdır, Her köye su lâzım, her 
köye elektrik lâzım. Gayet tabiî ki, bu mütalâa
larla mutabık olunmaya imkân yoktur. Bunlar 
sosyal karakterli yatırımlardır... Aynı mânada 
şöyle beyanlar da var: Sosyal yatırımları bir ya
na koyunuz, fabrika yapınız, fabrika lâzım. 

Her şeyin başı üniversite ve kültürdür, bun
lar plânlamaya gelmez. Bütün tahsisat mümkün
se buralara. veriniz. Bâzı köylerimizde izbelerde 
yaşanıyor, prefabrike evler götürelim. 

Diğer bir konuyu, serd edilen mütalâaların 
bir yelpaze içindeki dağılışını tetkik bakımından 
arz edeceğim. Bu da yatırımların mub telif sek
törler arasındaki dağılımıdır. 

Meselâ, '«'Kurtuluş yolu turizmdir, kurtuluş 
yolu karayolundadır, gidemediğin yer senin de
ğildir, karayolu yapılmalı ki iş acıkın, karayol-
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| lan üzerinden şimdi vasıta geçmese de ilerisini 

ve turizmi düşiünerek asfalt yapmalı.» 
Yine üçüncü bir konuyu ineeliyeceğim, teker 

teker her konuyu inceliyecek değilim. Bu da 
plânlamanın 'yeri hakkındaki görüşlerdir. • 

Plânlamanın her işe karışması işleri aksatı
yor, büroksari vasıtası haline geliyor., 

Plânlama Teşkilâtı T.B,M.M. ne bağlı ol ma
lıdır.. Plân Hükümet içinde Hükümet olmamalı
dır. 

«Plân Hükümetin sessiz sedasız çalışması lâ-
zimgelen bir dairesidir.» 

«Plânlama Teşkilâtı Hükümetin üzerinde bir 
kontrfol vasıtası mıdır?» 

«Plânlama Teşkilâtı bütün Hükümet teşkilâ
tını murakalbe eden bir origan olmalı, yatırımların 
ne safhada olduğunu, gecikme sebeplerini, Hü
kümete ve Meclise bildirmelidir.» 

«Plânlama Teşkilâttı masa başında oturup na
zari birtakım hesaplar yapmaktadır. Halbuki 
ıbütün yurdu tanıyıp, tarayıp kaynakları bilme
li ve kuyumcu gibi işlenmiş plânlar ve projeler 
yapmalıdır.» 

•«Plânlama Teşkilâtı uzmanları ile iftihar edi
yoruz, dışardan gelen devlet adamları karşısında 
yüzümüzü ağartıyor.» 

«İhtisasa riayet etmeyi öğrenelim. Plancılık 
artık bir ihtisas dalı olmuştur. Plânlarımızı en 
iyi müteh ası si ara yaptıralım ve işlerine karış-
mıyalım.» 

Muhterem millet'vekileri, bu misalleri ki, 1965 
noktasından bâzılarıdır, tevali ettirmek mümkün. 
Fakat vakitlerinizi almak istemem, sadece serd 
edilen mütalâaların, gayet tabiî olarak, dağılış
larını göstermek bakımından bu 'hususları arz 
ettim. Bunları arz etmekten maksadım, hepinizin 
takdir buyuracağı şekilde, serd edilen bütün 
müddeaları konsolide ederek tek bir fikre irca 
etmek imkanı yoktur. Bununla beraber, konuş
mamın başında arz ettiğim gibi, serd edilen 
mütalâaların hepsinde bize ışık tutacak, ilham 
verecek birçok hususlar mevcutur. • 

Plânlamanın yeri bakın daki hususa gayet 
kısaca temas etmek isterim. 91 sayılı v Kanun 
Plânlamanın yerini ve vazifesini tâyin etmiştir. 
Tatbikatçı olarak kanuna bağlılıkta titizlik gös
teririz. B,u itibarla 91 sayılı Kanun değişmediği 
müddetçe Plânlamanın yerini başka türlü anla-

| mamıza imkân, yoktur. 91 sayılı Kanunun 2 nci 
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maddesi - ki, bu kürsüden muhlterem hatipler ta
vafından birkaç defa okundu, ben yine zamanı
nızı almamak için okumuyorum - Plânlamanın 
yerini gayet vazıh şekilde tarif etmiştir. Her 
hususu teker teker münakaşa edecek değilim, 
sadece Muhterem Heyetinizin bu kadar mühim 
bir mevzua bu kadar geniş ve derin bir alâka 
göstermeniz dolayısiyle bâzı hususların bir 
silsile dâhilinde münakaşasında fayda mütalâa 
etmekteyim. 

Evvelâ şurasını kaydedelim : Plân hakkında 
Hükümet Programında ve Koalisyon protoko
lünde kayıtlar meVeutur. Bıı kayıtlar ve Koalis
yon Hükümeti olarak bu kayıtlarla bağlı olduğu
muzu tekrarlamakta. birçok tenkidlerin kendili
ğinden cevaplanmış olacağını ümidederim. Bu 
itibarla, müsaade ederseniz, bu kayıtlardan bâ
zılarını kısaca tekrarlıyacağıım. 

Hükümet Programında plân hakkında kısaca 
şöyle denilmiştir : 

«Plânı demokratik düzen içinde hızlı kalkın
mamızın en etkili aracı saymaktayız. Anayasa
mızda Devlete bir ödeiv olarak verilmiş olan 
plânlı kalkınma ilkesine bağılı kalmak başarımı
zın temeli olacaktır. Yıllık programların uygu
lanmasında karşılaşılan güçlüklerin ve aksaklık
ların giderilmesi için finansman, teşkilât yeter
sizliği ve koordiasyon yönünden gerekli tedbir-
leri alacağız. [Bakanlıkların ve plânı uygulamak
la göreivli diğer kuruluşların yıllık programlarda 
öngörülen yatırımları gerçekleştirme işi yakm-
dan izlenecek ve bu çalışmaların hızlandırılması 
için gerekli tedbirler alınacaktır. Hazırlıklarına. 
başlanmış olan ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nının geçirdiğimiz tecrübelerden de faydalana
rak zamanında tamamlanmasını sağlıyacağız.» 

75 günlük bir Hükümet olarak münakaşanın 
çok kere akademik zaviyeden ve hak ve insaf 
ölçüleri içerisinde yapılmasına gayret edeceğim. 
Devlet hizmetlerinin devamlılığını konuşmamda 
esas tutacağım. 

Birinci Beş Yıllık Plânda değişiklik yapılıp 
yapılmıyacağı muhtelif vesilelerle mütaaddit ke
reler sorulmuş ve bir münakaşa mevzuu olmuş
tur. Bu endişenin kaynağını Dördüncü Koalis
yon Hükümetinin Beş Yıllık Plânı bir kenara 
atacağı şeklindeki bir düşüncenin teşkil etmedi
ğini 'ümidederim. Hükümet olarak bu husustaki 
tutumumuz da gayet sarihtir ve hiç değişmemiş- I 
tir. Bu mevzuda vuzuha varmak için Sayın Baş- * 
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bakanın Hükümet Programı müzakereleri sıra
sında 2 Mart 19105 tarihli zabıtlara geçen beyan
larını aynen tekrarlamakta fayda mütalâa et
mekteyim. 

Sayın Başbakan şöyle demektedir : «Birinci 
Beş Yıllık Plâna verilecek şekil sorulmuştur. 7 
aylık- kısa Jbir devrede icraat yapacak olan Hü
kümetimiz Birinei Beş Yıllık Plânda yetkili uz
manlarca gösterilecek teknik ve ilmî esaslara ve 
tecrübelere uyacaktır. Plânın mütaakıp safhala-
rmdaki- ulgulanması, gayet tabiîdir ki, seçimle 
iş başına gelecek Hükümetin seçim beyanname
sinde millete vadedeceği esaslar dairesinde ken
di tasarrufu içinde olacaktır.» 

Mufhterem milletvekilleri, 
tkinci Dünya Harbinden sonra iktisaden ge

ri kalmış memleketlerin kalkınma ihtiyaç ve ar
zuları çok müşahas bir şekil almıştır. Hükümet
ler ister istemez kalkınma meselesinin* içine gir
meye meclbur olmuşlardır. Creri kalmış memleket
lerdeki müşterek problem kalkınmanın icabettir-
diği kaynakların, teknolojinin, organizasyonun 
kâfi sayıda yetişmiş teknisyenin meivcudlolmayışı 
şeklindedir. Diğer taraftan ihtiyaçlar, kalkınma
mış memleketlerin ihtiyaçları sayısız denecek 
derecede çoktur. Arzu bu ihtiyaçların en kısa za
manda giderilmesi şeklinde tecelli eder. Bu du
rum kalkınmamış memleketlerde mevcut imkân
larla ihtiyaçların kısa zamanda karşılanamıya-
cağı vakıasına aykırı 'giibi gözükmektedir. Zira 
eşyanın tabiatına aykırı bir durum ve tutuma 
imkân yoktur. Hattâ denilebilir ki, «Hesap ya
pıldığı takdirde kalkınmamış memleketlerin kal
kınmasına imkân yoktur» gibi neticeler çıkaran 
mütebasıslar veya mütehasıs heyetleri görülmüş
tür. 

Bugünkü dünyamız çok ilerlemiş fen ve tek
niğine rağmen kalkınmamış memleketlerin ihti
yaçlarının arzu ile mütenasip kısa zamanda ye
rine getirilmesini temin edecek bir usulü henüz 
bulmuş veya keşfetmiş değildir. Diğer taraftan 
çok müşkül şartlar içinde yaşıyan insanların bu 
durumdan kurtarılmalarını ve en kısa zamanda 
kurtarılmalarını haksız ve yersiz görmeye de 
imkân yoktur. Esasen bu arzu ve iştiyaktır ki 
kalkınmayı canlı ve hayatiyetle dtalu bir konu 
haline getirmiştir. Böylece kalkınma hemen he
men her <geri kalmış memleketin bir numaralı 
meselesi olmuş ve Devletin asli vazifeleri meya-
nına girmiştir. 
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Şayanı şükrandır ki memleketimizde de kal- ı 

kmraa lâzım ve zaruri olarak hemen hemen her- I 
koa tarafından kabul edilmiştir. I 

Anayasamızın 41 nei maddesiyle; «İktisadi, 
TOT/al ve kültürel kalkınmayı da demokratik yol
larla gerçekleştirmek Devletin ödevidir» demek- I 
le kalkınmayı da Devletin vazifeleri arasına it- I 
hal etmiştir. Kalkınmanın nasıl olacağı hakkın
da değişik fikir ve kanaatler vardır. Dünyanın 
çeşitli memleketlerindeki mütefekkirler ve mü- | 
teha^ıslar siyaset adamları bugün dahi çeşitli I 
fikirlere sahiptirler. I 

Memleketimizde zaman zaman bu münakaşa- • 
larm yapıldığını görmekten endişe duymaya ma
hal yoktur. Bütün mesele biran önce arzu olu
nan, arzu olunmi'van durumdan modern millet
lerin seviyeline başmaktır. Kaynaklar ve imkân
lar mahduttur. Her şey bir'den yapılamaz. Her 
şeyi bir sıra dâhilinde yapmak yani yeni kaynak 
ve imkânlar yaratmak, 'böylece daha çok imkân
lara kavuşup daha çok ihtiyacı karşılıyacak du
ruma girmek evleviyetle bir zarurettir. 

Kalkınmanın diğer bir zarureti ise sadece 
iktisadi bir sahaya münhasır olmamasıdır. Sos
yal ve kültürel kalkınma iktisadi kalkınmanın 
ayrılmaz cüzleridir. Ve hattâ çok kere iktisadi 
kalkınmanın hedefi uzun vâdede sosyal ve kül
türel kalkınmayı mümkün kılabilmek addedi- | 
lir. 

Memleketimizde kalkınmanın nasıl olacağı 
münakaşaları da metot bakımından halledilmiş
tir. 

Yine Anayasamızın 129 ncu maddesi, «ikti
sadi, sosyal ve kültürel kalkınma plâna bağlı
dır. Kalkınma bu plâna göre gerçekleştirilir.» 
demekle bu meseleyi de halletmiştir. Bu iti; 
barla kalkınma plânlarının bir kenara atılaca
ğı ve plânsız, kendi basına kalkınma yapılacağı 
şekilindeki endişelerin bir vehmin ötesine geçe-
miyeceği aşikârdır. 

Ancak şu hususa işaret etmek isterim ki, Hü
kümetlerin çok sık değişmesi, plân bünyesi üze
rinde yapılacak sık değişiklikler iktisadi haya
tımızı bir kausa götürmek tehlikesini arz etme
melidir. Böyle bir ihtimal nispî seçimle Hükü
metler-çıkaran bir memlekette daima vardır. 
Meseleyi bu zaviyeden mütalâa etmek ve fakat 
hiçbir siyasi teşokkülü vp hiçbir Hükümeti bu 
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meselede diğerlerinin ipoteği altında farz et
memek gerektir. Böyle bir tehlikenin aslında 
zail olması müstakar hükümetlerle mümkündür. 
Hükümetimiz zaviyesinden bu mesele de mah-
lûldür. Zira 1965 plânı tarafımızdan aynen uy
gulanacaktır. Birinci 5 Yıllık Plânda yıllık 
programlar yoluyla değişiklik yapılabileceği bir 
esneklik olarak mevzuata girmiştir. Bu itibarla 
böyle bir değişiklik yapılmasından da çok alın
gan olmamak lâzımgelir. Bir iki misali arz et
mek isterim. 

Birinci 5 Yıllık Plân Türkiye'de yeniden bir 
çimento sanayii kurulmasını öngörmemiştir. Mev
cut çimento fabrikalarının yaş usulden kuru 
usule çcvrilmesiyle önünmüzdeki bir müddet 
zarfında Türkiye'nin ihtiyaçlarının karşılanabi
leceği düşünülmüştür. Halbuki daha 1963 se
nesinde çimento ithal edilmek mecburiyetinde 
kalınmış ve yeniden çimento fabrikası yapılma
sı düşünülmüştür. 

Diğer bir misal arz edeceğim, bu da cam sa
nayiinde mevcuttur. Türkiye'nin ihtiyacı bu
lunan camın hiç olmazsa birinci plân devresinde 
mevcutjabrikadan temin edileceği öngörülmüş
tür. 1964 senesinde cam fabrikası tam kapasite 
ile çalışmış ve bütün mamullerini satmıştır. Cam 
fabrikasının yüzde yüz tevsii bir zaruret haline 
gelmiştir. Aksi halde Türkiye cam ithal etmek 
mecburiyetinde kalacaktır. Bu misalleri tevali 
ettirmek mümkündür. Müsaadenizle bir misali 
daha arz edeyim. 

«Plânlarda esneklik neden lâzımdır» jüstifi-
ye etmek için. 1964 senesinde Maden Tetkik 
Arama Enstitüsünün yapmış bulunduğu araştır
malar 100 milyon tona kadar çıkabilecek. Fa
kat bugünkü renerviyle 30 milyon ton olan alü
minyum sanayiinin hammaddesi olan bir boksi
tin mevcudiyetini göstermiştir.- Binaenaleyh, 
önümüzdeki senelerde maden kaynaklarımızın 
geliştirlmesi bakımından yapılacak bir hesapta 
priyoritesi daha düşük bir pro,4e yerine priyori-
tesi daha yüksek bir projenin ikamesi mevzuu 
bahsolursa, gayet tabiî ki, bu değişikliğin ya
pılması gerekecektir. 

Bir hususu daha arz etmek isterim. Neden 
esneklik lâzımdır plânlarda:: 

Birtakım yeni kredi imkânları, birtakım mü
sait şartlar karşımıza gelebilir. Yapamamak 
durumunda bulunduğumuz birtakım projeleri 
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yapmak durumuna gelebiliriz. Bu takdirde plâ- ı 
nın yine f lcksibilitesi olması lâzımdır. 

Muhterem milletvekilleri, 
Plânın fleksibilitesi, plânın likâr mânasında 

alınmamalıdır. Plânın filcksbilitesi Türkiye'nin 
millî menfaatlerini daha çok güe eklenebilmek 
için yine aynı plân konsersiyonu dâhilinde dü
şünülerek gereken değişikliklerin yapılabilmesi 
şeklinde alınmalıdır. (Soldan «bravo» sesleri, 
alkışlar) Burada bir hususu daha kaydetmek 
isterim. Plânın fleksibilitesi, siyasi maksatlara 
uydurmak için plânı dejenere etmek mânasında 
da alınmamalıdır. (Soldan «bravo» sesleri) Bü
tün maksat memleketimizin biran evvel kalkın
dırılması ve bu kalkınmanın hızlı, dengeli, müs
takar ve âdil olması.. Binaenaleyh anahedef bu 
olduğuna göre, gayet tabiîdir ki plânı bu anahc-
defe erişmek üzere iyi bir vasıta olarak kullan
mak gerektir. Maksat dondurmak değil, dur
durmak değil, maksat hamleci ve karekterli bir 
plân elde etmektir. 

Şimdi bir başka hususa daha temas etmek 
isterim : 

Kalkınma olacaktır, kalkınma plânlı olacak
tır, dedim. Her iki husus da Anayasa rükmü-
dür. Artık bugün bunların daha uzun biı şe- ; 
kilde münakaşası bence fuzulidir. Peki bu plân 
nasıl olacaktır? I ite burada değişik fikir ve 
kanaatler vardır, olmaya da devam edecektir. 
Her siyasi tevekkül değişik fikir ve kanaatlere 
sahibolacaktır. Aslında bu bir realitedir, bun
da zarar değil fayda mevcuttur. 

Metodoloji ile ilgili bir hususa da temas et
mek isterim: Aslında plân mahdut imkânlarla 
muayyen hedefleri başarmaktır. Öyleyse, plâ- I 
nm mtedolojisindc bâzı sınırlılıklarla karşı kar-
şıyayız. Bu sınırlılıklar nelerdir? Bir defa ta- I 
sarruf ve dolayısiylc sermaye birinci unsur.. J 
İkinci unsur, dış tediye meselesi. Üçüncü un- 1 
sur, kalifiye işgücü... Dördüncü unsur, tekno-' 1 
loji, prodüktivite ve organizasyon. I 

Hedeflere ulaşırken hem bu kıt kaynakların 
tamamının kullanılmasına çalışılmalı, hem de 
bu sınırların dışına realist olmıyacak şekilde 
çıkılmamalıdır. Zaten Mako plânın da bütün 
amacı budur. Plân projeler, sektörler ve Mako 
istikametinde yapılabileceği gibi Mako çalışma
lar, sektör çalışmaları ve proje çalışmaları şek
linde de yapılabilir. Binaenaleyh bütün mesele I 
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bir dengeyi kurmakta. Bu saydığımız kaynak
lar arasında bir denge kurmakta ve bu dengeyi 
gayrisâfi millî hâsıla olarak özel tüketim, kamu 
tüketimi, özel yatırım, kamu yatırımı ve dış açık 
arasında dengelemektedir. Meselelerin daha 
iyiye doğru teşhis edilmiş bulunması plânın da
ha prodüktif olması, iktisadi, istihsali artırıcı 
tedbirlere daha fazla yer verilmesi enfrastrük-
türe fazla dağılmış bulunmaması, sanayi ya
tırımlarına daha fazla yer vermesi gibi tenkid ve 
temonniler ancak bu denge içinde düşünülmek 
mecburiyetindedir. 

Beş Yıllık Plân, örnekleri Doğu - Avrupa 
memleketlerinde görülen merkeziyetçi bir plân 
değildir. Merkezî plânlamada konulan hedef
ler ve öngörülen tedbirler ekonominin bütünü 
için emir niteliğindedir. Böyle bir plânda müs
tehliklerin tercihlerine önem verilmeden üretim 
hedefleri ve dolayısiyle tüketimin büyüklük ve 
çeşidi merkezî bir otorite tarafından tesbit edi
lir. Öte yandan Beş Yıllık Plân şümullü bir 
plândır. Şümullü plânın anlamı ekonominin 
yalnız birkaç sektörünü veya bir kısım ekono
mik faaiyetleri değil, fakat bütün sektörlerin 
ve ekonomik faaliyetlerin tümünü kapsamalı
dır. Ayrıca şümullü plânlamada ekonomik ge
lişmeyi mümkün kılacak diğer bütün faktörler 
ve bu arada sosyal faktörler de dikkate alınır. 
Ancak bu yolla plânın çeşitli hedefler yönünden 
çelişmezliğe düşmesi önlenebilir, zaten kıt olan 
kaynaklar dar boğazların doğmasını önliyecek 
şekilde çeşitli faaliyetlere dağıtılabilir. 

Hiçbir memleketin kalkınması diğer bir 
memleketin plânını kopye etmekle mümkün ol
maz. Kalkınma her memleketin kendi şartla
rına göre hazırlanmış plânlar sayesinde müm
kündür. Hazır elbise şeklinde veya demir bir ka
fes şeklinde bir plân olamaz. Kalkınmamış 
memleketler halkı biran evvel daha iyi hayat 
şartlarına kavuşmak arzusundadır, dedim. Bu 
arzudur ki herkesi daima bir mucize aramaya 
sevk eder. Bu sebeple de Kalkınma Plânına aşı
rı derecede ümit bağlanır. Bunlar her derdo de
va bir ilâç gibi görünür. Mesele öyle de değil
dir. Aslında siyasi münakaşaların ve çekişme
lerin plânı bu hale getirmemeleri de gerekir. Zi
ra kalkınma ve plân kolay bir iş değildir. Her 
no olursa olsun halkın ümüdini arzu ve iştiyakını 
yitirmesine meydan verilmemelidir. 
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Plânlı devrenin ve plânlı Hükümet etmenin 

birçok zorlukları vardır. Plânın çok kere 
halkın en küçük ihtiyaçlarına kadar inmesinin 
tenkidi yapıldığı gibi, inmemesinin de tenkidi ya
pılmaktadır. Ayrıca plân, teşekküllerinin idari 
reform yapmamış hükümetler bünyesinde sı
kıntılı bir yeri de vardır. Bu teşekkül, bünye 
itibariyle ne olursa olsun, bütün Hükümet teşki
lâtı topyekûn gözden geçirilip yeni bir düzen 
verilmedikçe bu şikayetler devam edecektir. 

J u şikâyetleri tamamen zıt iki grup halinde 
görmek de mümkündür. Bunlardan biri plân 
teşkilâtının her şeye müdahale ettiği, diğeri ise 
kâfi derecede müdahale etmediği şeklinde te
celli eder. Her ikisinde de hakikat payı vardır. 
Bu şikâyetler mevcut olmaya devam edecektir. 
Kanaatince Hükümetlere düşen vazife bu şikâ
yetler karşısında yılgınlık göstermeden doğru 
hal yollarını aramak ve bulmaktır. («Bravo» 
sesleri) plânlı devrenin diğer bir meselesi hiç . 
şüphesizki karma ekonomide Devletin ve özel 
sektörün sınırları olacaktır. Bu konuda çok 
söz söylenmiştir. Bu konuda Beş Yıllık Plânın 
59 ve 62 nei sayfalarında gerekli hükümler' var
dır. 

Bu konuda söz söylenil meye de devam edile
cektir. Hükümet olarak, gerek koalisyon pro
tokolünde gerek Hükümet programında bu ko
nudaki tutumumuz sarih olarak kaydedilmiştir. 
Bu itibarla 7 aylık bir icra devresi bulunan 
Hükümetimizin böylesine mühim bir konuda şu 
veya bu tenkid karşısında yeni bir yol seçmesi 
mevzuubahis değildir. 

Devlet sektörü ve özel sektör meselesi plân 
stratejesinde dikkatle nazarı itibara alınmıştır. 
Hükümetimiz Devlet sektörüne ve.özel sektöre 
eşit tatbikatta bulunulacağını programında kay
detmiştir. Kanaatince «Devlet sektörü, özel 
sektör ve dış kaynaklardan hangisi?» münaka
şası da bugünkü durumumuzda çok büyük bir 
ağırlık taşımaz. Zira en kısa zamanda kalkın
ma mevzuubahsolduğuna göre, millî menfaatler 
her şeyin üstünde tutularak, mevcut kaynak ve 
imkânların hepsinden faydalanmak lâzımdır. 
İktisadi kalkınmanın birinci hedefi herkese ye
tecek kadar mal ve hizmet üretmektir. Sonra 
bunların bölgeler ve sınıflar arasında âdil bir 
şekilde dağılmasını temin etmektir. 

Özel sektör Devlet sektörü münakaşasında 
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söyliyeceğimiz bir söz daha vardır: Millî eko
nomimiz zaviyesinden böyle bir tefrik yapmak-
sızm her iktisadi ünitenin kendi kendisini sa
vunması kendi kendisine savunmaya mecbur ol
ması ve yeteri kadar mal ve hizmeti iyi kalitede 
düşük maliyette yürütmesinin şart olduğunu, bu
nu başaramıyan ünitelerin ise hayatlarının uzun 
olmıyacağmı kaydetmek isterim. («Bravo» ses
leri) Bunu başaramıyan özel sektör üniteleri 
kendiliğinden yıkılır. Devlet sektörü üniteleri 
ise vergi kaynağı ile beslenip idamei hayata 
mazhar olursa iktisadi kaynaklarımız israf edil
miş olur. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Plânın kaynakları hakkında da bir iki söz 
söylemek isterim. Kalkınmanın en mühim me
selesi yatırım ve yatırımın en mühim kaynağı 
tasarruftur. Hiç kimsenin kimseyi aldatması
na mahal yok. .1965 Türkiye'sinde gerçekleri 
olduğu gibi görmeye, olduğu gibi kabul etmeye 
mecburuz. Ne kadar çok çok tasarruf yaparsak, 
bunları ne kadar çabuk en müsmir sahalara ya
tırım şeklinde aktarabilirsek o kadar çabuk kal
kınırız. Burada en müsmir sahalar nasıl ve 
kim tarafından seçilecektir? Bu noktada da bir 
gönüllü tasarruf veya cebrî tasarruf münaka
şası akademik olarak yapılagelinmektedir. Ceb
ri tasarruf tarafları olanlar ağır vergile»rle kal
kınmanın hızlanacağını iddia ederler. Ben şah
san bu kanaatte değilim. («Bravo» sesleri) Bir 
defa halkın tahammülünü aşan cebrî tasarruf 
iktisadiyatımızın hayat kaynağını kurutur. 
İkincisi tasarrufların yöneltileceği sahaların se
çiminde en müsmir projelerin yaratılmasında 
veya ele alınmasında bunların iyi bir şekilde, 
'çalbuik meydana ıgetiriLmıelsinıde, mıasraıfa boğul
madan işletilmesinde özel teşebbüsün birtakım 
hünerleri okluğunu kabul etmek lâzımdır. 

Bir hakikati daha münakaşa etmekte fayda 
vardır; 1964 senesi uygulaması nasıl olmuştur? 
Bu husus müstenit hatipler tarafından şu veya 
bu şekilde tenkide uğradı. Evvelâ kalkınma hı
zını alayım. Bu husus uzun boylu münakaşalara 
sebeboldu. Münaıkaşalara basın da iştirak et
miş olanlardan biri de benim. 3 mü, 3,9 mu 
6,2 mi 4,5 mu, rakam nedir 

Muhterem milletvekilleri; 
Gayet tabiidir ki, bu rakam gayrisafi millî 

hâsılanın hesabına bağlıdır. Bu hesabı ne kadar 
doğru yapabiliyor iseniz hu rakamı o kadar 
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doğru elde edebilirsiniz. Ben bir gayrisafi millî 

. hâsıla hesabı yapmadım. Sadece Devlet istatis
tik Enstitüsünün rakamlarını kullanacağım. 

28 Şubat 1965 tarihinde Devlet istatistik 
Enstitüsünün 1964 senesinin kalkınma hızı ola
cak verdiği rakam 3,9 idi. Nisan sonu itibariyle 
yeniden düzeltilmiş olan bu rakam 4,3 dür. Kal
kınma hızı bir dengelenmiş ortalamadır. Kalkın
ma hızını terkibeden dört beş tane sektör var
dır. Bu sektörlerin her birisinde plânın ulaşmak 
istediği hedefler değişiktir, ulaşmak istediği 
hacimler değişiktir. Hedeflerle hacimlerin na
zarı dikkate alınmasiyle bulunan vasatidir bu. 
Binaenaleyh, bu hızın hesaplanmasında ziraat 
sektörünü dışarı çıkarırsak ortalama hız şu olur 
şeklinde bir tarife gitmek de yanlıştır. Böyle 
bir tarif yapılmaz. Kalkınma hızını bir istis
naya tabi tutmadan, müşterek bir ölçü olsun 
için, nasıl tarif edilmişse o şekilde almak lâ-
zTindır. 

Bir hususu daha arz etmek isterim; Müna
kaşa edildi: Plânın muvaffakiyetini neyle ölçe
ceksiniz1? Bir' yılın kalkınma hızıyla mı, yok
sa üç yılın kalkınma hızının vasatisiyle mi, (beş 
yılın 'kalkınma hızının vasatisiyle mi? Hangi
siyle ölçerseniz ölçünüz asıl olan beş yılın ne
ticesinde 5 kere 7 otuzbeş, yüzde otuzbeş kal
kınma hızını elde etmektir. Daha doğrusu bun
lara göre artan bir şey elde etmektir. Fakat 
bütün mesele bu sene yüzde yedi olan hedefi
nizden yüzde üç aşağıda kalırsanız, binaenaleyh, 
ondan 'bir evvelki sene yüzde bir aşağıda kalır
sanız, yüzde yedi vasatiyi tutturabilmek için 
yüzde yedinin çok üstüne çıkmanız lâzımgelir 
ki, bizim plânımızda yüzde yedinin çok üstüne 
çıkmak imkânları hemen hemen yok gibidir. 

Bu itibarla yüzde yediden aşağıda kaldığı
nız müddetçe beş yıllık devredeki vasati kal
kınma hızının 7 nin altında kalacak demektir. 
Bu itibarladır ki, kalkınma hızının düşük ol
ması bizi haklı olarak endişeye sevk eder. 

Bizim plânımızda yüzde yedi kalkınma hı
kının nasıl elde edileceği hakkında da ıbâzı mü
talâalar serd olundu. Yüzde 18 yatırım. yapıla
caktır. Yüzde 18 in yüzde ondördü kendi kay
naklarımızdan yüzde dördü de dış kaynaklardan 
alınacaktır. 

Muhterem milletvekilleri; 
1972 senesine ikadar dış kaynaklara ihtiyacı

mız vardır,. Şayet çok iyi çalışır isek gerek 
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Birinci Kalkınma Plânımızda, gerekse İkinci 
Kalkınma Plânlımızda çok iyi muvaffak olur 
isek ve ihracatımızı - ki o konuya 'biraz sonra 
döneceğim - artırmak için gerekli tedbirleri 

. alır isek, en erken 1972 yılında dış kaynaklara 
muhtacolmaktan kurtulabiliriz; en erken!. Bu 
itibarla esasen plânın derpiş ettiği ,bu husus da 
dış yardım yabancı sermaye gibi münakaşaların 
çok yerli ve temelli olduğuna kaani değilim. 

Şimdi bir miktar malûmatı da 1964 plânı
nın uygulanmasına ait vermek isterim. 

Muhterem milletvekilleri; 
1964 senesinin kamu sektörü yatırımları-ki, 

6 küsur milyardır - fizikî gerçekleşme değil, 
yani bizatihi sarf bakımından gerçekleşme yüz
de 69 dur. Bu muhtelif sektörler arasında, 
muhtelif yatırımcı daireler arasında muhtelif 
şekiller almıştır. Evvelâ bunun muhtelif sek
törler ve daireler arasında nasıl yer aldığına-
bir göz atalım: 

iktisadi Devlet Teşekküllerinin, ki, her bi
rini teker teker de söyliyebilirim, yapmış bu
lunduğu yatırımlardan yüzde 2,2 si yüzde 30 
dan az, yüze e 4,2 si yüzde otuzla kırk arasında, 
yüzde 15,5 i yüzde 40 ile 50 arasında, 18,2 si 
yüzde 50 ile 60 arasında, yüzde 20,8 i yüzde 
60 ile 70 arasında, yüzde 11,4 ü yüzde 70 ile 80 
arasında, yüzde 4,3 ü yüzde 80 ile 90 arasında, 
yüzde 16.3 ü yüzde 90 ile 100 arasında gerçek
leşebilmiştir. yani yüzde 30 azdan (başlayıp 
yüzde 90 - 100 arasına giden bir gerçekleşme 
Kamu sektöründe ise bu foiraz daha iyi : Ka
mu sektörü yatırımlarının ki, 3 milyar 442 mil
yon civarındadır," yüzde 6,3 ü yüzde 30 dan az, 
yüzde 1,40 ı yüzde 30 ile 40 arasında, yüzde 
yarımı 40 ile 50 arasında, yüzde 2,2 si 50 ile 60 
arasında, yüzde 8,5 i 60 ile 70 arasında, yüzde 
f 0,6 sı 70 ile 80 aracında, yüzde 18,3 ü 80 ile 
90 arasında yüzde 12,4 ü 90 ile 100 arasında 
gelişmiştir. 

Yüzde 69 aslında fiziki tamamlanmaya te
kabül etmez. Keşif bedellerinde meydana ge
len tezayütler dolayısiyle bunu daha aşağıda 
tutmak, lâzımdır. 

Evvelâ bu gecikmelerin neden olduğu husu
sunda maruzat arz edeyim. 

Gecikmeler daha çok tarım, madencilik, ima
lât sanayii, enerji ve ulaştırma gilbi, müstahsil 
sahalarda meydana gelmiştir. Bu gecikmelerin 
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başlıca sebeplerini şöylece sıralamak mümkün
dür:. 

1 nci sıkıntı, yatırımcı dairelerin proje ih
zar edememeleri. 

2 nci, istimlâkleri gerekli süratte yapma
maları. 

3 ncü kâfi miktarda işi yapacak elemanla
rın bulunmayışı, 

4 ne üs a, temci mallarda zaman zaman mey
dana gelen darlıktır. Bilhassa çimento. 

Bu kamu sektörü ile ilgili yatırımlar. Bir 
de iktisadi Devlet Teşekküllerine mütaallik ya
tırımlara bakalım. Yine proje sıkıntısı başta 
gcliyo*'. 

Muhterem milletvekilleri; 
Proje sıkıntısı başta gelmiye bir müddet 

devam edecektir, tedbirler almadığımız takdir
de. Dış yardımlarda meydana gelen gecikme
ler ikinci sebebularak gösterilebilir. Üçüncü 
sebebolarak ki, her iki sınıf müessese için de 
caridir, karar almada ve karar mekanizmasın
daki yavaşl-k. Ve yine İktisadi Devlet Teşek
küllerinde iç finansmanlarda meydana gelen 
birtakım sıkıntılar. Gayet tabiîdir ki busebep-
ler sadece bir bir rehber olmak üzere muhterem 
Heyetinize arz edilmiştir. Bunları enine boyuna 
münakaşa etmek mümkün, yeni sebepler ek
lemek mümkün. Bu sebeplerin bir kısmı ile 
mutabık olmıyabiliruiniz. Fakat bize yapılan 
tahminler neticesinde görünen sebepler bun
lardır. 

Şimdi bir hücumu daha arz etmek isterim: 
Geciken bâz, projeler var ki, ekonomimiz ba-
k.m:ndan hayati ehemmiyeti haizdir. Bu pro
jeler bilhassa dört beş kalemde mütalâa edi
lir vö bedelleri takriben on milyar lira civa
rındadır ve 60 milyar lira olan birinci Beş 
Yıllık Plânımızın yatırım hacminde çok mü
him bir rakama tekabül eder. Bunlar enerji 
prorojeleri, Petro - Kimya kompleksi; Pipe 
- Mne, Azot tesisleri ve kâğıt tesisleri olarak bi
rinci kademede mütalâa olunur. Bu büyük 
projelerin hepsinde gecikme olmuştur. Ener
ji projelerinde iki yıl ile altı ay arasında ge
cikmeler var. Azot tesis projesi 2,5 yıl. Sül-
firik asit, Süper fosfat 3 yıl, boru hattı payp
layn l y ı l , petro - kimya kompleksi 3 yıl, kâ
ğıt sanayii bir yıl; sülfat selülozu ve yazı te-
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sisleri bir yıl, gazete kâğıtları tesisleri bir yıl 
gecikmişti ı\ 

Muhterem milletvekilleri, 
Burada verdiğim yıllar sadece bugünkü du

rumu itibariyledir. Banların hepsinin Eylül 
sonundan evvel ihalelere bağlanması için ge
rekli gayretler gösterilmektedir. Ve bu büyük 
projelerin hemen hemen hepsi Eylül sonun
dan evvel ihalelere bağlanacaktır. («Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Bu projelerin ekonomimizin dış tediye den
gesine tesiri bakımından bir iki hususu arz 
edeyim Muhterem Heyetinize. Petro - Kimya 
kompleksi takriben 350 milyar liraya çıka
caktır. Bu kompleks yapılırsa bir seneki dö
viz tasarrufumuz 30 ilâ 35 milyon dolar olacak
tır. Payplayn hattı: Bugün ithalât bilanço
muzla çok büyük bir yekûn tutan ham petrol
dür. Şayet bu payplayn yapılırsa 1967 - 1968 
senelerinde takriben 4 milyon ton petrolü ta
şıyacağı ve binaenaleyh, dış tediye muvazene
mize birinci seneden ki, 1966 sonunda en er
ken üitirilebilir, bu 1966 sonunda bitirilmese 
de, bugün çok zordur, belki 1967 ııin ortasında 
bitirilebilir. Bunun dış tediye dengemize sağ-
hyacağı tasarruf 70 ilâ 89 milyon dolârd.r. 

Enerji projelerine gelince, enerji projeleri
nin sanayiimizin gelişmesi ve bundan daha mü-
himmi mevcut sanayiin ve mevcut ticari ihtiyaç 
Jarm karşılanması için biran evvel gerçekleşti
rilmesi şarttır. Keban barajının finansman ihti
yacının birinci tranşı karşılamıştır. Nisan so
nunda yapılan müzakereler muvaffakiyetle ne
ticelenmiştir. Keban barajının baraj gövdesi 
- ki çok büyük bir kısmını teşkil etmektedir -
Mayıs ayı içerisinde ihale dokümanları mütaah-
hiticrino gönderilmiş olacaktır. Ağustos içeri
sinde de ihaleler aç.lacak ihalesi yapılmış ola
caktır. (Bravo sesleri alkışlar), 

Geç kalmış yatırımlardan birisi de Yozgat 
Bira fabrikasıdır. Sayın Kapısızın yatırım 
faciası diye adlandırd-ğı bu proje hakikaten 
büyük şanssızl. klara uğramıştır. Hakikaten 7 se
nelik, 7 yaş:na girmiş bir projedir. Haziran 
ortasında tekliflere açılacak ve ihalesi yapıl
mış olacaktır. (Bravo sesleri alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri, 
Sanayi tesislerinin kurulmasında bir ge

cikme ile karşılaştığımız, vakıa, . Sebeplerden 
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«irisi de yatırımcı dairelerin Türkiye'de ya
pabilecek aksamı Türkiye 'don temin etmek ye
rine komple olarak almak heveslerinden ileri 
gelmektedir. 

Muhterem milletvekilleri, 
Makina sanayiimizin gelişmesi memleketimi

ze şarttır ve zarurettir. Bu itibarla memleke
timizin tek bir lii'abk dövizini memleketimiz
le yapiabilen her hangi bir kalem için dışa
rıya vermemeye kararlıyız. 

Kâğıt fabrikaları hakkında da kısaca maru
zatta bulunmak isterim. Çorum/a kâğıt fabrika
sı henüz bugün finansmanı halledilmiş bir ne
ticeye bağlaınmış değildir. Mayıs sonuna ka
dar bir neticeye bağlanacağını ümidetmekte-
yiz. Uoğu - Karadeniz ve Batı - Akdeniz kâğıt 
projeleri - bunların her ikisi güzel projeler
dir - Eylül sonuna kadar bir neticeye bağlan
mış. olacaktır. 

Keza gübre meselesi fevkalâde mühim bir 
mesele olarak karşımızda durmaktadır. Bu se
ne 815 bin ton gübreye memleketimizin ihtiya
cı vardır. Şayanı şükrandır ki, Türk çiftçisi 
gübreyi kullanmaya alışmış,. Batı memleket
lerimde senelerce çiftçiye gübreyi kullandır
mak için uğraştıkları halde, memleketimizde 
bugün her yerde gübre talebi ile karşı karşı-
yayız. Bu Türk çiftçisinin ne kadar meselele
rine sahip, ne kadar uyanık olduğunun çok gü
zel bir delilidir. 

Muhterem milletvekilleri, 
Plân uygulaması kolay bir iş değildir, öyle 

olmad ğı da geçen seneki tatbikatta görülmüş
tür. Bünyevi sıkıntılar, vardır. Birbirimizi kö
tülemek yerine geliniz bu bünyevi sıkıntıları 
ortadan kaldıralım. Plân hedefleri, Devlet ma
lî idareler, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve özel 
sektörün düşünülen hedeflere erişmesiyle plân 
hedefi erine erişilir. Bunlardan sadece, Devlet 
ve İktisadi Teşekküller üzerinde icranın bir 
müessiriyeti bulunabilir; o da tam değildir. 
Mahallî' idareler ve. özel sektör üzerinde ise 
müessiriyeti çok azdr. Bizatihi Devletin uy
gulamasında dahi bâzı sektörlerde büyük sı
kıntılarla karşılaşılır. Meselâ; tarım sektörü 
bunlardan birisidir. Tarım sektöründeki yatı
rımların muvaffak olması için çiftçinin teş
riki mesaisi lâzımdır. Bu müşkülât bizi ekono
minin topyekûn kontrolüne, sevk ve idaresine 

19 . 5 . 1965 0 : 2 
götürmemelidir. Zira gerek Anayasamız, gerek
le kanunlarımız böyle bir hali derpiş etme
miştir. Akla «bir çıkmazdamıyızf» suali gelmek
tedir. Bu sual ilk nazarda haklı gibi görünür
se de hakikatte böyle değildir. Cesaretle işli-
yen bir icra mekanizması kararla takip sahi
bi olduğu müddetçe Devlet yatır, mlarınm uy
gulanmasında netice alınabilir. (Soldan bro-
vo sesleri) hususi teşebbüsün kalkınmaya işti
raki ise atmosfer meselesidir. İktisat dışı şart
lar dediğimiz, itimat ve emniyet havasının te
sisi, gerek Devlet sektörü için, gerekse özel 
sektör için plân uygulaması bakımından çok 
mühim bir ağırlık taşır. Biz çıkmazda mıyız 
diye düşüneceğimize çarkın işlemesi iç'n gerek
li tedbirleri itina ve sabırla doğru olarak ve de
vamlı bir şekilde almaya mecburuz. Zira ol
dukça muğlâk bir mesele olan kalkınmanın evet 
veya hayır gibi bir cevabı bulunmad ğı aşikâr
dır. Buna ilâveten plân n her şeyi kapsıyan 
bir reçete veya formül addedilmesi de yanlış 
ti A 

Bu. uzun izahatımı plân, plânlama, Plânlama 
Teşkilâtı, plân tatbikatçıları, plânın muvaffa
kiyeti meselelerini gözden geçirirken insaflı ve 
müsamahalı olmak gerektiğini tebarüz ettirmek 
için verdim. 

Br. izahatımdan sonra muhalefet partisi söz
cülerinin mütaaddit vesilelerle temas ettikleri 
bir hususa da değineyim : 

Bütçe ve Hükümet programı dolayısiyle sa
yın sözcüler 1964 senesi itibariyle muhtelif sek
törlerdeki üretim rakamlarını verdiler. Çok dik
katle dinledim. Bu üretim rakamlarına nasü eri
şildiğini bunun için hangi tesislerin işletmeye 
açıldığını söylemekten itina ile kaçındılar. Şim
di de ben hem bu rakamların tahlilini, hem 1964 
Tmesi plân hedeflerini, hem de ekonomimizin 
önümüzdeki senelerdeki dar boğazlarına ait 
• nâruzatta bulunacağım. 

.1961- senesinde elektrik enerjisi istihsali 4 
• ıilya:1 435 milyon olmuş. 1964 programımızda 
4 milyar 530 milyon öngörülmüş. Bu rakam 
1961 de 3> milyar 11 milyon imiş. 1965 senesi so
nunda plân hedefi 5 milyar 20 milyon kilovat-
saat olacaktır; 4 milyar 435 milyona mukabil 
5 milyar 20 milyon olacaktır. Fakat mühim me
sele 1966 da 1967 de 1968 de değişik şekil ve 
şümullerde Türkiye'nin elektrik ihtiyacının na-
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sil karşılanacağıdır. Darlık olacaktır muhterem 
milletvekilleri. Enerji projelerinin gecikmiş ol
ması, bu darlığı meydana getirecektir. 

Diğer bir kaleme bakalım : Demir - Çelik 
üretimi. 1964 te 400 bin ton pik demiri, 404 bin 
ton imlot, 292 bin, ton hadde mamulü istihsal 
edilmiştir. 

1965 te bu rakamlar şöyle olacaktı r : Pik 
demiri 400 bin tona karşı 950 bin ton, imlot 404 
bin tona karşı 900 'bin ton hadde mamulleri 292 
bin tona karşı 582 bin ton. 

Taş kömürü yakanlarını zikretmek isterim. 
1964 te 4 milyon 449 bin ton taş kömürü üre
tilmiştir. Bu seneki üretim bundan fazla olmı-
yacaktır ve Türkiye şayet çok âcil tedbirleri 
almazsa - ki bu çok âcil tedbirler her zaman çok 
kısa zaman içinde alınamaz - 1966 senesinde, 
1967 senesinde kömür ithal etmek mecburiye
tinde kalacaktır. Ereğli Demir ve Çelik Fabri
kalarının bugün 6 günlük stoku vardır. 60 gün
lük stok üzerinden çalışması lâzımdır. Yüksek 
fırınını veya kok fabrikasını söndürdüğü tak
dirde milyonlarca lira zarara uğrar. 

Ham petrol istihsaline bakalım. 1964 sene
sinde 852 bin. ton ham petrol üretilmiştir. Plân 
864 bin ton derpiş etmiş. 1965 senesinin hedefi 
1 milyon 30 bin ton olacaktır. İhtiyacımız 4,5 
milyon ton civarında olacaktır. Binaenaleyh, 3,5 
milyon civarında bir ham petrolü tekrar ithal 
etmeye mecburuz. 

Şeker istihsaline bakalım : Hakikaten 1964 
te 735 bin ton şeker istihsal edilmiştir. 1965 he
defi 600 bin ton. 

Kâğıt istihsaline bakalım : 1964 te 113 bin 
ton kâğıt istihsal olmuştur. 1965 te 119 bin ton 
olacaktır. 

Gübre istihsali : 1964 te 149 bin ton olmuş
tur, 1965 te 160 bin ton olacaktır. 

Pencere camı : 1964 te 30 bin ton program
lanmış, 33 bin. ton. istihsal olmuş, 1965 te de 33 
bin ton olacaktır, çünkü fabrikanın kapasitesi 
bu kadardır ve bu camın, daha evvel arz etti
ğim şekilde, hepsi satılmıştır. 6 - 7 yüz bin do
larlık kısmı da ihracedilmiştir. Binaenaleyh bu 
fabrika derhal tevsi edilmezse yeniden bir. cam 
sıkıntısının içine gireriz. 

Çimentoya bakalım : 1964 te 3 milyon ton
dur hedef 2 milyon 939 bin ton üretilmiştir. 
1965 te 3 milyon 405 bin ton üretilecektir. Keza 
çimentoda da 1966 - 1967 senelerinde sıkıntı 
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olacaktır. Demir - Çelik tesisleri tevsi edilme
diği takdirde Demir - Çelikte de 1968 de sıkıntı 
olacaktır. . 

Bu rakamları tevali ettirip sizi işgal etmek 
istemem. Sadece şurasını arz etmek isterim.- Bu 
rakamlar bir devir teslim rakamları ise her hü
kümetin diğer bir hükümete memleketi daha iyi 
şartlarla devretmesi terakkimizin birinci şartı
dır. (Alkışlar) Bu itibarla ümidederiz ki, biz de 
bizden sonraki hükümete daha iyi şartlar içinde 
devredelim. (Alkışlar) 

En iyi iyinin düşmanıdır. En iyiyi yapmıya 
gayret ettiğimiz zaman iyiyi de yapamayız. Bu 
itibarla fikirlerini büyük bir titizlikle nazarı dik
kate almak lâzımıgeldiğini söylemekle beraber, 
bunun kolayca yapılamıyacağını beyan etmek bir 
gerçekçilik olacaktır. 

Serd edilen fikir ve mütalâalar arasında za
man zaman bizatihi plân fikri ile çelişen husus
lara da rastladım. İhtiyaçlara umumi ekonomik 
ve sosyal durum muvacehesinde priyorite vermek 
plânın temel esaslarmdandır. Her ihtiyaca birden 
priyorite verdiğimiz takdirde hiçjbir şey yapamı-
yacağımız gibi plânından da uzaklaşmış oluruz. 

Sözlerimin sonuna gelmek üzereyim. Bir mik
tar daha sabrınızı suiistimal edeceğim.-Yalnız bir 
iki hususa dalıa tçmas etmek isterim. 

- Sayın Profesör Toşfci uzuın emek vererek ha
zırladığı konuşmasında plân mevzuunda çok kıy
metli fikir ve mütalâalar ortaya koymaktadır. 
Akademik kariyerin verdiği titizlikle Sayın Tosibi 
bir mükemmeliyetçilik anlayışı içindedir. Şurası
nı kaydedeyim ki iddialı bir durum olan bu mü
kemmel iyetçiliği yerine getirmek mümkün görün
se bile çok zordur. Türkiye'nin bütün kaynakları
nın envanterinin çıkarılmasını (haklı olarak arz 
etmektedir. Böyle bir envanter mevcudolmadıkça 
doğru kararlar alınamıyacağını ve doğru sonuçla
ra varılamıyacağmı beyan etmektedir. Bu mlita-
lâalara itiraz etmiye imkân yoktur. Ancak Tür
kiye'nin bütün kaynaklarının envanterini çıkar
mak uzun seneler alacak ve envanteri tam çıkar
dık dediğimiz zaman dahi mühim noksanlarımız 
olacaktır. Kalkınmamış memleketlerin büyük bir 
hendikapı olan bu mesele aslında kalkınma ile 
şartlı ve bağlı addedilemez. Zira bu envanteri 
tam çıkardığımız zaman kalkınmış bir memleket 
olacağız. Böyle bir envanterin çıkarılması büyük 
bir yatırım 've tekinolloiik emek ister. 
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Bunlardan birisi dış ticaret dengesidir. 
Muhterem milletvekilleri,. dış ticaret denge

mizde hepinizin bildiği gilbi 1964 senesinde ihra
cat rakamımız 411 milyon doları bulmuş. Takri
ben 150 milyon dolar gibi bir açıkla bu bilanço
yu kapamışız. Biraz evvel de arız ettiğim gitoî, bu 
bilanço aktif olmaya devam edecektir, Bu bilân- . 
çonun kapatılabilmesi için büyük imkânlar var
dır. Bu imkâlnlar nelerdir? Bu hususta kısaca mü
talâada bulunacağım. 

Bir defa ihracatımızı geliştirmeye, yeni pazar
lar aramıya ve bulmaya mecburuz. Yeni ihraç 
malları bulmaya mecburuz. Klâsik mânada zirai 
mahsuller gayet az miktarda maden cevheri, bir 
miktar canlı hayvan, bu şekilde modern bir eko
nomi olmıyacaktır. Maklen cevherlerimizi artır- \ 
maya, ya§ meyve ve sebze ihraç imkânlarımızı 
artırmaya, sanayi mamullerimize gayet geniş çap
ta ihraç imkânları bulmaya mecburuz. Büyük 
ümitler vardır. 

ikinci kısım, ithal ettiğimiz birtakım mamul
leri memleketimizde yapmaya mecburuz. Ereğli 
Demir - Çelik fabrikaları tam kapasite ile işle
diği takdirde dış tediyede 50 milyon dolarlık bir 
tasarruf olacaktır. Pe'tro - Kimya kurulduğu tak
dirde 30 milyon, kâğıt .kurulduğu takdirde tak
riben 20 milyon, Pipe - Line yapıldığı takdirde 
50 ilâ 70 milyon, gübre tesisleri yapıldığı takdir
de 30 -milyon, bu suretle 170 milyon dolarlık bir 
tediye düzeltmesi yapabiliriz. 

îşçi dövizlerinden bu sene 30 milyon dolar 
beklemekteyiz. Senenin ilk üç ayında alınan ne
ticeler ümit vericidir. Mart ve Nisanda 9 milyon 
dolarlık bir gelir olmuştur. Bu rakamın kolaylık
la, en muhafazakâr bir tahminle, 50 milyon dola
ra çıkması mümkündür. Bunun 70 milyon dolara 
kadar çıkabileceğini beyan eden mütehassısları
mız vardır. Turiamiden senede 50 milyon dolar 
almamız pekâlâ mümkündür. İspanya bu sene 1 
milyar dolar almıştır. 50 milyon dolar bizim öl
çümüzde iddialı bir rakam değildir. Bu itibarla 
bu rakamları alt alta koyduğumuz takdirde 300 
milyon dolar gibi tediye muvazenemizde bir ıslah 
yapabiliriz. Bunlar bizim Türkiye'nin kalkınma
sının mümkün olduğu ümidini veren çok güzel 
emarelerdir. 

Muhterem milletvekilleri, bir muhterem hatip, 
petrol konusunda benim bir beyanıma temas bu
yurdular. Müsaadenizle çok hareketli olan bu 
mevzuya temas etmek isterim. 
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/ B e n i m beyanım gazetecilerin «Petrolü millî
leştirme .hususunda ne düşünüyorsunuz?» suali
ne cevaben olmuştur. Ben bu suali sualle karşı
ladın!. Petrolü millîleştirmekten kasıt nedir? Ne
yi kasdediyoruz petrolü millîleştirmekten? 

Ortada ilki durum var. Bir hukukî durum, bir 
de fiilî durum. Bir Petrol Kanunu var. Petrol 
Kanununa göre muayyen haklar tanımışız, mu
ayyen ruhsatlar tanımışız. Bunu kim tanımış? 
Türk Devleti. 

Fiilî duruma bakalım : Bir milyon ton petrol 
istihsal ediyoruz, 4 milyon ton kullanıyoruz. Bu 
sene 3 milyon ton dışarıdan alıyoruz. Gelecek se
ne bu rakamlar daha da çok artacak gibidir. He
nüz Petrol Kanunuyla gelen şirketler de bu ara
daki mesafeyi kapatacak bir kontrifoüsyonda bu
lunamamıştır. Bilgimize göre 50 bin ton gibi bir 
istihsalin içindeler. 

Şimdi, şayet Türkiye'de petrol varsa, bu şim
di var değil, eskiden de vardı. Bunu aslolan yerin 
üstüne çıkarmak ve ekonomimize bir kontribüs-
yonida bulunmasını istemektir. Neyi alacağız şu 
anda, kimin elimden meyi alacağız? Petrol en
düstrisi gayet pahalı bir enldüstridir. Çok geniş 
çapta avantörlü masrafları vardır. Bu masrafla
ra birçok memleketler gibi Türkiye de katlana-
mamıştır ki Petrol Kanununu çıkarmıştır. 

Muhterem milletvekilleri, hükümetler mesuli
yet makamlarıdır. Ekonomik meselelerin katı ide
olojik kaidelerle hallolabileceği kanaatinde deği
liz. (Soldan «bravo» sesleri.) Ekonomik meselele
rin münakaşasının yapılacağı yer şu muhterem 
çatının altıdır. Şayet Petrol Kanununda bir de
ğişiklik yapılması, petrolün millileştirilmesi lâ
zım ise buna karar verecek olan Yüce Meclisi-
mizdir. (Soldan «|bravo» sesleri, sürekli alkışlar.) 
Türkiye'nin menfaatlerini neye ölçüp biçelim? Kı
sa vâdede mi, uzun vâdede mi? Bunun üzerine 
muhterem ve Yüce Meclisinizin vereceği kararı 
(hükümetler yürütecektir. 

1. Hükümet olarak petrolün şu anıda millî-
leştirilmesini düşünmüyoruz, sarih. Adalet Parti
si Genel Başkanı olarak konuştuğum zaman Ada
let Partisi olarak da petrolün millîleştirilmesinde 
.memleketimiz için bir fayda şu anda ümidetmi-
yoruz. Bu bizim kanaatimiz. Bu kanatte olmıyan-
lar olabilir. Bu kanaatte ölmıyanlari'n bu kana
atte olanları, «Memleketi sattı, kaynaklarını heba 
etti» şeklinde ithamlara mâruz bırakması Devlet 
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adamı agınbaşlılığiyîe kabili telif, değildir. (Sağ
dan sMdan «bravo» sesleri, kuvvetli ve »ürökİ: 
alkışla:*.) 

Muhterem. milletvekilleri, bu mevzuda üç hu
susu arz etmcık isterim. 

Bunlardan birisi, hiçbir Türk Hükümeti Türk 
Milletinin millî menfaatlerine aykırı tutumda ol
mamıştır, bugün de olmamıştır, dün de olmamış
tı:-, yarın da olmıyacafetır. («Bravo» sesleri, Al
kışla?.) 

İkincisi, Türkiye itibarlı bir Devlettir, öyle 
kalacaktı:', öylo kalmasında bizatihi Türkiye için 
pek çek faydalar vardır. Gayrihukukî davranışla
rın içerisine girilmiyecektir. Taahhütlerinde 
mutlaka emniyet ve istikrar olacaktır. («Bravo» 
sesleri.) 

Üçüncüsü, nihayet Yüce Meclisiniz bu mese
leyi vuzuha kavuşturmak isterse, yolları vardır. 
Şayet Yüce Meclisiniz, seçim sathı mahallinde 
bu meseleyi vuzuha kavuşturma'k istemezse, se
çim beyannamelerinde siyasi partiler bu mesele 
hakkında ne düşündüklerini yazarlar, milletin 
hakemliğine gidilir, millet karar verir ve o icra 
olunur. (Soldan «bravo» sesleri, alkışlar.) 

Muhterem milletvekilleri, Sayın Alican, sana
yileşmemizin şart olduğunu söyMiler. Bu fıkirlo 
mutabık olmamıya imkân yolrtur. Sadece, kendi
lerinin de çrh iyi bild'lkleri gibi sanayileşmek ko
lay bir iş değildir. Adlında dengeli bir plândan 
malksat bir selktörü çok büyütüp diğerlerini ihmal 
etmtC: değildir. Plân tekniğinde sektörler arasın
da kaynaklar taksim edilirken, gayet tabiîdir ki 
birçok faktörler göz önüne alınacaktır. Bu fak
törler sübjektif ölçülerden ziyade ilmî, fennî, 
realist ve objektif görüşlerin muhassalası olarak 
tecelli eder. Es'rraen plân sanayi mi, ziraat mi, yokr 
sa her ikisi mi gibi münakaşaların bir optimum 
solüı'îvon bulduğu bir dcFıûman olmak gerektir. 

Biz tekâmülü kabul etmeye mecburuz. Plân
dan da, plânlamadan da, plâncılardan da, tatbi
katçılardan da şikâyetler olabilir. Bütün mesele 
bunların hepsini daha iyiye götürmek; gayreti 
içinde bulunmamızdır. Plâna, plânlamaya ve 
plâncılarımıza, tatbikatçılarımıza inanmaya de
vam edersek, bu tekâmülü gerçekleştirebiliriz. 
(«Bravo» sesleri, alkışlar.) Plânlama Teşkilâtı 
Yülkse'k Heyetimizden tr.kdir ve teşvik bekler. Bu 
takdir ve toşvi'ki esirgemiyeceğinteden eminim. 
Eairgemiyeceğıiniz ta&dir ve teşvikle plânı, plân
lamayı, plâncılarımızı vo tatbikatçılarımızı daha 
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iyi ve daha mütekâmil olmaya götürebiliriz. 

Uzunca bir'zaman beni dinlediğiniz için hepi
mize şükranlarımı sunar, hürmetlerimi arz ede
rim. (Sağdan ve soldan şiddetli ve sürekli alkış
lar, «bravo» Sösleri.) 

BAŞKAN — Sayln Demireî, ayrılmayınız 
lütfen efendim. 

Saym özek bir sorunuz vardı, buyurunuz 
efendim'. 

KADRİ ÖZEK (izmir) — Sayın Başkan. Sa
yın Başbakan Yardımcısı kcnuşmas-nın bir ye
rinde, «kalkınma yatırımla, yatırım ise tasar
rufla olur»' dediler. Bu bilinen bir husustur. 
Ancak, yatırımı karşıbyaeak tasarrufun iki şe
kilde olduğunu beyan ettiler. Filhal o da öy
ledir. Biri cebri tasarruf, diğeri gönüllü tasar
ruf dediler. Ancak yatın maların cebri tasar
rufu tazammıın eden vergi yoliyle değil, gö
nüllü tasarrufla olabileceğini boyan ettiler Zan
nediyorum, bu beyanı yanlış anlamadım. 

Şimdi, bu durum muvacehesinde cebri tasar
rufu tazammun eden vergilerin hafif etil eceği 
veya bir kısmınm kaldırılabileceği mânası ol-
luğunu sanmaktayım. Bu anlayışıma doğru 
'V,G, hangi vergilerin kaldırılması veya hiç ol
mazsa hafifletilmesi kastedilmiştir? 

Diğer bir husus, bugün memleketimizdeki 
millî gelirin gayriâdil bir şekilde dağılmış ol
duğu gerçeği nazarı dikkate alınırsa, gönüllü 
tasarrufla büyük yatırımların yapılması, karşı
lanması mümkün olacak m1 dır? Eğer, bunu 
mümkün görüyorlarsa, böylesine bir halin 
sosyal adaletsizliğe daha geniş bir çığır aça-* 
-m<h hususundaki görüş ve düşünceleri neler
dir? 

istirhamım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Buyurun Say-n Demirel. 
BAŞBAKAN YARDIMCISI SÜLEYMAN 

DEMİREL (Devamla) — Sayn Özek benim 
beyanımı yanlış anlamışlar. Benim beyanım 
bir defa şartlı, akademik bir beyandı, ikincisi 
bert kalkınmanın yatırımla, yafrrınrn tasarruf
la olması lâzımgeldiğini mibterek bir anlayışa 
varmış olmak için kaydettim. Çünkü, Hükü
met programının müzakeresi sıraımda Saym 
Feydoğlu benim böyle bir beyanda bulunduğu
ma işaret buyurdular. Ben böyTe bir beyanda 
'lUİUttdüm, bu beyanı da tekrarlıyorum. 

ikincisi, ben cebri tasarrufu bir kenara bı-
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rakmak, gönüllü tasarrufa gitmek lâzımdır di
ye bir şey demedim. Ve bunun sınırı için de 
bir kıstas koydum. Bu kıstas şudur: 

Memleketin hayati damarları kurutulmıya-
eak şekilde bu ayarlanmalıdır. Bir de gönüllü 
tasarruf için bâzı avantajlar koydum, şöyle 
avantajları vardır dedim. Bu fikrimi muhafa
za ediyorum. Bunun vergi hafifletilmesi, ver
gi kaldırılması ve saire ile şu anda her hangi 
bir ilgisi yoktur. 

Şimdi ikinci kısma gelelim: memleketimizde 
henüz sermaye piyasası tevekkül etmiş değil
dir. Sermaye p i y a s a s ı n teşviki, aslmda gö
nüllü tasarrufun teşviki, plânda birçok tedbir
lere bağlanmıştır. Bunlar işlerse ve yine mâ
ruzâtım arasmda arz ettiğim, itimat havası- pi
yana1 armrza ve is adamlarımıza gelirse, bundan 
büyük ümi^er bekleriz. Sayın muhalefet söz
cüsünün, özel sektörden büyük ümitler bekle
mediklerini dün dinVlik. Biz bunun aksini 
söylüyoruz. Biz, büyük ümitler bekliyoruz. 
diyoruz. (Soldan «bravo» sesleri) 

B*naena1eyh, sosyal adaletin gerçekleşti ril-
mesin'n yı l lan vardır. O yollar isler, sosyal 
adalet çok rahatla gerçekleştirilir. Yine ko
nuşmamda arz ettim. Asi ol an birinci r>roblo-
mimiz, ist'hsali artırmak, istihsali artırırken de 
lâ^ım.fTe1en dengeyi tesis etmektir. 

Bu suale de cevabım bu olacaktır. 
BAŞKAN — Say-n Sağlam, buyurun suali

nizi sorunuz. 
NİHAT DtLER (Erzurum) — Ben de sual 

soracağım. 
BAŞKAN —r Otorunuz. sıranız gelince ara-

ya-vifrm. Nihat Boy. (Gülüşmeler") 
' BASKAN — Bvynrun S a r n Sağlam. 

MEHMET SAttLAM (Kayseri) — Efeırlim. 
Saym Başbakan Yardımcısını dikkatle dinle
dim. Malûm olduğu üzere plân, 5 yıllık dev-
r e^ r içerisinde bir bütündür. Bu bütünlükte 
bir sevyaMyet vardır. Bunun ilkeleri tosbit 
edilmiştir. Bu ilkeler içerisinde, yıllık icrn 
plânları hem seyyaliyetini h^m de bütünlüğünü 
muhafaza etmektedir. O halde alüminyum sa-
nayiin'n hammaddesi boksittir, veya en müsait 
kredi imkânlarna göre, sonradan doğan birta
kım müsait imkânlara ve bu misalde halen yü
rürlükte bulunan plân,"" uygulanmakta ola~ 
plân. hangi ölçüde mâni olmaktadır? Bunu 
lütfederlerse Say:n Bakan memnun olurum. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Başbakan Yar-

dımcısı. 
BAŞBAKAN YARDIMCISI SÜLEYMAN 

DEMİREL — Yanlış anlaşılmış olması lâzım. 
Mevcut plânın bunlara mâni olduğunu değil, 
mâni olmadığını söyledim, mâni olmıyacağmı 
söyledim ve bu gibi şeyler çıkarsa plân fileksi-
bilitesi vardır dedim. Plâmn fileksibilitesinin 
ibrasını vermek için bunları söyledim. 

BAŞKAN — Sayın Diler, buyurun. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Başba

kan Yardımcısı, Boş Yıllık Plânın değişmiyece-
ğini, ancak yıllık programların tatbikatında 
bâzı değişiklikler olacağım, bu meyanda çimen
to sanayii sektöründe de değişiklik olacağını 
beyan buyurdular. Daha evvel Bütçe Encüme
ninde müzakereler yapıldığı vakit de kendisine 
tevcih ettiğim bir sualde çimento sanayiinin, 
içinde bulunduğu durumu tahlil ederek Erzu
rum'da bir çimento fabrikasmın kurulacağını 
beyan buyurmuştu. Fakat bilâhara Sanayi Ba-
kanbğı bütçesinin görüşülmesi sıras-nda Sana
yi Bakanı Erzurum'da böyle bir çimento fabri
kasının kurulamıyacağını, zira Sivas Çimento 
Fabrikasmm yaştan kuruya çevrilmesi netice
sinde istihsalde bir artış olacağını ve her iki 
fabrika arasında rekabet dolayısiyle de ekono
minin kaUrnamıyaeağ'nı beyan etmek suretiy
le bir tenakuza düştüler... 

BAŞKAN — Sayın Diler, İrsa kesiniz lüt
fen. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Baş
bakan Yardımcısı bu boyana aykırı bir beyan
da bulunmuş ve bu şekilde aykırı bir görüş or
taya çıkmıştır. Bu hususta Sayın Başbakan 
Yard ımc ı s ın görüşlerini öğrenmek istiyorum. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Demirci, Nihat 
Diler'in sorusuna cevaVmzı. 

BAŞBAKAN YARDIMCISI SÜLEYMAN 
DEMtREL (DevamLı') — Sayın Nihat Diler 
hakikaten bu suali Bütçe ve Plân Komisyo
nunda bana tevcih buyurdular. Benim ceva
bım, Plân Dairemizin mütehassıslarından aldı-
Tim malûmata göre, «bu mmtakarla bir çimen
to fabrikası yapılması düşünülmektedir, fakat 
1965 te yapılnryacakt1^- seklinde idi. Hakika
ten, Sivas ve Elâzığ fabrikaları ve Antep Fab
rikası Şark vilâyetlerimizde en Batıya yakın 
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3 fabrikadır. Bu 3 fabrikadan daha öteye, Al
lah'a bin şükür, daha büyük bir ülkemiz var
dır. Bu mesafe bin kilometreden aşağı değil-' 
dir. Bu itibarla, bin kilometreden çimento 
nakliyesi yapılıp bu bölgelerde kalkınma yap
mak gayet pahalıdır. Bu apriyori, yani denge
lenmemiş bir düşünce. Gayet tabiîdir ki, plân
cılarımız ve çimento sanayii ile meşgul teknis
yenlerimiz "bu hususu nazarı dikkate almakta
dırlar ve mutlaka benim kendi görüşüme göre 

(tabiî benim görüşüm nfhayet şahsi görüşüm
dür) bu bölgede bir çimento fabrikasının enin
de sonunda yapılması icabedecektir. (Erzurum 
Milletvekili Nihat Diler'in, bu sözleri tek başı
na alkışlaması üzerine gülüşmeler) 

BAŞKAN — Sayın Çilesiz, buyurun, soru
nuzu sorunuz. 

MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Giresun) — 
Doğu - Karadeniz bölgesinde yapılacak kâğıt 
fabrikasının yeri belli olmamış mıdır? Bundan 
evvel SEKA'nm detaylı incelemeleri neticesin
de Giresun bölgesinde kurulacağı tesbit edildi 
ve tnönü Hükümeti de bunu radyo ile ilân 
etti. Bu hususun açıklanmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Demire!. 
BAŞBAKAN YARDIMCISI SÜLEYMAN 

DEMÎREL (Devamla) — Biraz evvelki maru
zatımda kâğıt sanayii, üzerinde çok önemle du
rulması lâzmıgelen bir sanayidir, dedim. Kâğıt 
sanayiinin ilgilileriyle durumu bundan birkaç 
gün evvel gözden geçirdiğim zaman, Doğu Karar 
deniz bölgesinde kâğıt fabrikası diye adlandırı
lan bu projenin yerinin neresi olduğunu sor
dum. Yerinin tesbit edildiğini, fakat henüz ra
porunun yazılmadığını beyan ettiler. 

Şurasını arz edeyim: Hükümetimiz her han
gi bir sebeple teknik mutaların- dışına çıkarak 
fabrika yeri ve saire değiştirecek durumda de
ğildir. (Soldan bravo sesleri, alkışlar) Bu iti
barla, teknisyenlerin - ki, henüz raporlarına, ni
hai şekillerini vermemişlerdir, fakat kendilerine 
mühlet. verdim - gösterdiği yerde kâğıt fabri
kası kurulacaktır. 

MUSTAFA KEMAL ÇtLESÎZ (Giresun) — 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Oğuz. 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Efendim biraz 

ovvel Sayın Başbakan Yardımcısı petrolün mil
lileştirilmesi mevzuunda Hükümetin bir şey dü-
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I şünmediğini ifade buyurdular. .Yürürlükte bu

lunan Petrol Kanununda Türk Devletinin, 
Türk Milletinin temel haklarına, hükümranlık 
haklarına aykırı hükümler mevcudolduğunu 
kabul ediyorlar mı? Kabul ettikleri takdirde 
bu hükümlerin değiştirilmesi mevzuunda Hükü
met olarak ne düşünmelktedirler? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Demirel. 
(A. P. sıralarından gürültüler) Efendim, mü-
sade edin, Başbakan Yardımcısı dilediği gibi 
cevap verir, veya vermez. 

BAŞBAKAN YARDIMCISI SÜLEYMAN 
[ D E M Î R E L (Devamla) — Bu suale şimdi vere

ceğim' şökilde bir cevabı vermek istemezdim. 
Ama başka verilecek bir cevabım yok. Biz he-

I nüz 75 günlük bir Hükümetiz, türlü meselelerle 
I meşgulüz. Hükümeti teşkil eden dört partinin 

koalisyonuyuz. Koalisyon protokolünde buna 
I dair bir kayıt yoktur ve Hükümet proıgramın-
; da da buna dair bir kayıt yoktur. Binaenaleyh, 
I biz bugünkü Hükümet olarak, dört partinin ko

alisyonu Hükümeti olarak petrolün millîleşti-
rilmesini düşünmüyoruz. 

I ikincisi, muhterem milletvekili, üç buçuk 
I sene iktidarda bulunan bir partinin milletveki

lidir. Acaba,, Türk Hükümetinin hükümranlı-
I gına dokunan hususlar var idiyse kendileri ne

den bunu değiştirmemişlerdir? (Adalet Parti
si sıralarından sürekli alkışlar, bravo sesleri) 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Münakaşaya lüzum yok, ceva

bı verildi. 
Sayın Başbakan Yardımcısı, tamam efen 

I dim buyurun. 
BAŞBAKAN YARDIMCISI SÜLEYMAN. 

DEMÎREL (Devamla) — Hepinizi hürmetle 
selâmlarım. (Soldan ve sağdan sürekli alkış
lar.) 

BAŞKAN —• Arkadaşlarımız tarafından ve
rilmiş bir önerge vardır okutuyorum. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Buna kaçma 
I derler. 

BAŞKAN — Bitti efendim, konuşmalarımız 
I bitti. Lütfen önergeyi dinleyiniz. 

I Sayın Başkanlığa 
I • İktisadi hayatımızı ve plân konusunu ger-
I çeklere uygun ve mükemmel bir şekilde aksetti-
I ren, müstakbel Türkiye'mizin kalkınması hak-
I kında kamu. oyunu net ve olumlu bir tarzda ayr 
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dınlatacağı aşikâr olan Sayın Başbakan Yar
dımcısı Süleyman DemirePin konuşmasının ay
nen radyodan neşri hususundaki temennilerimi
zin TRT tarafından dikkate alınması için işbu 
«temenni takririmizin» okunmasını arz ederi/,. 

Maraş izmir 
Kemal Bağcıoğlu Şinasi Osma 

Maraş Kars 
Adnan Karaküçük Lâtif Aküzüm 

BAŞKAN — Bir temenni takriridir. Mua
meleye koyamıyorum. Ittılaınıza sundum. 

Efendim Bakandan sonra Sayın Fahir (!i-
ritlioğlu arkadaşımıza söz vereceğim. Buyurun 
Sayın Giritlioğlu. 

FAHÎR GlRlTLlOĞLU (Edirne) — Sayın 
Başkan, Sayın Hükümet Başkanı ve kıymetli 
arkadaşlarım; 

Anayasamızın en ehemmiyetli bir müessesesi 
olan plânlama teşkilâtı hakkında iki günden be
ri devam eden 'konuşmalarda umumi efkârı en
dişeye düşüren fikir ayrılıkları vardı. Parti li
derlerimizin taban : tabana zıt beyanları karşı
sında bu millî müessesenin milletçe benimsenip 
benimsenmediği ve makbul bir düzen içinde ça
lışıp çalışmadığı tereddütleri zihinleri işgal et
miştir. 

Hükümet adına yapılan geniş konuşmayı 
şahsım itibariyle gururla dinledim. (A. P. sıra
larından «bravo» sesleri) Hükümet Başkanı, 
parti mefhumu üstüne çkan ve günlük siyasi de
dikoduların üstüne eikan bir Hükümet anlayışı 
mesuliyeti altında Devlet Plânlama Dairesinin 
mahiyetini çalışma temposunu, anlatmaya çalış
tılar. itiraf ederim ki, kendilerinin tenkid ede
bileceğim noktalar bulunmasına rağmen bu an
latışları dinliyebildiklerimin üzerimde yaptığı 
en müspet tesirli olanıdır. (Soldan «bravo» ses
leri -alkışlar) Bu itibarla Parlâmentomuza plân
lama konusunda hitabeden Sayın Hükümet Baş
kanı durumundaki zatı, Sayın Demirel'i yürek
ten tebrik ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, plânlama konusun
da ittifaka vardığımız noktada milletçe güc ka
zandığımız kanaatini taşımaktayım ve pek muh
terem heyetten beni mazur görmelerini istirham 
ederek bir noktaya işaret etmek isterim. Bunu 
kaçamaklı yoldan bir espri yapmak veya bir 
tenkid usulüne sapmak şeklinde farz etmesinler. 
Ben Ferid Melen'i nasıl dinlediysem ve sözlerin-
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den hangi mânayı çıkardıysam Sayın Hükümet 
Başkanı yardımcısını da aynı kelimelerle ve ay
nı mânada dinledim ve aynı mânayı çıkardım. 

Burada bir istikrar buluyorum. Plânlama 
mevzuunda gruplar adına söylenilen sözlerden 
farklı bir konuşana tarzı bulmaktayım. 

Maksat Cumhuriyet Halk Partisinin sözleri
ni tekrarlamıştır değil, tasrih etmek istiyorum 
maksat, Anayasanın bir kurulu olan plânlama
nın çalışmasını mesuliyet duygusu ile anlatan 
iki Hükümet başkanının mukayesesini yapmak
tır. Kanaatimce Türk cemiyeti ve Türk Hükü
metlerinin güç noktası burada güçleri ve kuvvet
leri burada, devamlılıkta ve istikrardadır. Ben 
şimdi Sayın Demirel'in hareketinden istikbali
mize ait bu teminatı buldum ve inandım ki, plân 
çeşitli siyasi görüşlere göre günlük meseleleri 
dahi değiştiren bir organ olmıyacaktır. inan
dım ki, plân, Anayasanın en muhterem tuttuğu 
bir teşekkül olarak siyasi her türlü çekişmele
rin üzerinde tutulacaktır. 

Şimdi bu teminata kavuşmanın zevki için
de Sayın Demirel'i tebrik etmiş oluyorum. 

Sevgili arkalarlarım, müsaade ederseniz ufak 
bir iki noktada tenkidlerimi mazur görmenizi 
istirham ederim. 

. Gönlüm isterdi ki, bunu sadece tebrikle bı
rakayım, tenkide, gitmiyeyim. Ben bu tenkidi
mi Sayın Demirel'i gölgelemek için yapmayaca
ğım. Ama bu tenkidi, muhtemel istisnaları önle
mek maksadiyle yapacağım. 

Pek muhterem arkadaşlarım, 
1964 yılının istatistik rakamlarını lütfetti

ler, okudular. Millî kalkınmamızı ifade ettiler, 
öğrendik: 4,3 Hükümet adına bu rakamı öğ
renmek birçok münakaşayı önler, ama, münaka
şayı kestirme bir surette önlemek lâzımdı. Ben 
Hükümet Başkanından bunu gönülden bekle
dim. Lütfedip bize 1964 rakamını 4,3 olarak 
ifade ettiler. Birkaç saniye daha lûtfedemezler 
miydi, 1963 yılında da aynı istatistiklerin neş
rettiği rapora göre millî kalkınma 7,5, 1962 de 
millî kalkınma 6,4, üç yılın heyeti umum iyesi 
18,2, vasatisi 6.. Böylece bir istismarı önlerdik. 
Yüzde 6 ya C. H. P. erişmiştir, erişmemiştir, bu 
gurur kâfi değildi, fakat Türk Milleti % 4 ten 
fazla kalkımnaz denirken Türk Milleti % 6 ya 
ulaşmıştır demenin millî heyecanını ve zevkini 
tadardık. Bundan bütün partiler şeref alırdı. 
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Bunu kıskandılar, yapmadılar. Bunu tenkid 
ederim. 

Müsaade ederseniz bir küçük tenkidim dalı? 
var: TRT de olduğu gibi. Nasıl TRT de bu ana
nemiz yoktur, mazisi 6 - 8 aylıktır. Ne verdik ki. 
TRT den ne istiyoruz? Bütün gücümüzle onu 
mahkûm etmeye çalışırken düşünmüyoruz ki, ne 
veriik sekiz aydan bu yana? Mazisi sekiz aylık
tır. 

Plânlama topu topu üç senelik, bir mâzis' 
yok, kuruluş halinde bir müessese. Kâfi derece
de hırpaladık. Şahısları hırpaladık, metodunu 
hırpaladık. Muvaffak olmaması için ne lâzımsr 
onu yaptık. Şimdi bir kurtarıcıyı gördük kürsü 
de. Kurtarıcıyı gördük ve bununla ben gurur 
duyuyorum. Vaktiyle, plânlama teşkilâtında 
memur olarak çalışmanın haysiyetiyle konuştu 
lar. Nakzedemediler kendilerini. Şahsiyet mese
lesidir bu. Kendisinin emeği geçmiş olan bu mü
esseseye ait kurtarıcı gayet enteresan konuşma
lar yaptılar. Tebarüz ettireyim, «Türk Plânlama 
Teşkilâtı emredici değildir» dediler. Yıllarca 
süren münakaşa konusu bu cümle ile halloluyor. 

Evet, Türk Plânlama teşkilâtı demirperde 
plânlamalarında olduğu gibi emredici değil, yo1 

göstericidir. Sayın Demirel'i bu veciz konuşma-
siylc gene tebrik ederim. Ama şurada Sayın De-
mirel bize bir ananeyi de lûtfedeceklerdir. Dün 
şahit olmuşlardır veya duymuşlardır; Türkiye 
Cumhuriyetinin malî konularda iki Otoritesi Mec
lis huzurunda ve millet huzurunda zıt noktalar
dan hareket ederek zıt neticelere vardılar. Aca
ba han^i otoritenin noktai nazarı doğrudur? 
Türk Milletinin yanılması şöyle dursun, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyeleri işin içinden 
çıkamadılar. Bu vaziyet karşısında plânlamada 
emeği geçmiş ve bugün -Hükümet mesuliyetini 
deruhte etmiş olan bir zat bize bir anane ver
mek mecburiyetinde idi, yol göstericilik yapmak 
mecburiyetinde idi, telif edici bir rakamı sun
mak mecburiyetinde idi. Lütfetsinler, sormak is
terim, bizim maliye konusunda otorite durumun
da olan yüksek bir şahsiyet rakamlara istinaden 
demişlerdi ki, «piyasa sabit fiyatları esas tutul
mak suretiyle 1961. yılında 53 milyardan başla
dık, 63 küsur milyara ulaştık.» Mukabil olarak 
diğer bir otoritemiz dediler ki, «Hayır, 58 mil 
yara ulaştık»... Arada bir fark var ve Sayın De
mirci'm bu noktayı en önemli nokta addetmesi 
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lâzımgelirdi kanaatindeyim. Acaba 58 e mi ulaş
tık, 63̂  küsur milyara mı ulaştık? Veyahut şim
di bir sual sormak isterim, eğer nakzetmezlerse 
benim sözlerimi kabul ediyorlar demektir. 

58 in içinde vasıtalı vergiler dâhil edilme
miştir. 58 in içinde amortisman hesapları dâhil 
edilmemiştir. Gayrisafi hâsılaya göre, 58 milyar 
lira + amortisman hesabı + vasıtalı vergiler 
hesabı, yekûn 64 milyar lira. Böyle ise iki lider 
arasında nihai rakam bakımından fark yoktur. 

Mebde balkımamdan da : Muhterem Liderle
rimizden birisi 53 milyandaın işe haşladı, 58 de 
karaır kıdatn l'iderlertnıi'a 53 ten başlaımuştı, gay-
rMfii hesaıp 48 den başlar. 48 mebdeinden baş-
iaımıaımıaıni'n bir aldatıcı rakamı içimdeyiz. Kaısdi 
olmıyabilir. Buutun bunılar, Pİânlaım.aını,n de-
dİjkaduıLar'cbn kurtaınlımamaısı neticesi millî 
'bıünıyeımizde yaptığı tahribatım bOr örmeği olmuş 
oluyor. 

Pek mulhtierem aılkadaşlarıım, bir de tariz
de bu'lluoarak, koınuışaın ve taifedir e'tbiğOm ha-
tilhi ufak bir şekilde 'bandız ederek, sözlerime son 
vereceğim. 

Mdhberem arkadaı^aırrm, hiçbirimiiz kaıya 
löovuığuondaın çukımıadük,, bir b'a,§Lİangıiç nıo&ta-
mrodan. igelldifo. FO'.lhalkJka sekiz prıojerin ge-
ciıkmıesli mevTzuıulbalhröt'ir, doğru,. Amıa ĵ rcaf ile 
lütfetsinler, Keban hamağı gibi 3 niLfiyaıriJk bir 
yatanımın 140 milyon dolan d:çıaırdan ve içer-
den sağlaındığıınıa, bıültıün projeler ycıpıOd̂ ğıma, 
bir tek imza mcısarftsûm kaldığma göre, bir 
lütuf ve bir kadilrşünalsılîk olmak üzere, imızâ  
dam i'baıreü; ou'an 'bu meseleye... (Solkn «öyle 
değil» sesleri) öyle değ'il dl'yerılere cevap ga
yet kolıay : 80 milyonluk <kq fincrinmıan 35 
mijjycaı da Müşterek Pazar doiiayısiyje elde 
edİL'en anlaşmadı m-aı'ûmı! Buna .rağmen .bir-im
zası kaıjmng olan işj'm hljç eısıki idarecilerin rolü 
ve emeği olmıam:ış g;X>i gö t̂erilmıe'sunı: irDafla 
bağdaş'trraımaıdrm. 

MuJh'bereraı .arkadaş'! aınım, zaraanınnzı gecik
tirdiğimi için özür dilerim. Tekrar teikrar Hü
kümet Bagkflnıuıa ve yardınıaEinıa tebriklerimi 
auınanım. Hü'rmıetöerim'Ie. (Sondam al'kıjjar) 

BAŞKAN — Yeterillk önergeleri gelmiştir, 
otbultuıyorıuum. 

Yüksek Baıskaanjığa 
Devlet Plânlanma Teış'kliCâtı Bütçesi üzerin

deki görüşmeler vuzuıh saığlaımış'taır. Bu itibarla 
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m/üzaıkerenin ^kifayetini arz ve te'klif «derim. 

Çanakkale 
Refet Sezgim 

Sayın Başkanlığa 
ıMtteafkârelerin kifayetimi arz ve1 teklif ede-

rîımr' 
Eskişehir 

Aziz Zeytimoğlu 

BAŞKAN — YeterÜk önengelerini 'oyumuza 
snmuJyorum. Kaıbul edenler,.. Etmiyenler... Ka
bul edilımJşitİT. 

Devlet Plânlaım'a Teşkilâtı Büftçesimn bö
lümlerime ge çilim eıst'nli oyımnaa sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyemler... Kabul edilmiştir . 

BÖllülmıUri okutuyorum. 

(A/l): Cari ıharcamalıar 

Bt Lirai 
12.000 Personel giderleri 5 '8352 258 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiycnler... Kabul edUmiçtir. 

13.0GB0 ' Yön^tfrn giderleri 658 300' 
BAŞKAN•"— Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.0ÖÖ^ Hizmet güderleri SÖÖ 002 
BAŞKAN — Kabul edenler.;. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kua-um giderleri 276 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmîyenlcr... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 25 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3 f Sermaye teşkili ve transfer hareaımaları 
II - Transferler 

34.000 'Malî trâttifirferler 2 
BAŞKAN —• Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiycnler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 2 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet PîânJlama Teşkilâtı Bütçesinin görü
şülmesi^bitmiştir. 
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DANIŞTAY 

BAŞKAN — Danıştay Bütçesinin görüşül
mesine başlıyoruz. 

Gruplar adına söz istiyen arkadaşlara söz 
verilecektir. 

C. H. P. Grupu adma Sayın Âdil Yaşa,, bu
yurunuz. 

C. H. P. GRUPU ADINA ÂDİL YAŞA (Si
irt) — Sayın Başkan, sayın arkadaşlar, Danış
tay Başkanlığı 1965 malî yılı Bütçesi 1964 malî 
yılma nazaran 6 041 000 lira fazlasiyle 17 702 318 
lira olarak huzurunuza getirilmiş bulunmakta
dır. Geçen yıl bütçesine nazaran 1965 bütçesin
de görülen yüzde yüze yakın artış Yüksek Mec
lisinizin yakın bir zamanda kabul buyurduğu 
521 sayılı Danıştay Kanunu ile üç yeni daire 
ihdası yeni alman kadrolarla personelin % 60 
hisbetinde artırılması ve Danıştay mensupları
nın özlük haklarına vâki ve C. H. P. si tarafın
dan memnuniyetle karşılanan zamlardan ileri 
gelmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Vatandaş ve idare münasebetlerinin tertibin

de çeşitli yönlerden müessiriyeti bulunan, ku
rulduğu tarihten bugüne kadar Türk içtimai, 
idari ve kazai hayatında müspet görevler ifa 
etmiş ve edecek olan Danıştayın faaliyetleriyle 
ilgili olarak bütçe müzakereleri sırasında gerek 
kendileri ve gerekse partileri adına söz alan ar
kadaşların hemen hepsi bu yüksek müessesenin 
pek mahmul olduğu, vâki müracaatlara zama
nında eevap veremediği, açılan dâvaların sene
lerce sonra karara bağlandığı, adaletin en mü
him vasfı süratin tahakkuk etmesi bir tarafa 
bazan vukubulan gecikmeler dolayısiyle veri
len kararların infaz kabiliyetlerini kaybettik
leri ve binnetice bizzat hakkın zayi olabildiği 
noktalarında ittifak etmektedirler. Danıştay 
idarelerinin zaman zaman artırılması bu keyfi
yetin hem yasama organı, hem yürütme organı 
tarafından anlaşılmış olduğunun delilini teşkil 
eder. Nitekim, Yüksek Meclisiniz tarafından 
kabul edilen 521 sayılı Danıştay Kanunu ile 
mevcut dairelere üç yeni daire ilâve edilmiş ol
makla beraber, yeni dairelerin ihdasına rağmen 
başlangıçta bir ferahlık hâsıl olsa bile, kısa bir 
zaman sonra işlerin çokluğundan şikâyete de
vam edileceğine muhakkak nazarı ile bakılma
lıdır. Zira, hemen herkes bilir ki, Danıştay ça* 
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lışınalariyle ilgili yegâne dert, daire adedinin 
azlık veya yokluğundan ibaret değildir. Nüfu
sumuz arttıkça Devlet ve fertler arasındaki mü
nasebetler çoğaldıkça vatandaşların haklarını 
arama şuuru kuvvetlendikçe ve 'hele Anayasa
mızın 114 neü maddesinde, (İdarenin hiçbir ey
lem ve işlemi hiçbir halde yargı mercilerinin de
netimi dışında bırakılamaz.) hükmü muvacehe
sinde Danıştaya intikal edecek konuların artı
şını tabiî hattâ memnuniyet verici bir hâdise 
olarak karşılamalıyız. Danıştaym yükünü artı
ran suni bâzı sebepler vardır ki, kanaatimizce, 
bunlar üzerinde durmak ve bunların izalesini 
mümkün kılacak tedbirleri aramak icabeder. 
Ancak bu suretledir ki, Danıştaya tesis gaye
sine uygun olan İçtihat Mahkemesi vasfını ke
maliyle kazandırmak mümkün olur. Bu mevzu
da en önemli vazifenin idareye terettübettiği 
kanısındayız. Halbuki idare, Danıştaym çalış
malarını kolaylaştırmak, yükünü hafifletmek 
için. kendisine düşeni yapmamakta veya -yapmak 
istememektedir. Aksine, aşağıda birkaç noktada 
toparlıyacağımız tutumu ile idare Danıştaym 
faaliyetini zorlaştırmaktadır. Bu cümleden ola
rak idare, Danıştaym takarrür etmiş bir içtiha
dını umumi bir hukuk kaidesi kabul etmek su
retiyle benzeri hâdiselere teşmil ve tatbik etme
mektedir. ilgililerden aynı mahiyetteki kararın 
ayrı ayrı istihsali talebedilmektedir. Bu durum, 
hem Danıştaym işlerini çoğaltmakta, hem va
tandaşın idareye olan itimadını sarsmakta, hem 
de idarenin mahkeme masraflarına mahkûm 
edilmesi suretiyle Hazineye zarar vermektedir. 
521 sayılı Kanunun 95 nci maddesinde kanunun 
meriyetine kadar mevcut bu tutumu kısmen 
bertaraf edecek bir hüküm yer almış olmakla 
beraber, yeni tatbikatta idarenin nasıl bir tu
tumu tercih edeceğini bilememekteyiz. Bu mev
zuda bir kanaat izharı için zamanın henüz er
ken olduğuna kaani bulunuyoruz. 

İdarenin, Danıştaym yükünü artıran bir tu
tumu da alt kademe idari kaza mercilerinin ida
re aleyhine karar verdikleri hallerde, idarenin 
Danıştaya müracaat etmeyi prensip haline 'getir
miş olmasıdır. Bilhassa vergi mevzuatında Tem
yiz Komisyonundan Hazine aleyhine sâdır olan 
bir hüküm karşısında Hazinenin Danıştaya mü
racaatı Vergi Usul Kanununun 383 neü. madde-. 
sine #öre Maliye Bakanlığının müsaadesine bağlı 
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iken, tatbikatta bu mulvafakat, matbu kâğıtlarla 
otomatik olarak verilmektedir. 

Hazinenin, idari kazaya müracaatı kendisi 
için tabiî bir hak Olmakla beraber, tebellür eden 
içtihat karşısında bunda ısrar etmtek dblayısiyle 
hakikin suiistimaline müncer olmaktadır. Danış
taym en yüklü dairelerinin vcrtgi ihtilâflarına 
bakan daireleri olması, ıbu mcvzudaki mâruzâtı
mızın doğruluğunu teyidetmektedir. 

Danıştay tarafından verilen kararların aynen 
infazında da bazan idare tarafından gecikmeler 
olmakta, bazan da infazı imkânsız kılacak tevil 
edici yollara tevessül edilmekte ve binnetiee yeni 
yeni dâvaların hudusuna sebebiyet verilmekte
dir. İki seneden beri matbuatta idare aleyhine 
verilen kararların infazının geciktirildiği husu
sunda neşriyata raslamamaktayız. 4 ncü Koalis
yon Hükümetinin de bu mevzuda aynı anlayış 
ve hassasiyeti muhafaza etmesini temenni et
mekte fayda mülâhaza ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Mahiyeti itibariyle, idari kazaya verilmele

rinde zaruret olmadığı halde, Danıştaya mevdu 
bâzı işler de Danıştaym suni olarak yükünü ar
tıran sebepler arasında bulunmaktadır. Bu iti
barla adlî kazaya verilmesinde mahzur olmıyan 
hattâ fayda mülâhaza edilebilen bâzı mevzuların 
Danıştaym uhdesinden alınarak adlî kazaya ve
rilmesinin imkânları üzerinde durmak lâzımdır. 

Danıştaym yükünü azaltabilecek ve hakiki 
görevini ifa etmesini mümkün kılabilecek bir 
mevzu da, bölge idari malhkemlerinin kurulması 
mevzuudur. 1953 senesinden beri idari mevzua
tımızın ekserisinin ilham kaynağı olan Fransa'
da 27 bölge mahkemesi .. kurulmuş ve Fransız 
Devlet Şûrasının içtihat mahkemesi hüviyeti 
kazanması temin edilmiştir. Geçen senelere ait 
bütçe müzakerelerinde, bu mevzuda bir etüt ha
zırlandığı ilgili bakanlar tarafından beyan edil
diği halde şimdiye kadar Yüksek Meclise bu ko
nuda bir teklif gelmemiş olmakla hazırlandığı 
bildirilen etüdün bitirilmemiş olduğunu göster
mektedir. 

Danıştaym iyi çalışma şartlarına malik olma
ması da kendisinden bekleneni vermesine mâni 
olan sebeplerdendir. Senelerden beri her bütçe 
müzakeresinde Danıştaym çalışma şartlariyle il
gili dertleri ve ihtiyaçları üzerinde durulur, il
gili Bakan bunlara çare bulunacağını va'deder, 
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fakat ertesi yıla ait bütçe müzakerelerinde aynı 
dertlerin tekrar dile getirilmesi mukadder bir 
akılbet olmuştur. Danıştaya taallûk eden bu 
dertlerin başında cümlenin malûmu bulunan bi
na meselesi gelmektedir. Meriyete giren yeni 
Danıştay Kanunu ile kurulan yeni dairelerin ih
tiyacı için kira ile tutulacak 'bir bina için öde
nek konmuş ise de* bununla bina ihtiyacının kar
şılanmasının mümkün olamıyacağı izahtan vares
te bulunmaktadır, 

1902, 1903 ve 1964 malî yılı bütçe müzakere
lerinde, ilgili Bakanlar, Danıştayın pek yakın 
zamanda müsait bir binaya kavuşturulacağını 
beyan ettikleri halde, 1905 bütçesiyle de bina 
meselesinin ele alınmamış olmasını üzüntü ile kar
şılıyoruz. Keza, geçen seneki bütçe müzakerele
rinde Danıştay binasının alt katını işgal eden 
Devlet Matbaasının başka bir mahalle nakledile
ceği va'dedildiği halde, Devlet Matbaasının baş
ka yere nakli bugüne kadar sağlanamamıştır. 

Geçen seneki bütçe konuşmalarında Fransa'
da kurulan ve çok faydalar sağlıyan doküman
tasyon servisinin b'izde de kurulmasının fayda
ları üzerinde dural muştu. Yeni Danıştay Kanu
nunun 164 ncü maddesine Tasnif ve Yayın Bü
rosu adında bir büro kurulmuş ve başına çok 
değerli bir Danıştay üyesinin getirilmiş olmasını 
memnunlukla karşılıyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, 
C H P . si Meclis G-rupu adına Danıştayın ça-

lışmalariyle ilgili görüşümüzü kısaca arz etmiş 
bulunuyoruz. 

Sözlerime son verirken, Danıştayın değerli 
mensuplarını takdir ve şükranla anar, 1905 yılı 
Bütçesinin memleketimiz ve milletimiz için ha
yırlı ve uğurlu olmasını diler, hepinizi hürmetle 
selâmlarım. (Ortadan alkışlar) 

BAŞKAN —. Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın îlhami Ertem. 

A. P. GRUPU ADINA iLHÂMÎ ERTEM 
(Edirne) — A. P. Meclis Grupu adına Yüksek 
Heyetinizi ve Danıştayın güzide mensuplarını 
hürmetle selâmlarım. 

Temel felsefesi insan haysiyeti, yolu demokra
tik düzen olan A. P. sinin ilk hedeflerinden bir 
hukuk Devletini gerçekleştirmektir. 

Fertler idarenin kanunsuz kararlarını kaldıra
rak verdiği zararları tazmin ettirmek imkânına 
sahiboldukları emniyetine kavuşturulmaktır. An
cak bütün eylem ve işlemleri bağımsız kazai mu-
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rakabaye tabi bir idaredir ki, vatandaşlara gü
ven, itimat ve huzur verebilir. Kalkman ve hu
zur ülkesi olan Türkiye'yi yaratacak müessesele
rin başında, her türlü tesirden masun, dayanağı 
kanun, idare hukuku ilmî ve idari hayatın ihti
yaçları olan bir Danıştayın bulunduğuna inanıyo
ruz. 

Hükümetlerin kanunlara bağlılıkları, tarafsız
lıkları, mücerret beyanları ve kendi kendilerini 
tahditleriyle değil, Danıştayın bilgili, hizmet icap
larına uygun ve tarafsız kararları ile kabil ola
caktır; Beklenilen idari reformu da Danıştayın 
isabetli kararları tahakkuk ettirecektir. Bu inan
da olan partimiz Anayasamız 140 ncı maddesi
nin ilkelerine uygun ve yukarıdaki düşünceleri 
gerçekleştirecek bir Danıştay Kanununun tedvi
ni hususunda elinden gelen gayreti sarf etmiş
tir. 

Danıştayımız bugün idari uyuşmazlıkları ye 
dâvaları adaletle ve süratle çözebilecek yetkileri 
veren, idare icaplarını ve idare hukukunu bilen 
memleket kıymetlerini sinesinde toplamak imkâ
nını bahşeden, mahkeme bağımsızlığını ve hâkim 
teminatını tesis eden 521 sayılı Kanuna sahip bu
lunuyor. 

1959 yılından 1960 yılma 37 680; 1961 den 
1962 yılma 49 112, 1963 ten 1964 yılma Öl 284 
dâva dosyası devredilmiştir. Senede 31 - 32 bin 
dâva neticelendirilmesine rağmen senesi içinde 
gelen işlerin fazla olmasından dolayı yıldan yıla 
devreden dosya sayısı çoğalmaktadır. Menfaati
nin veya hukukunun idarenin haksız bir işlemi ile 
ihlâl olunduğu kanısında bulunan fertlerin bu ta
leplerinin senelerce karara bağlanamamasınm 
toplumda ve fertlerde yaratacağı memnuniyetsiz
liği ve huzursuzluğu izaha lüzum yoktur. 

Anayasanın kıymetli prensiplerinden biri ola
rak 114 ncü maddede yer alan idarenin tekmil ey
lem ve işlemlerinin yargı denetimine tabi tutul
ması hükmü Danıştaya açılacak dâva sayısını da
ha da artıracaktır. 

Faal idarenin iştiraki ile kurulan îl - ilçe ida
re kurullarını vergi komisyonlarını ve benzeri 
teşekkülleri idari yargı mercileri sayamayacağı
mızdan, idarenin bütün eylem ve işlemleri mecbu
ri olarak Danıştayın murakabesine sevk edilecek
tir. 

Süratle alt kademe idari mahkemeleri kurul
maz ise, yeni Danıştay Kanuniyle üç yeni dâ
va dairesi ihdas olunmasına rağmen, Danıştay 
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dâvalara yetişemiyecek,: dosya devirleri artmak* 
ta, fertler .beklemekte devam, edecektir. 

Bu .sebeple, Jîükümetin alt kademe idari mah
kemelerinin kurulması üzerinde , ciddiyetle dur
masını,, kanun taşansınm hazırlanmasını istiyo
ruz.. 

Vatandasın idarenin eylem ve işlemlerine kaıv 
şı. yargı teminatına kavuşması her yıl artan aded-
lerle toplamı 50 bini.aşan,, dâva dosyalarının 
hükme ballanması» bu şartla mümkün olabilir, 

Zira alt kademe mahkemeleri birçok basit ye 
önemsiz ihtilâfları .halle bağlıyarak Danıştay a 
nefes aldıracaktır. 

Böylece, açılan bir dâvanın.; senelerce karara 
bağlanmamasınm idari, ekonomik ve sosyal hayatr 
ta yarattığı durgunluk,.. huzursuzluk ve.hoşnut
suzluk Önlenecektir. 

Günümüzün şartları içinde vatandaş dâvasını, 
çabuk gördürmek için türlü yollara baş vurmak
tadır* Bu çabalar Danıştayı yıpratmakta, ada--
lete inam sarsmaktadır, fcte bunlardan ötürü Hü
kümetin alt kademe-mahkemelerini lnırmada ener
jik hamlesini bekliyoruz., 

Danıştayın iş hacmini artıran sebeplerden bi
ri de, Hükümetlerin adalet duygusuna uygun 
düşmiyen düşünüş ile Danıştayın ayıplı bularak 
iptal ettiği bir idari tasarruftan sonra bu çeşit 
işlemleri düzeltmiyerek ilgililerin Danıştaya ayrı 
ayrı dâva açmasını istemesidir. 

Bu tutum, hem Hükümetlerin Hükümet oluş
larına yakışmamakta, hem sosyal adalet düşün
cesine ve eşitliğe uymamakta, hem de Danıştayı 
neticesi belli olumsuz muamelelerle işgal etmek
tedir. 

Bu zihniyet terk edilmeli, icap belirdikten son
ra idare muamelelerini bu icap içinde düzeltme
lidir, 

Konforlu, hattâ lüks hizmet binaları yaptır
makta adeta kendisi ile yarış halinde bulunan 
Hükümetlerin, Danıştayı yetersiz hizmetini gör
meye elverişsiz bir binada bırakması üzücüdür. 

521; sayılı Kanun ile yeniden üç daire kurul
muştur. Danıştay mensuplarının adedi 348 den 
558 e yükselmiştir. Eski mevcudu ile dahi verim
li bir çalışmaya müsaidolmıyan bu binaya yeni 
kadronun yerleştirilmesi kabil olmıyacaktır. 

Sık sık genel kurul, dâva ve idari daire ku
rulları, İçtihadı Birleştirme Kurulu ve Başkan-
lar Kurulu halinde toplanması gerekendir yüksek 

19 . 5 . 1965 O : 2 
mahkemenin başka başka binalara taksim olun-. 
masının doğuracağı mahzurlar açıktır. 

Bu derece zaruri bir yapının daha fazla ge« 
ciktirilmiyeceğine, Bayındırlık bütçesindeki ak
tarmalar ile 1965 yılında Danıştay binasının in
şasına başlanacağına inanmak istiyoruz. 

Binanın kifayetsizliği yetişmiyormuş gibi bir 
de alt katında Başbakanlık Matbaası bulunmakta
dır. Matbaa sarsıntıları ve gürültüleri arasında 
hayati dâvaları oözmiyc, idareye istikamet verecek 
karar ve içtihatlar almıva mecbur edilmiş dünya
da başka bir yüksek mahkeme var mıdır bilmiyo
rum.. 

Yalnız çeşitli dairelere milvonlar harcrvarak 
yeni -yapılar vapan yüzbmler ödiverek binalar ki-
ralıyan Hükümetlerin B i «bakanlık Matbaasına 
bir yer tedarik etmemesini malî ve maddi imkân
sızlıkla izaha imkân yoktur. Bu basit meseleyi 
hallederek Danıştayı muhtacolduğu sükûna ka
vuşturmamak sadece idari organın ve yargının 
kutsal defterini idrak etmemekle ifade olunabilir. 
Dördüncü Koalisyan Hükümetinin bu duruma 
son vereceğine inanıyoruz. 

Bu şartlar içinde çalışmaya mecbur bırakılan . 
bir Danıştayın kudretinden, Hükümeti etkiliye-
bileceğinden vatandaşın duyduğu endişe yersiz 
sayılmamalıdır. İdare edilenin idare edene karşı 
teminatı olan bir müessesenin her şeyi ile bu öne
mi anlatması icabeder. Bunlar halk gözünde Hü
kümetin kazai murakabeye verdiği değerin ölçü
leridir. 

Bu inançlarda olan A. P. sinin Danıştaydan 
da bekledikleri vardır: 

Kararlar kanunların, hukuk ilminin, memle
ket gerçeklerinin, idari icapların, kamu yararı
nın ve fert haklarının ahenkli ifadeleri olan hu
kuk âbideleri olmalıdırlar. 

İcranın durdurulması dilekleri zamanında ka
rara bağlanmalı, dâvalar süratle sonuçlanmalı
dır. Ne âmme hizmeti, ne fert zarar görmemeli
dir 

Taleplerin sıra ile zamanında ele alındığı dâva 
hususiyeti dışında bir talebe öncelik tanmmıyaca-
ğı veya geri itilemiyeceği, dosyaların raportörle-; 
rin keyfine göre aylarca bekletilemiyeceği, kısaca 
Danıştayda hiçbir keyfiliğin, tesirin ve ihmalin 
yer alamıyacağı halka inandırılmayıdır. 

Danıştayımızm 1965 yılında bu gayelere biraz 
daha ulaştığını görmek temennisiyle 1965 yılı but-
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asininı hayırlı olmasını diler, Yüksek Heyetinize 
ve Danıştay mensuplarına hürmetlerimi suna
rım. 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına Sa
yın Halil özmen. 

M. P. GRUPU ADİNA HALÎL ÖZMEN 
(Kırşehir) •— Sayın Başkan; muhterem arkadaş
lar; 

Danıştay yüksek bir mahkemedir. Yeni Ana
yasamız 14Ö ncı maddesinde Danıştayı şu şekilde 
tarif etmiştir: 

«Danıştay, kanunların başka idari yargı mer
cilerine bırakmadığı kanunlarda ilk derece ve 
genel olarak üst derece idare mahkemesidir. Da
nıştay, idari uyuşmazlıkları ve dâvaları görmek 
ve çözümlemek, Bakanlar • Kurulunca gönderilen 
kanun tasarıları hakkında düşüncesini bildirmek, 
tüzük tasarılarını ve imtiyaz şartlaşma ve sözleş
melerini incelemek ve kanunla gösterilen diğer 
işleri yapmakla görevlidir. 

Muhterem arkadaşlar: Fertle Devlet arasın
daki ihtilâfları çözen ve karara bağlıyan, aynı 
zamanda vatandaşın hak ve hürriyeti için temi
nat vasfını taşıyan ve kanunların mutlak hâkimi
yetini sağlıyan bu Yüce Mahkemenin; bugün için
de huzurla çalışabilecek ve her türlü medeni ihti
yaçlara cevap verecek modern bir binası mevcut 
değildir. Bu husus bize olduğu gibi mensupları
na da elem vermektedir. 

* Bunun karşısında ise, Danıştaya gelen müra
caatlar gün geçtikçe kendisini göstermektedir. Bu
gün medeni bir millet olarak, vatandaşa kanun 
karşısında eşit hak tanımaya çalışıyoruz. Yalnız 
vatandaşın dâvalarını süratle halledecek Yüce 
Danıştay mensuplarının hayat ve sıhhatlerinin 
de teminat altına alınmasını istiyoruz. Her türlü 
imkânlardan faydalanarak yeni bir binanın ya
pılmasını temenni ediyoruz. 

Danıştayın işleri çoktur^günden güne de ço
ğalmaktadır. Vatandaşın.müracaatlerine vaktinde 
cevap veremediği bir vakıadır. 1964 yılından 1965 
yılına 49 542 dosyanın devredildiğini görmek hak 
ve hukuk bekliyen vatandaşlar için çok elem veri
cidir... 

Biz bu hususun bir an önce giderilmesini fa
ziletli ve çalışkan Danıştay mensuplarından bekle
mekteyiz. 

Bu işlerin daha süratli görülmesi için ilk dere
ce idare mahkemelerinin kurulması da şayanı 
tavsiyedir. İlk derece idare mahkemeleri kurul- -
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duğu zaman Danıştayın işleri haliyle azalacak* 
tır. O zaman da yıllarca adalet bekliyen vatandaş
lar haklarını çabuk alacaklardır. 

Muhterem arkadaşlar; vatandaşlarımız dâ
valarının uıcuz ve süratli görülmesini Yüce Mec
lisimizden beklemektedirler. Hakkını alamayan 
insanlara bir an evvel haklarının verilmesi için 
yardımcı olmanızı ve Danıştay mensupları için 
her türlü kolaylığın «ağlanmasını temenni edi
yoruz : 

Muhterem arkadaşlarım; burada bir husu
su da Yüce Heyetinize arz etmeden geçemiye-
ceğim.; 

Milyonlarca liralık bir dâvayı, bir başkâti* 
be, bir kâtibe veya !bir mütahdeme teslim edi
yorsunuz. Milyonlarca liralık bir dâvanın dos
yası kâtibin elindedir. Bu kâtibin de bugünkü ik
tisadi şartlara göre refah ve saadetni temin etmek 
Yüce Heyetinizin en büyük vazifelerinden bi
risidir. îşte bu noktadan bir ferahlık yarata
bilmek için Personel Kanununun da bir an ev
vel çıkarılması en büyük temennimizdir. 

Sözlerime son verirken M. Partisi Meclis gru
pu adına hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Parti grupları adına söz alan
lar bitmiştir. Şahısları adına Sayın Muslihit-
tin GKirer. 

MUSLİHÎTTÎN GÜRER (Sakarya) — 
Muhterem Başkan, ' muhterem arkadaşlarım, 
dördüncü senesini idrak eden Yüce Meclisde 
her bütçede Danıştay bütçesi görüşülürken bir 
mevzuu üzerinde hassaten durmakta idim. Bu 
mevzuu, biliyorsunuz, Danıştay en büyük idari 
mahkemedir. İdari mahkemede karar ibekliyen 
insanlar adaletin süratine inanmak isterler. Bu 
sürati bir an evvel temin ve' idari dâvaların 
bir an evvel neticeye bağlanması için artık 
Türkiye'de bidayet mahkemelerinin kırrülıriası 
zamanının çoktan gelip 'geçtiğine İnanan bir 
arkadaşınızim. 

Muhterem arkadaşlarım; hakikaten feragat
le çal .şan Danıştay mensupları bugün 50 bin 
dosyayı bağrında barındırdığı hâlde adaleti sü
ratle tecelli ettiremeyecekleri, gayet tabiî or
tadadır. Bu 50 bin dosyayı bir an evvel karara 
bağlayıp ta vatandaşı büyük sızıltılardan kur
taracak kararlar da ver i lnnye^ olduğuna gö
re vatandaşın haklı olarak bu ~ en büyük idâri 
mahkemeye -karşı' îiMadı sarsacaktadır. Biria-
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önaleyh, artık Türkiye'de kazalarda, vilâyetler- I 
de, Danıştaya paralel olanak ve kendi mahalin-
de görecek, idari dâvaları görüp hudut ve sa
lâhiyetleri içindeki dâvaları halledip .bu dosya 
kabarıklığının önüne geçmesi şarttır. Onun için 1 
Türkiye'de tekraren istirham edeceğim, ilgili
lerden bu hususu rica ediyorum, artık sarih ola
rak -bidayet mahkemeleri işini ele alsınlar ve 
ıbu dâvayı kökünden halletsinler. 

Mıthterem arkadaşlarım, diğer bir husus da, 
hakikaten Danıştayın çalışmış olduğu bina ve . 
keza bu 'kadar büyük bir vazife ve selâhiyeti . 
uhdesinde barındıran kimselerin huzur içinde 
bulunması icabetmektedir. Her ne kadar yük
sek Meclisiniz kendi huzurlarını sağlıyacak, 
kendi teşkilât kanunlarını bu Meclisten çı
karmış ise de fakat mekânda'huzur olmayınca 
kararda da huzur olmiyacağı tabiîdir. Onun 
için benden evvel konuşmuş arkadaşlarım m 
buyurmuş olduğu gibi alt katında başka bir iş, 
üst katında adaleti tevzi eden bir müessesenin 
artık bu hususu kapsamıyacağı ve Danıştayın da 
kendi lâyıkına kendi şöhretine uygun bir bi
naya yeyahutta bir çatıya, bir otağa kavuşma
sının zamanının çoktan geldiğine kaani bulun
maktayım. 
/Muhterem arkadaşlarım; hakikaten idari dâ
vaların, bir .an evvel görülmesi babında- Sayın 
Danıştay mensuplarına muvaffakiyetler diler, 
Yüksek Heyetinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN— Şahısları adına başka söz is-
tiyeılT Yok. Sayın Bakan konuşmak arzu edi- ] 
yorjar mı? Buyurun Sayın Devlet Bakanı. 

DEVLET BAKANI HÜSEYİN ATAMAN 
(Ankara) — Sayın arkadaşlar, 

Yolumuza ışık tutan arkadaşların kıymetli 
tenkidleri müstakbel çalışmalarımıza rehber ola-
eaktJî. ••• 

Takdim olunan Danıştayın 1965 malî yılı 
bütçesi, 31 . 12 . 1964 te yürürlüğe giren Danış
tay Kanunumuzun getirdiği yeni hükümlere ve-.: 
esaslara göre hazırlanmış ve 12 702 319 lira ola: 
rak huzurunuza sunulmuştur. 

Geçen yıla nazaran 6 151 106 lira fazlalık, 
Danıştay Teşkilâtının genişlemesi, 521 sayılı 
Kanunla kabul olunan ödenek ve tazminatlar-
daki artışlardan, zaruri olarak kiralanacak 
bina için konacak 300 bin liralık bina kirâsiyle 
bu binanın tefrişi için alınacak döşeme ve de*. 

19.8.1965 Ö:â 
mirbaş için harcanacak 300 bin liradan ileri 
gelmektedir. 

Teşkilâtın genişlemesinin nedenlerinin şöyle 
izahı mümkündür. 

ÎSon birkaç yıl zarfında Danıştay dâva daire
lerine, gelen ve çıkan işler şöyledir : 

. 1960 senesinde devreden dosya adedi 37 680 dir. 
Aynı sene 31 503 iş gelmiş, bunlardan 24 798 i 
çıkmış ve 1961 senesine 44 385 iş devretmiştir. 

1961 senesinde 35 785 iş dosyası gelmiş, 
,31 058 iş çıkarılmışı 1962 senesinde 49 112 dosya 
devredilmiştir. 

1962 senesinde 34 813 iş dosyası gelmiş, 
32 271 dosya çıkarılmıştır. 1963 senesine dev
redilen 51 000 küsur olmuştur. 

1963 senesinde ise 35 302 dosya gelmiş 
35 672 dosya çıkarılmış, 1964 o devir 51 284 
olmuştur. 

1964 te ise 32 bin küsur dosya gelmiş ve 
33 294" dosya çıkarılmıştır. 
• Görülüyor ki, son seneler zarfında gelen işler 
çıkan işlerden daha az olmuş yapılan iş fazla
laşmıştır. Buna rağmen elâe 49 000 küsur dos
yanın çıkarılması şüphesiz uzun senelere ihtiyaç 
göstermekte idi. 

Dâva dairelerinin artan bu iş hacmi karşı
sında 31 . 12 . 1964 te yürürlüğe giren Danıştay 
Kanunu çıkarılmış ve bu suretle 4 ü idari ve 5 i 
dâva dairesinden ibaret bulunan Danıştaya 
3 dâva dairesi eklenerek 12 daireye çıkarılmış
tır. Bundan başka Danıştay Genel Kurulu, 
Dâva Daireleri Kurulu, İdari Daireler Kurulu, 
İçtihatları Birleştirme Kurulu, Başkanlar Ku
rulu, Yüksek Disiplin Kurulu, Yönetim ve Di
siplin Kurulu gibi kuruluşlar da yeni kanunun 
getirdiği kuruluşlardan olmuştur 

Danıştayın mühim dâvalarından birisi de 
bina davasıdır. Arkadaşlar da burada uzun 
boylu ifade ettiler. Bugünkü bina mevcut perso
neli bile alacak durumda değildir. İnşa tarzı
nın eksikliği dolayısiyle genişletilmeye de mü-. 
müsait değildir. Bu hal, iş durumuna önemli 
nispette menfi etkiler yapmaktadır. 

Yeni teşkilât dolayısiyle personel % 60 bir 
artış, göstermiştir.: Bu artış dolayısiyle Danış
tayın durumiyle mütenasip yeni bir bina ihtiyacı 
zaruret. halini alm^tuv Bunun için Danıştayın 
mevcut binasiyle^ son; j zamanlarda kamulaştırıl
mış olan bitiş%tejj|ş iki v arsanın, yerine yeni bir 
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bina yapılması teşebbüsüne geçilmiş ve Maliye 
Bakanlığı ile Bayındırlık Bakanlığı arasındaki 
görüş birliği üzerine Bayındırlık Bakanlığınca 
1/200 000 mikyasında p]ân ve avan projeleri 
hazırlanmış, detaylı tatbikat plânlarının da ha
zırlanılmışına başlanmıştır. 

Yeni binaların inşasına kadar Danıştaym 
kiralık bir binaya ihtiyacı vardır. Bu maksatla 
da bütçeye gerekli ödenek konmuş ve bina da 
tutulmuş bulunmaktadır ve bu bina Danıştaya 
bitişik olan bir binadır. 

Bölge idare mahkemeleri hakkında da arka
daşlar söz ettiler. 

Anayasamızın 7, 114 ve 142 nci maddeleri 
hükümlerine göre kurulmaları lüzumlu olan 
bölge idare mahkemeleri için çalışmalar vardır. 
Esasen idari dâvaların en yüksek mercii olan 
Danıştaym Anayasamızın hükümleri gereğince 
bir içtihat mahkemesi haline getirilmesi ve 
bunu mümkün kılmak üzere Bölge idare Mah
kemeleri Kanununun çıkarılması lüzumuna Hü
kümet programında da işaret edilmiş bulunu
yordu. 

Tasnif -'Yayın bürosu : Danıştay daireleriyle 
kurullarınca verilen kararların ve mevzuatın 
tertip ve tasnifini yapmak, kitaplığın düzenlen
mesini sağlamak, Danıştay Dergisinin yayınlan
ması işini yürütmek, âmme ve idare hukuku ile, 
ilgili meslekî ve ilmî yayınları izlemek üzere bir 
tasnif ve yayın bürosunun kurulması da öngö
rülmüştür. 

Bu mâruzâtımla hem suallere Cevap vermiş, 
hem mütevazi Danıştay bütçesini tasviplerinize 
snnmufj oluyorum. 

Hürmetlerimle. 

19 . 5 . 1965 Ö : İ 
BAŞKAN — Danıştay bütçesi üzerindeki gö

rüşmeler bitmiştir. 
Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/ l ) Cari harcamalar 

B. Lira 
12.000 Personel giderleri 11 560 316 

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

13.000 Yönetim giderleri 1 070 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 2 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiçtir. 

16.000 Çeşitli giderler .12 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve Transfer harcamaları 
II - Transferler 

35.000 Sosyal Transferler «0 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Danıştay bütçesinin görüşmesi bitmiştir. 
Memleketimize ve milletimize hayırlı olsun. 

Vaktin gecikmiş olması dolayısiyle progra
mımızı bitirmek için bugün saat 21.00 de topla
nılmak üzere oturuma ara veriyorum. 

Kapanma saati : 19.05 



ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 21.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ferruh Bozbeyli 
KATİPLER : VeU Uyar (Yozgat), Sabri Keskin (Kastamoajı) 

' İl » I I • 

BAŞKAN — 109 nçu Birleşimin^ üçüncü; cel 

C — DEVLET ISllATtSTlK mSTİTÜSÜ 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

BAŞKAN-—Devlet İstatistik ; Enstitüsü 
Umum Müdürlüğü bütçesinin, tümü üzerinde 
görüşmelere devam ediyoruz. .Tümü üzerinde 
grupları adına Sayın Halit Fikret Aka (C. H. P. 
adına), Sayun Muslihittin Gürer, (A. P. adına), 
Halil özmen (M. P. adına) söz istemişlerdir. 

Şahısları adına söz istiyen arkadaşlarımız si-
rasiyle : \ 

Mustafa Kemal Çilesiz, İsmail Sarıgöz, Müş
tak Okumuş, Sadi Binay, İhsan Kabadayı, 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu, Turgut Çulha, Naz-
mi özoğul, İbrahim, İmirzalıoğlu, Nihat Diler, 
Muslihittin Gürer, Gıyasettin Karaca., ilk söz 
Sayın Halit Fikret Aka'nmdır. Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupu adına Sayın, Aka 1. Yok. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Muslihittin 
Gürer, buyurun efendim. 

A. P. GRUPU ADINA MUSLİHİTTİN GÜ
RER (Sakarya) — Sayın Başkan ve muhte
rem arkadaşlarım; 

Devlet istatistik Enstitüsünün 1965 Bütçe 
tasarısı hakkında A. P. Meclis Grupunun görüş
lerini huzurunuzda arz etmek üzere söz almış 
bulunmaktayım. 

Son yarım asırdan beri toplum hayatnıda 
ekonomik ve sosyal faktörlerin en önemli yeri 
işgal etmesine paralel olarak istatistik ilmi geç
mişe nisbetle büyük bir gelişme kaydetmiştir. 

Gerçekte bir memleketin süratle kalkınması 
için alınması gereken tedbirlerin başarısı, ancak 
ve ancak bu tedbirlere esas olacak karar ve ic
raatın, tam ve doğru bilgilere istinadettirilmesi-
ne bağlıdır. 

özellikle memleketimizde ekonomik ve sos-

sesini açıyorum. 
yal kalkınmamızı sağlıyacak kısa ye uzun vadeli 
plân ve pragramların gerek hazırlanması, gerek 
uygulanması ve. sonuçlarının değerlendirilmesi, 

, yasa kpyucu ye yöneticinin, sahibolaeağı yeterli 
, ve sıhhatli rakam bilgileri ile mümkündür. Bu
gün doğru ve tam istatistiklere olan ihtiyacımı
zın her zamankinden daha büyük önem taşıdığı 
muhakkaktır. 

x İşte; bu görüş ve anlayış, içinde yeniden teş-
; küâtlandırıian Enstitümüz, konuda değerli me

safeler kaydetmemize, en büyük bir delik, ola
rak ifade edilebilir. 

Muhterem milletvekilleri, 
*-Devlet, istatistik Enstitüsünün bugünkü, ku

ruluşuna vücut veren ve 1962 Haziran'mda Yük
sek Heyetinizce kabul edilmiş bulunan, yeni Teş-

ikilât JECanununun getirdiği imkânlar içinde, kısa 
gürede, önemli hizmetler ifa ettiğini, memnuni-
.yçtle izlemekteyiz. 

Enstitü, 1963 yılında uyguladığı genel tarım 
sayımı temel sanayi anketi, genel ve katma 
bütçeli daireler personel sayımına ilâve olarak 
1964 yılında genel sanayi sayımını, özel idareler 
ve belediyeler personel sayımını başarı ile icra 
etmiş bulunmaktadır. Aynı yıl gelir ve istih
lâk konularında değerli bilgiler verecek olan 
aile bütçeleri anketlerini İzmir ve Ankara ille
rine tekmil ettiğini, bu çalışmalar yanında, is
tatistiğin mâna ve değerinin bütün yurtta duyu
rulması amacı ile basın, radyo ve diğer her çe
şit imkânlardan faydalanarak, geniş ölçüde is
tatistik propagandası faaliyetlerinde bulundu
ğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Ayrıca Âmme 
idaresi Enstitüsünün yardımı ile idareyi geliştir
me ve sevk ve idare konularında elemanlarına 
seminer ve konferanslar uygulıyan ilk daire ola
rak, diğer kamu kurullarına örnek faaliyetler
de bulunmuştur. Çeşitli burslardan faydalana-
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rak' dış-ülkelerde eleman yetiştirme programı
na ilâve olarak Enstitü içinde diğer daire ve 
özel sektör elemanları ile kendi elemanlarını, is
tatistik konusunda yetiştirmek üzere bir yıl 
süreli akademik öğrenim yapan İstatistik Eğitim 
Merkezini faaliyete geçirmiş bulunması, Enstitü
nün kendisine tevdi olunan hizmetleri daha ba
şarılı şekilde ifa etmesi yönünden kısa sürede 
ibat'ıetariıi olduğu önemli mesafeler olarak de
ğerlendirilebilir. Enstitü için yüksek tahsilli, 
Enstitüye istikbal vadeden genç elemanlara mec
buri lisan kursları tertibetmesi, çeşitli yardım
lar ve bütçe imkânlarından faydalanılarak ista
tistik konusunda e"n değerli araştırma merkezi 
olacak kütüphanesine 100 bin lira değerinde ki
tap sağlaması, istatistik makinalarmı modern 
bir elektronik beyinle takviye etmiş olması her 
bakımdan başarılı hizmet olmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım. 
Yeni kurulmuş matbaasını tevsi etmek sure

tiyle 1964 yılında 50 milyon sahifeyi aşan neşri
yatta bulunan Enstitünün, her konuda diğer 
kuruluşlarla işbirliği yapmasını ve ilgili kurul
ların pilot bölge çalışmalarına geniş ölçüde yar
dımcı olmasını takdirle karşılamaktayız. 

24 Ekim 1965 günü 8 nci genel nüfus sayı
mını yapacak olan Enstitü sayıma temel teşkil 
eden sokaklar ve binalara numara veya isim ve
rilmesi çalışmalarına 1964 yılında başlamış olup, 
bu amaçla değişmemek üzere hazırlanan yönet
melik esaslarına göre numarataj işlerinin ve sa
yımla ilgili diğer hazırlıkların süratle devam 
ettiğini memnuniyetle takibetmekteyiz. 

Enstitünün memleketimizde bina ve mesken 
şartlarına ait tam ve doğru bilgiler elde etmek 
amaciyle, nüfus sayımı ile birlikte genel mesken 
sayımını uygulamayı, plânlamış bulunması, hiç 
şüphesiz ayrı bir önem taşımaktadır. 

Yurdumuzda ilk defa olarak 19 ülkeden 
mütehassıs elemanların katılacağı nüfus sayım
ları konusunda 15 gün devam edecek Birleşmiş 
Milletler Seminerinin 7 Haziran 1965.tarihinde 
enstitünün yeni binasmcla başlıyacağını öğren
mekle yerinde bir kıvanç duymaktayız. 

i Muhterem, arkadaşlarım, 
Seminerin memleketimizde yapılması yolun -

da; enstitünün elde ettiği başarı, en ileri istatis
tik Bietotkrmm -yurdumuzda uygulanması ala
nında üyesi buhmduğaiMMz -milletlerarası ku-
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rullarla temine muvaffak olduğu yakın işbirli
ği ve konudaki çalışmalarımızın bu ülkelere ta
nıtılması yönünden özel önem taşımaktadır. 

Enstitünün bu yıl, halen 4 ilde yapmakta 
olduğu aile bütçeleri anketlerini İstanbul, Es
kişehir ve diğer büyük illerimizde teşmil edece
ğini cari Sanayi ve Tarım İstatistiklerinin ısla
hı ile ilgili yeni programını uygulamasına 
geçeceğini personel sayımının üçüncü kademesi
ni teşkil eden İktisadi ve Devlet Teşekkülleri 
personeli sayımını önümüzdeki günlerde yapa
rak, işçi ücretleri, istihdam anketleri ve çeşitli 
endeksleri ıslâhı çalışmalarına başlıyacağını 
öğrenmekten ayrıca memnuniyet duymaktayız. 

1965 bütçe yılında değeri hergün daha faz
la anlaşılan enstitünün genel istatistik propa
gandasına önem vererek ihtiyaç duyduğu ihti
sas elemanlarını kısa sürede tamamlaması ve 
hizmete almasını temenni etmekteyiz. 

1965 bütçesinin enstitüye ve memleketimize 
hayırlı olması dilekleriyle, Â. P. Grupu adına 
hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN -— Millet Partisi Grupu adına Sa
yın Halil özmen... Yok. Şahısları adına söz ta-
lebetmiş olan arkadaşlarımıza geçiyoruz. 

RAHMİ İNCELER (Çankırı) — Grup adı
na söz istiyorum. 

BAŞKAN — Siz C.'K. M. P. Grupu adına mı 
söz istiyorsunuz efendim ? 

RAHMİ İNCELER (Çankırı) — Evet. 
BAŞKAN *— Buyurunuz. 
C. K. M. P. GRUPU ADINA RAHMİ İNCE, 

LER (Çankırı) — Muhterem Reis, muhterem 
arkadaşlar. 

C. K. M. P. adına İstatistik Enstitüsü hak
kındaki görüş ve temennilerimi arza çalışaca
ğım. Muhterem arkadaşlar, istatistiğin ehemmi
yeti yaşadığımız dünyada münakaşası mevzuu-
bahsolmıyan bir keyfiyettir. 

Çünkü; başta iktisat ilmi olmak üzere bü
tün beşer hayatını düzene koymaya çalışan her 
bilim dalı, istatistiğe dayanmadıkça doğruluğu 
şüphe ile karşılanmaya mahkûmdur. 

Hal böyle olunca, istatistikte bizatihi bir bi
lim dalı haline gelmiştir. İşte bu ehemmiyetine 
binaen iki yıl önce Yüce Heyetinizin, takdir ve 
tasvibi ile hususi kanunla İstatistik Enstitüsü 
kurulmuştur. 
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M. Meclisi B : 109 19 . 5 . 1965 Ö : 3 
Arkadaşlar; Cumhuriyetçi Köylü Mille.t Par

tisi, esasen Yüce Milletimizin büyük çoğunluğu
nu teşkil eden ve 65 bin meskûn ünitede yer
leşmiş olan köylümüzün, iktisadi, içtimai yaşa
yışının gerçek istatistiğini yapmadan, Türk Mil
letinin, topyekûn kalkınmasının mümkün olma
dığına inandığı içindir ki, bu hayırlı müessese
nin, milletimize çok büyük hizmetler edeceğine 
inanmaktadır. Bu itibarla 1965 yılı bütçesinin 
diğer müesseselerimizde olduğu gibi İstatistik 
Enstitüsünün güzide mensuplarına ve aziz mil
letimize hayırlı ve uğurlu olmasını diler 
O. K. M. P. adına cümlenizi hürmet ve muhab
betle selâmlarım. (Sağdan ve soldan alkış
lar) 

BAŞKAN — Şahısları adına söz alan arka
daşlarımıza geçiyorum. 

Sayın Giritlioğlu?.. Yok. 
Sayın Mustafa Kemal Çilesiz"?.. Yok. 
Sayın Arif Hikmet Güner. 
ARİF HİKMET GÜNER (Rize) - - Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, istatistiğin 
muhtelif tarifleri yapılmıştır. Biz kısaca iktisa
di ve içtimai hâdiselerin rakamlarla ifadesi, ay
nası olarak ifade edebiliriz. 

Modern hayatta her devletin her işletmenin 
işlerinin isabetli bir yürütüme tabi sıkılması 
olacak sıhhatli ve kâfi istatistiklerin mevcudi
yeti ile mümkündür. Bugünün istatistiklerinin 
nasıl tanzimi lâzımgeldiği bilinen kusurlardır. 
Ama Türkiye'mizde maalesef ne plânın muh
taç bultunıdıuığ'uı sahih istatistikler mevıeıılttıuır, ne 
de bugün çok aktüel bir mesele olan toprak re
formunun netice ve imkânlarını gösterebilir ra
kamlara malikiz. 

Mevcut istatistiklerden çıkarılan neticeler 
çok farklı ifadelere imkân vermektedir. Meclis 
kürsüsünden gerek kalkınma hızı ve gerekse 
millî gelirin miktarı üzerindeki farklı rakamlar 
bunun en güzel delilidir. 

Aziz arkadaşlarım; takriben % 4 civarında 
kalkındık demekle % 6 olarak kalkındık demek 
arasında büyük fark vardır. % 4 kalkındık den
diği zaman % 3 ü nüfus artışına ayrılırsa fark 
takriben % 1 e iner, O da alınan fazla vergi
lere giderse vatandaşın satmalma gücünde art
ma değil, belki de azalma oluyor. Binnetice va
tandaş kalkınma hızı ve millî gelir üzerinde 
söylenenlere itimadetmemekte hattâ alay et
mektedir. 

Elbetteki ihtiyaca elverişli doğru ve kifayet
li istatistikleri elde etmesi bâzı şartlara bağlı
dır. Evvelâ ehil ve yetkili bir teşkilât, saniyen 
anlayışlı ve olgun bir vasat lâzımdır. 

İtiraf etmek lâzımdır ki, bilgi ve rakamla
rın derlenmesi için müracaat edilen kimseler 
maalesef istatistiğin önemini idrak etmemiş 
kimselerdir. Ayrıca hâlâ Devletin kendilerine 
bâzı mükellefiyetler tahmil edeceği endişesi hâ
kimdir. Bu durumun ıslahı zamana mııhtacoldu-
ğu muhakkaktır. Fakat bu konuda en mühim 
fonksiyonu ifa eden ehil ve. yetkili bir teşkilât 
için kâfi şartlar vardır. Bu teşkilâtın ihtiyacı 
olan Devlet İstatistik Enstitüsü Kanunu çıka
rılmıştır. Şu hususu belirtelim ki, bu teşkilât 
birçok yabancı uzmanların da bulunmasına rağ
men tamamen kifayetli elemanlarla teçhiz edil
miş değildir. Evvelâ ömrünü bu işlere vakfet
miş, çok daha tecrübeli ve ehilleri olduğu halde 
teşkilâtın başında, bir umum müdür yanında 
uzmanlık imtihanını kazanmamış bir umum mü
dür muavini bulunmaktadır. Umum müdür de 
Milletlerarası çalışmalarda bir tebliğ sunmamış 
olan çok defa son günlük kapanış toplantısına 
bir turist gibi iştirak eden esasen mevcut uz
manlardan birine taşrada vazife verilerek uzak
laştırılmıştır. 

5 dakikalık kısa zamana göre konuşmamı 
ayarlamış olduğumdan zamanı aşmamak için bir 
noktaya temas ederek sözlerime son vereceğim. 

Devlet İstatistik Enstitüsü Gn. Md. lüğü ve 
Devlet Plânlama Teşkilâtı millî gelir hesapları 
yapmakta ve kalkınma hızını tesbit etmektedir. 
Bu hesaplar içinde de zirai gelirler ve bu gelir
lerin en büyük hissesini teşkil eden hububat ge
lirleri de bulunmaktadır. 

Bu teşkilât tarafından takriben 7 milyon 
lira sarf edilerek bir zirai sayım yapılmıştır. 
Aradan bir hayli zaman geçmiş olmasına rağ
men henüz neticeler ilân edilmemiştir. Bunun 
sebebinin ne olduğunun bilinmesinde fayda mü
talâa etmekteyiz. 

öğrendiğimize göre bu sayım neticesi olarak 
üst limit 6 milyon ton, alt limit olarak ise 4 mil
yon ton hububat istihsal edildiği neticesine va
rılmıştır. Halbuki cari istatistiklerde 10 milyon 
200 küsur bin ton olarak gösterilmekte idi. 

Eğer hakikat böyle ise millî gelir hesapları 
ve kalkınma hızının tesbitinde hangi neticenin 
esas olarak alındığının bilinmesinde sarahate 
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kavuşmamız bakımından fayda vardır. Zira. ma
lûmları olduğu üzere, âzami limit esas almsa 
dahi milli geliri 3.5 milyon lira noksan kabul 
etmek icabeder. Hele alt limit esas alınırsa bu 
noksanlığı 5 milyon T. L. olarak kabul etmek 
zorundayız. 

Bu şekilde tanzim edilen istatistiklere ve 
yapılan hesaplara ne derece itima'dedileceğiııi 
takdirlerinize arz eder, D. İstatistiktik Enstitü
sü Genel Müdürlüğü Bütçesinin memleketimize 
hayırlı olmasını dilerim. Hürmetlerimle. (Alkış
lar) 

(BAŞKAN — .Salyamı ıSumgur, siilz Ouımlhuınityet 
Halk PaırltiMf Grutpu adıma ma soz Mdytortsıunıulz,? 

ÖELÂL ISÖNKHJ'R (Yozgat) — Efenldülm, 
ıgruıp isıöızlcüisü laırlkaıdıaış'iımmz rafhaıtlsızlıaimmıış. Ben 
şalhisım. adıma söz itetdlyoımlm. 

BLAŞKAN — Söz sınaisi Sayın Müş'talk Oku-
muJş'u/nldfun Sayıın Okutmuş ? Ydk. Sayamı Meh
met 'Geçdbğlu, 

MEHMET GEÇ'tOĞLU (Adama)• — Sırama 
Sayın Celal) Sunıgur'a veriditau. 

IBAŞIKIAN — Sı raisini Sayım Sumıguır'a, veır-
mdjşıtdm. Buyuıruını Sayıin Suınigur. 

CELAL SUİNİGUR (Yozgat) — Sayam Ra^ 
karı, .sayın mliılletlveiklillerü, 

119611 seçimılertind yapıp bu çatı aıl'fcınida top-
'lıaınıdİKğılmiiz 'tarihte îstaltistilk Ulmom Müldürlfü-
ğü lolâıııaik kııırlduğumıuz Devlet İstıaftüls'ttiik Eııs-
tü/tıüMü Kuruluş Kanununun çılkamlımaısı bkdım 
bu devredekii Meolliteiımize maıstilbolimuiş ve bu 
Ikniylmıetli kuınuilulş karnıunu ile gelecek durum
dan lifltülhalr e'tlmek ferfesatıınai bulmulşı bulunuyoruz. 

Beş yıllllk plânlı ve programlı devreyle gd-
rişdımJızde Devlet Plânllama! Teşlkiıllâltınm bütün 
nalfeaımıliaırınıjn mesnedini teşlkil eden Devlet h-
*t>ajtSJsrtdOs Enjs^tlüsıünriin çalışmıataı itftlihıar ede
ceğimiz bir çalışma oîlmıalktaidır. 

-Keza, Devlet fctaltMk Eı^titraüinıürı 1960 
yıilûınıdaikli Amaiyaısıa oyıllaınımıalsııı/dıaınj bu tarafa 
yaıpttınış oMuğui yayımlara ddıkjkaltle tetikölk etti-
ğîmlrz takdirde, tıalmaımıen oibjek'tdıf esaeilaıra; müıs-
tendtt ve Batı anDlıamaınfdaı isltatliisıtülk değerdi olan 
esıerler Ihıaıltnlde gtö>nm'e<klte ve tetkik etmek frr-
saltiıınıı buıltmaıkltayıiz. 

Devlet tatialtdlstük En^tftrtM BültlçesMın, ge
rek: geçen yıllaırdakiL bültiçe imrtizakerelerimde ve 
enıcülmıenı müizalkerelerinıde ve ıgereikise Heyetli 
Umuimiiıyedefkri muizıalkere'lıeııde zaimıatnıın ifctddaın 
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•ve. 'muihailefetine mıen|sfup, geçjmdış yıllarda oldu
ğu gi'bli bu yılda ida, birıçjok değerli ankıadaışlıa-
rum itltiitfialk 'hıajiinıde bu enstitiJinıüaı mestariiskıtiın 
veniıtali ve tak/dire şayan olduğunu belirtmeleri 
İle biz de ayna kıaınıaaltüriıliızii iburıada bdirttaıeıyi 
vfiicıdaıni ,biır ıboırç sayımakltıaıyız. Keza Devlet Is-
ıtaltilstdlk Enlstitıüısü1 Bıaışlkanlığınam kulruiluş Ka-
nunuınldaın sonu a bu ımıüössesıede çıalh âm uzamam 
ve salkıeniin aıLıınmıaı&Miıdaı tutulan imıeitlodun,, bum-
•dam ısınıra Türlk Devletlinldeikli bıü'tiüm teşekkül
lerde Itıaıtiblilk ediltoıesind can ve gönüldeni şalh-
sılm aıdunta aır&u ederdim,. Çünikıü bu müıesıseseye 
ıgirelbiılımıek, 'bu mıüesseselde vazdlfe 'görebilmek, 
birtakımı kısitaısıliarıa bağlanım ı<ş ve keyfî bir tarz
da personel iisltlilbjdaımıınıa sıon verilimıilş bulum-
maıktaldıır. ;Göniül arzu eder ki yurldumuızdaka 
ve DdvletıilmliızIdeikrL b'üıtüni müesisesıelerde bu ob-
jeildtlif 'kusitalslaffia (göre aıdam aılnnıaıbiHsin ve Dev-
fe't fhilzımıetüinli ylüriütelbüıMın. 

iSözleriımıe Devlet llsıtaltıils'tilk En&'tdtıülsıünüın 
'tâ uımıumı müdlünlıük ok,rıaOî: kuruluişunıdaın bu 
yama hizmetlerine ve b'dıUhasısıa kainunuınu çı-
kanrnıaik şeırefi Mecllişimüzte aiMioılaın Devlet Is-
ıtiaıtilsltiik Ensıtitüislüı Baışlkanlığınıun feuruıltuşunıdasn 
ibu tarıafıa O'kın çaılışmalianınidaın dola|yıı tefekkür 
e)t»mdkle bültdınmıek iislte1!", Devlet îstaltd'S'tlilk1 Enis-
«tiıtlülsiü Baışfeani'nğıınain 1905 Bütıçesıimn mdılleiti-
ımliız iıçdlnı haıyıırlu ve uğurlu olmıalsıaııı diler, cüım-
leniiızi saygılammiıa se'l'âmıliaırıim. (Alkıış'laır) 

!B(AŞK1AN-,— C. H. P. Grapu aıdlı/nia Sayıın 
Haliıt Filklret Alka, 

C. H. P. GRUPU ADİNA HALİT FİKRET 
AKA (Nıevşelhir) — Mulhlteırem Bajşjlöaın,, sayın 
ıa:rikaıdlaişlarnim; 1)9)65 yuh Devlec lisıtaltilsıtdlc Ens-
•tiiltiülsıü B!ü(tlçesa h l̂klkınldaJki görmüş ve «emıenniı-
lerlilmdai C. H. P. Meolils G-rapu adma â ız edi
yorum. 

G. H. P. GRUPU ADINA HALÎT FİKRET 
AKA (Nevşehir) — Sayın Başkan, muhterem ar
kadaşlar, kıymetli Devlet Başkanlığı ve mesai ar
kadaşları. 

1965 yılı Devlet IsftatMik Enstitüsü bütçesi 
hakkımdaki görüş ve temennilerimizi C. H. P. 
Meclis Grupu adına arz ediyorum. 

Bilindiği gibi müspet ilme dayanan her türlü 
mesai ve terakkiyatın başlıca âmili ve modern 
Devlet idare ve telâkkisinin vazgeçilmez temel 
unlsuru haline gelmiş bulunan istatistik bilgisi, 
toplu olaylan kemmî bir şekilde raceliyen ilmî 
bir usuldür. 

- 6 7 1 
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İlk nazarda cansız rakam topluluğu gibi görü

nen bu bilginin derinliklerine inildikçe rakamla
rın ruh ve mâna kazandıkları, ferdin, cemiyetin 
ve Devletin her türlü davranışlarının hemen ya
nında bulunduğu müşahede edilmektedir. Esasen 
doğum, ölüm »hastalık, evlenme, boşanma, suç, in
tihar, iflâs, istihsal, istihlâk, servet, gelir, fiyat ve 
bunlara mümasil gündelik hayatımızın çeşitli te
zahürleri istatistik bilgisinin ana sermayesini teş
kil etmektedirler. 

Malûmdur ki, ancak bir kısmını sayabildiği
miz bu olayların münferit tezahürleri pek muhte
liftir ve dağınık bir ortamda meydana gelmekte
dirler. Bu bakımdan insan dimağı bunlar arasın
daki hakikî rabıtayı kolaylıkla tesis ve muhafaza 
etmekte çok defa güçlük çekmekte ve netice ola
rak da hâdiselerin üzerindeki müşahedeleri sente
tik bir tarzda ifadeye muktedir olamamaktadır. 

tşte bu bilgi sayesindedir ki, olayların bizde 
ıbıraktııkları hatalı yahut da nakıs neticeler ber
taraf edilmekte ve fert, cemiyet ve Devlet için 
lüzumlu bulunan doğru sentezler yapılabilmekte
dir. Aksi halde ise, nakıs ve hatalı bilgi ve mü
şahedelere istinaden verilecek kararlar ve alına
cak tedbirler elbette isabetsiz olacaktır. Bir baş
ka ifade ile istatistik, hataları asgariye indiren 
ve kararlarımızdaki isabet nİsbetini yükselten mo
dern bir metoddur. Bu bakımdan küçük veya bü
yük olsun herhangi bir topluluğun idare mesuli
yetini deruhde edecek olanların bu mühim nokta 
üzerinde ciddiyet ve samimiyetle durmaları ve 
hâdiseleri rakamların mânası ve ışığı altında 
tetkik ve müşahede etmeleri şarttır. 

Muhterem arkadaşlar, istatistik bilgisi bugün
kü kemaline erişinceye kadar elbette ki uzunca 
bir hazırlık devresi geçirmiş bulunmaktadır. Esa
sen bütün ilim kollarının tekâmülleri de bu yo
lu takibetmiştir. Fakat son arkeolojik ve tarihî 
araştırmalar hayretle göstermiştir ki, iptidai ve 
noksan dahi olsa istatistik ameliyelerinin hâtıra
ları çok eskilere ve hattâ insan cemiyetinin ilk te
şekkül ettiği zamanlara kadar dayanmaktadır. 
Meselâ, Sardunya adasında yaşamış olan ilk in
sanlara ait mahrut şeklindeki Nuraghi denilen 
âbidelerin duvarlarında kaba saba oyulmuş işa 
retlere rastlanmış ve henüz yazı mevcudolmadiği 
bir zamanda bu işaretlerin ziraat ve av istatistik
leri oldukları anlaşılmıştır. 

Sosyal grup ve zümreler hukukî;"siyasi ve 
idari bakımdan tekâmül gösterdikçe istatistik 
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ameliyelerindeki müşahede ve sayım neticeleri 
de daha az kusurlu olmaya başlamış ve Devlet 
teşdkkülünden sonra da oldukça muntazam ista
tistikler yapılabilmiştir. 

Esasen Devlet kelimesiyle istatistik kelimele
rinin kökleri lâtkıce devlet veya durum mânası
na gelen statuıs'dan neşet etmiş bulunmaktadır. 

Tarih göstermektedir ki devlet kurabilmiş 
olan muhtelif milletler kendi imkân ve zaruretle
ri ölçüsünde ve bilhassa malî, ticari ve askerî 
gayeler çin istatistik bilgisinden faydalanmış
lardır. Hafriyat neticesinde elde edilen vesika
lardan anlaşıldığına göre eski Mısırlılar munta
zam müşahede ve sayımlar yapmışlardır. Ayrı
ca Asurların, eski Yunanlıların, Romalıların, 
Yahudilerin çeşitli yönlerden yaptıkları sayım 
vo müşahedeleri mevcuttur. 

Araplar, Selçuklar ve Osmanlıların istatisti
ğe ehemmiyet verdikleri anlaşılmaktadır. Os
manlı Devletinde bilhassa Orhan Gazi, 1 nci Mu
rat ve Kanuni Süleyman devrinde istatistik ba
kımından pek önemli adımlar atılmıştır. Osman
lılarda teşekkül olarak istatistik dairesinin 1832 
de kurulduğunu görmekteyiz. 

Türkiye Cumhuriyetinde ilk defa 1927 sene
sinde Anafonksiyonu nüfus sayımı olan İstatis
tik Genel Müdürlüğü tesis edilmiş ve 1930 sene
sinde de Kuruluş, Görev ve Yetki kanunları çı
karılmıştır. O zamandan beri artan ihtiyacı kar
şılamak amaciyle muhtelif ek ve tadiller yapıl 
mış ise de zaruretlerin şümul ve mânalarının çok 
genişlemesi bu kanunun hayatiyetini son derece 
zayıflatmış ve işe yaramaz bir hale getirmiş bu
lunmaktaydı. Malûm olduğu üzere hususi araş
tırıcıların, ilim adamlarının, özel teşebbüsün vo 
bilhassa hızlı ve plânlı bir kalkınmaya karar 
vermiş bulunan Devletin şiddetle muhtaç bulun
duğu güvenilir istatistik bilgilerini salâhiyetlo 
temin edebileceği modern bir müessesenin sür
atle kurulması günün kaçınılmaz bir icabıydı. 

Bu mühim vecibe 13.. 6 . 1962 tarih ve 53 
sayılı Kanunla C .H. P. karma hükümetleri ta
rafından yerine getirilmiş bu suretle de Türki
ye modern mânada bir istatistik enstitüsüne ka
vuşmuş bulunmaktadır, istatistik hizmetlerinin 
fert ve Devlet için son derece mühim bulundu
ğunu ve kalkınma mevzuunun temel unsurunu, 
plân ve plânlama fikrinin anamalzemesinin ilmî 
meşguliyet ve terakkiyatın başlıca âmilini teşkil 
ettiğini bilhassa arz etmek isterim. 

672 — 
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Şu halde kurulduğu günden beri enstitünün 

verdiği mesayi ile yakînen ilgilenmek ve elde 
ettiği müspet veya menfi neticelerin sebeplerini 
tedbit etmek suretiyle olgunlaşmasına yardımcı 
olmak hepimizin anagörevleri meyanmdadır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Mühim vazifeler deruhde etmiş bulunan bu 

müessesenin rasyonal çalışması ve kendinden 
(bekleneni kemaliyle yerine getirebilmesi için 
mevcudiyeti şart olan dört mühim faktörün (ki, 
bunlar para, mevzuat ve teçhizat, personel ve 
eğitimdir.) niteliklerini incelemekte fayda mülâ
haza etmekteyiz. Ancak bu suretle sağlam bir 
neticenin elde edilebileceğine inanmaktayız. 

1. Para : 
Hükümet, Enstitünün çağdaş Garp memle

ketleri seviyesine ulaşabilmesi için maddi hiçbir 
fedakârlıktan çekinmemiştir. Kurulduğu günden 
beri bütçe imkânlarının darlığına rağmen mü
essesenin paraya ihtiyacı tamamen karşılanmış 
bulunmaktadır. İlerideki mecburiyetlere göre de 
tahsisat işinin müspet şekilde haHedileceğine • 
kaani bulunuyoruz. Bu itibarla müessesenin malî 
durumunun niîibeten tatminkâr bir seviyede ol
duğunu' söyliyebiliriz. 

2. Kanuni mevzuat ve araçlar : 
Bit konu 53 sayılı Kanunla Enstitüye lüzum

lu yetkiyi tanımış bulunmaktadır. Tatbikattaki 
aksaklıkların veya yeni zaruretlerin Yüce He
yetiniz tarafından bertaraf edileceği de tabiîdir. 
Cihazlanma yönünden müessesenin durumu git
tikçe yüz güldürücü olmaktadır. Dağınık yerler
deki vazifeliler, yeni yapılan merkezî binada top
lanmış/ ar, bu suretle bürolar arasındaki işbirliği 
artmış ve süratlenmiştir. 

Matbaanın noksanları tamamlanmış ve tam 
teçhizatla çalışır duruma sokulmuştur. Bu su
retle matbuaların zamanında basılması imlşânj 
elde edilmiş bulunmaktadır. 

Ayrıca modern bir araç olarak elektronik be
yin hizmete girmiştir. 

Enstitü idarecilerinin gayretleriyle meydana 
getirilen muazzam • kütüpane ÖAftilmeye değer 
niteliktedir. Bu güzel eserin yakın bir gelecekte 
Türkiye için ehemmiyetli bir araştırma; kitap
lığı haline sokulmasını beklemekteyiz. 

3. Personel : 
Şurasını hemen arz etmek isterim ki, şayet 

her hangi bir teşekkül kalifiye personel yüzün-
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den yetersiz bir durumda ise böyle bir müesse
senin muvaffakiyetinden sö? etmek hayalden da
ha öteye gidemez. Şu halde müessesenin en mü
him görevlerinden birisi bu önemli problemin 
iyi ve-dü-çatl'i bir şekilde halli yolunu bulmaktır. 
Bu bir- zaman meselesi olmakla beraber halen 
müessesenin tam bir randımanla çalışamadığı 
muhakkaktır. 

Herine-kadar içte ve dışta yetişmiş eleman
larla takviye yapıldığı ve •••gelecek için burslu 
öğrenciler yetiştirilmekte olduğu bilinmekte iseı-
de bugünkü kadnoıiyle beklenilenin noksansız 
yerine- getirildiği asla iddia edilemez. Plânlı bir 
ekonomi devrinde istatistik çalışmalarının ehem
miyeti eskiye nazaran -çok daha arttığına göre 
.personel:.probleminin süratle halledilmesi zaru
ridir. -

4. Muhterem -arkadaşlar, muvaffakiyet zin
cirinin dördüncü halkasını eğitim mevzuu teşkil 
etmektedir. Bu da enstitü personeli hâricinde 
tavzif edilecek olan diğer kurum ve teşekküller-
deki elemanların yetiştirilmesiyle halk eğitimi. 
konusunun kapsamını almaktadır. 

a)! Enstitü haricindeki - vazifeli personelin • 
eğitimi* : 

Enstitü bu hususta alâkalı bütün daire ve te
şekküller ile ve- bilhassa bunların alt kademele-
rlyle sıkı ve samimî bir işbirliği tesis etmeli ve 
tavzif edeceği personelin eğitimleri için hiçbir 
fedakârlıktan kaçınmamalıdır. 1964 yılında bu 
maksatla yapılmış kurs ve konferanslardan fay
dalı neticeler istihsal edilmiş olmakla beraber 
tatminkâr olmaktan uzaktır. Gayeye yaklaşmak 
için bu hususta daha kesif bir mesaiye ihtiyaeol-
VH r̂nıa inanmaktayız. Merkezdeki İstatistik 
Eğitim Enstitüsünün verimli ve kıymetli mesai- • 
sine devam edilmekle beraber kursların il mer
kezlerine kadar teşmilinde kısa vadeli de olsa 
her sene devamında fayda mülâhaza etmekteyiz. 
Bu suretle eski bilgilerin bir daha unutulmıya- -
cak şekilde kafalara sokulması ve yeni malûma* 
tın aktarılması devamlı olarak mümkün olacak
tır. 

b> Ayrıca mühim bir mesele de istatistik ; 
hizmetlerinin hangilerinin bakanlıklara veya 
diğer -teşekküllere ve hangilerinin de Enstitüye ; 
aidolacağı hususu- kesin olarak tesbit ve tâyin -
eld ilmelidir. Bu suretle de bir taraftan enstitü 
dışında Uvz i f ed&e^ 
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si kolaylaşacak, diğer taraftan da elde edilecek 
bilgilerin sıhhat oranı artmış bulunacaktır. 

e) Halk eğitimi meivzuu : 
(Nüfusunun yarısından fazlası okuma - yazma 

ıbilmiyen memleketimizde son derece bakir bulu
nan istatistik yönünden halk eğitiminin ne de
rece güçlükler arz edeceği şüphesizdir. Fakat 
hicjbir maniadan yılmadan ve azimle büktün güç
lükleri bertaraf etmek suretiyle, halkımızı, bu 
yönden eğitmek mecburiyetindeyiz. Kanaatimiz
ce her ted'birin başında istatistik melvzuunun 
verigi tarhı ile sureti katiyede alâkalı bulunma
dığı hususu her fırsatta ve her vasıta ile halka 
duyurulmak ve Ibu mevzu klişe olarak vatanda
şın şuur altına sokulmalıdır. 

Ayrıca yurt içi daimî ve bilhassa muvakkat 
'bürolar çoğaltılmalı ve kış aylarında köylere ka
dar ıgidilerek konu ile alâkalı konuşma ve soh
bet toplantıları yapılmalı ve icaJbında dokûman-
ter filimler de gösterilmelidir. 

Millî Eğitim Bakanlığı ile temasa geçilerek 
ilkokuldan itibaren fakülte ve yüksek okullara 
kadar bütün mekteplerde istatistik şuurunun 
teessüsü için imkân ve çareler aranmalıdır. 

Halk eğitimi yönünden radyonun değerini 
izaha lüzum görmüyorum. istatistik kültürü 
için yapılacak yayınların cazip hır hale sokul
masının ve bu hususta âdeta bir reklâm progra
mı gübi .hareket edilmesinin faydaları büyük 
olacaktır. 

Halkı yakinen ilgilendiren ziraat; ticaret, 
aile bütçesi ve bilhassa her nevi seçim sonuçla
rı herkesin anlıyabileceği şekil ve dilde sürat
le yayınlanarak imkân nisbetinde parasız dağı
tılmak suretiyle vatandaşın istatistik mevzuuna 
olan alâkası celp ve teşvik edilmelidir. 

İstatistik hizmetlerinin ilmini yapmak isti-
yen aydın zümre için klâsik müracaat 'kitap
larının telif veya tercümesine zaruret olduğu 
gibi bunun yanında orijinal etütlerin de neşri 
temin edilmelidir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Muvaffakiyeti esas teşkil eden mühim fak

törlerden birisi de müessesenin ilmî metotlar 
içinde tamamen müstakil olarak çalışmasının 
temin edilmiş olmasıdır. Bu noktaya parmak 
basmaktaki maksadımız 27 Mayıs 3960 ihtilâ
linden evvel bu müesseseye siyasi baskı yap
mak suretiyle istatistiklerin hükümetlerin ar-
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zularma göre tanzim ettirme gibi son derece va
him ve tehlikeli yola sapılmış bulunduğunu ha
tırlatmaktır. Şurasını hemen belirtmek iste
rim ki, müessesenin o zamanki idaresini elinde 
bulunduran idealistleri hiçbir tazyik hak bil
dikleri yoldan çeviremediği gibi aksine bu kö
tü davranışların kati olarak karşılarında bu
lunmuşlar ve şahıslarının olduğu kadar men-
subolduğu kuruluşun içte ve dışta şeref ve iti
barlarını kurtarmış bulunmaktadırlar. Bu ide
alist vatanperverlere huzurunuzda teşekkürü 
bir borç kabul ediyorum. 

Temelleri ciddiyet ve şeref harclariyle yo-
ğurulmıış bulunan enstitünün bu alandaki has
sasiyetine devamını bir memleket vecibesi oldu
ğunu arz ederken yeni iktidarların da (hiçbir 
şekil ve şart içinde böylesine kötü bir yola sap
mamaları bedahetimi bilhassa belirtmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Diğer mühim bir mesele de şudur: Bugüne 

kadar enstitü haricindeki muhtelif makamların 
kendi elde ettikleri nakıs bilgiler- ile münferit 
istatistik neşretmekte oldukları esefle müşaha-
de edilmektedir. Bu son derece tehlikeli olan 
tatbikata bilhassa işaret etmek isterim. Bu tat
bikat devam ettirildiği takdirde enstitünün neş
redeceği doğru ve inanılır bilgilere de güven 
kökünden sarsılmış bulunacaktır. Bu bakım
dan Hükümetin bu çok mühim mesele üzerine 
ciddiyetle eğilmesini ve enstitü haricindeki ma
kamların münferit istatistik neşretme faaliyet
lerine kati olarak mâni olmasının zaruretini 
bilhassa arz etmek isterim. Bu noktayı müşah
has bir misalle arz etmek isterim. 

Bilindiği gibi ısı miktarlarını ölçmek için 
birbirinden tamamen farklı tabanlara istinad-
eden termometreler mevcuttur. Meselâ santig
rat esasında, hepinizin bildiği gibi su, sıfır de
recede donar. Yüz derecede kaynar. Fahran-
hayt esasında ise yine aynı su 32 derecede do
nar, 212 derecede, kaynar. Reomür esasına gö
re yine su sıfır derecede donar ve 8 derecede 
kaynar. Suyun donması, ne de kaynaması de
ğişmediği halele rakamlar, arz edildiği şekilde, 
değişik bulunabilir. 

Bu hususun pek taze ve canlı bir misali büt
çenin tümü üzerindeki konuşmalarda cereyan 
etmiştir. Y. T. P. Lideri Sayın Aliean C. H. P. 
sözcülerinin verdikleri rakamların birbirinin 
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aynı olmadığını izaha çalışmışlardır. Fakat, 
C. H. P. sözcülerinin verdikleri rakamların is-
tinadettiği tabanları tetkik etmek zahmetinde 
bulunsalardı yukardaki termometre misalinde 
açıkladığımız şekilde suyun donma ve kayna
ma dereceleri hiç değişmediği halde kullanılan 
vasıtaya göre rakamların değişmesinin müm
kün olacağını, fakat değişen bu rakamların ay
nı mânaya gel diklerini şüphesiz takdir buyura
caklardı. 

Netice olarak maruzatımız şudur ki, Hükü
metin iktisadi ve sosyal mevzularda kurmuş 
bulunduğu muhtelif kurullara daimî müessese 
olarak enstitünün ithal edilmesinde fayda mü
lâhaza etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Enstitü 1965 yılı bütçesiyle üçüncü verimli 

çalışma yılma girmiş bulunmaktadır. Geçen 
iki yıllık mesaisiyle güvenilir bir müessese ha
line süratle ulaşmakta olduğnu gönül huzuru 
içinde müşahade etmekteyiz. Şurasını arz et-
mefc isterim ki bizim gibi imkânları kısırlaşmış 
ve geri kalmış bir memleketin derhal halletmek 
mecburiyetinde bulunduğu ana dâvalarında 
muvaffakiyete ulaşabilmesi için sıhhatli ve sü
ratli bir istatistik bilgisine ihtiyacı aşikârdır. ! 
Büyük emeklerle meydana getirilen enstitü- i 
nün verimli mesaisinin kalkınmamızın şaşmaz j 
müşiri olacağına inanmaktayım. | 

Muhterem arkadaşlarım, ! 
Enstitünün istikbale ait iş programlarının ; 

oldukça vaitkâr bulunduğunu kaydetmekle ye
tineceğim. Şurasına işaret etmek isterim ki, bu- | 
günkü çalışma şuuru devam ettirildiği takdirde | 
kısa zamanda Garptaki benzeri teşekküller se
viyesine ulaşmaması için hiçbir mâkul sebep 
yoktur. Ancak, iktidarların bu güzel gidişe 
gölge düşürmeleri ve olgunlaşma temposunu j 
şu veya bu şekilde kösteklemeleri halinde ise, 
bütün emeklerin boşa gitmiş bulunacağını da 
hatırlatmak isterim. Vazifesini müdrik ciddî ı 
bir Hükümetin böyle sakîm bir davranış içine ı 
düşeceğine asla inanmadığımı da biHhassn be
lirtmek isterim. 

Netice' olarak' mesut ve müreffeh bir Türki
ye'nin en ömin ve sadık habercisi güvenilir ista
tistikler olacaktır. 

Sözlerime son verirken 1965 yılı Devlet İs
tatistik Enstitüsü bütçesinin memleketimize hn- I 

19.5 1965 O :3 
| yırlı ve uğurlu olmasını C. H. P. Meclis Grupu 

adına arz ederken enstitü mensuplarına mesai
lerinde muvaffakiyetler temenni eder. hepinizi 
hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Şadı Binayl . Yok. Sa
yın İhsan Kabadayı!. Yok. Sayın İsmail Hak
kı Yılanlıoğlu?. Yok. Sayın Turgut Çulha?. Yok. 
Sayın Nazmi Özoğul. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Vazgeçtim. 

BAŞKAN — Sayın İhsan Önal. 
İHSAN ÖNAL (İçel) — Vazgeçtim. 

I BAŞKAN — Sayın İbrahim İmirzalıoğlul. 
| Yok. Sayın Nihat Diler?. Yok. Sayın Muslihit-

tin Gürer. 
MUSLİHİTTİN GÜRER (Sakarya) — Vaz

geçtim. 
BAŞKAN — Sayın Gıyasettin Karaca. 

I GIYASETTİN KARACA (Erzurum) — 
| Vazgeçtim. 

BAŞKAN — Sayın Veli Uyar. 
I VELÎ UYAR (Yozgat) — Çok .muhterem 
İ arkadaşlarım, Devlet İstatistik Enstitüsü büt

çesi münasebetiyle, bir arkadaşımızın bu ensti
tü mensupları hakkında bâzı beyanlarda bulun-

j mamış olsa idi ben söz almaya niyetli değildim. 
j 1962 yılında İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 
I olarak kurulan bu teşekkül diğer daire ve mü-
İ esseselerle en iyi ve mütekâmil bir koordinas

yon içerisinde çalışan ve bunları diğer dairelere 
örnek olarak göstermemiz gereken bir teşekkül-

j dür. Bilhassa AtD Teşkilâtından en çok yar-
j di m alan ve bunlarla yüksek tahsilli bu yıl otuz 

gencimizi, istatistik seminerine tabi tutarak, 
bilgilerle teçhiz etmeye gayret gösteren bu de
ğerli müessesemizin başında bulunan arkadaşı-

I mızın genç olması, mutlaka yaşlı ve tecrübeli 
j olmayı icabettiren bir husus değildir. Bu de-
' ğerli arkadaşımızın hizmetlerini gelecek nesil-
[ 1er 'bayırla yâldedeeefc, 'bilh'sssa Tüırlbiye Ouım-

huriye tinin plânlı kalkınma devrinde İstatistik 
Enstitüsünün hazırlamış olduğu dokümanlar ve 
plân ve program tatbikatmdaki gayretleri her 
halde ileride nesillere ışık tutacaktır. Bu ba
kımdan bu müessesede çalışan değerli arkadaş
larımızı huzurunuzda tebrik eder, diğer daire
lerimize de bu müessesedeki çalışma sistemleri 
ve enerjisinin diğer müesseselerimize de numu
ne olmasını temenni eder hepinizi saygiyle se
lâmlarım. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın Uzuner, söz mü istiyor-

sunuz ? 
ALI RIZA UZUNER (Trabzon) —Kısa bir 

maruzatım olacak. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ALÎ RIZA UZUNER (Trabzon) — Muhte

rem arkadaşlarım, sabrınızı taşırmadan bir iki 
konu hakkında görüşlerimi arz etmeye çalışa
cağım. 

Devlet istatistik Enstitüsünün memleketimi
zin kalkınmasında ne kadar önemli bir mües
sese . olduğu yüksek malûmunuzdur. Enistitü 

hüviyeti ile bu müessesenin son zamanlarda 
büyük bir inkişaf kaydettiğini büyük memnu
niyetle müşahede ediyoruz. Yalnız bu arada bir 
temennimi belirtmeyi de vazife sayarım. 

Çeşitli çalışmalarını zaman zaman efkârı 
umumiyeye duyurmak istikametinde enistitü-
nün aktif olmadığını ve bunun vatandaş eğiti
mi bakımından da zaruri bir davranı olduğuna 
bilhassa değinmek istiyorum. Çok mükemmel 
çalışmalar yapıyor, kısa bir zamanda teşkilât
lanmış bir müessesedir. Çtik başarılı çalışıyor. 
Gerek çalışma sistemleri hakkında ve gerekse 
vardıkları bâzı neticelerden zaman zaman rad
yodan faydalanmak, basın yolu ile ilgilileri, .va
tandaşları tenvir etmek istikametinde aktif ol
masını bilhassa temenni etmek isterdim. 

Devlet İstatistik Enstitüsü diğer Bakanlık
lara bağlı genel müdürlüklerden farklı adı üze
rinde bir enstitüdür. Çeşitli araştırmalar, ince- • 
lemeler yapar. Rakamları zamanında, yalnız 
kendi büyük ciltli kitaplariyle -değil, bunları 
özetlemek suretiyle basın ve radyo vâsıtasiyle 
efkârı umumiyeye aksettirmesinde büyük fay
dalar görmekteyim. Bu şekiller rakamların çe
şitli görüş sahibi kimseler tarafından Türk 
umumi efkârına arzı halinde çelişik gö
rüşler, farklı -görüşleı* hâsıl olmaktadır. Tet
kik etmedm, incelemeden bilhassa son za
manlarda hızı konusunda farklı esaslardan ha
reket etmek suretiyle hatalı görüşler ortaya sü
rülmüş bulunmaktadır. Vatandaş bunu değer-
lendirememektedir. Acaba hangisi doğrudur? 

Ama istatistik enstitüsü bu işi değerlendir
mek durumunda bulunan vatandaşlarımıza za
manında bilgi sunarsa, daha isabetli olur. Ki
min daha doğru ve kimin hatalı yolda olduğu
nu tefrik etmek imkânını bulur. 
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Bu arada istatistik Genel • Müdürlüğü .teşki

lâtının, hakikaten hiçbir; memlekette kaydedil-
miyen kısa bir zamanda sağladığı üstün başar; 
rıdan dolayı kendilerini yüksek huzurunuzda 
tebrik etmeyi de bir ̂ vazife saymaktayım. 

Bir temennimi daha son olarak arz etmek is
terim. Mükemmel bir bina olan İstatistik Genel 
Müdürlüğü binasının etrafı maalesef yıllar yılı. 
tamamlanamamıştır. Binaya giriş ve çıkış im-i 
kânları hele yağmurlu zamanlarda güç olmak
tadır. Sayın Bakandan binanın tamamlanması, 
bilhassa bahçe giriş kısmının binaya-yakışır bir 
hale getirilmesi, Devlet istatistik Genel Müdürlü
ğünün başarılı çalışan bu müessesenin durumuna: 
uygun bir hareket olacaktır. Sayın Bakamdan.•• 
bunu kısa bir zamanda tamamlamasını istirham 
eder, hürmetlerimi,sunarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN 
tuyorum. 

-Kifayet önergeleri vardır. Oku* 

Sayın Başkanlığa 
Durum aydınlanmıştır, kifayeti arz ederim. 

Edirne 
Nâzmi özoğul 

Yüksek Başkanlığa 
istatistik bütçesi üzerinde kâfi • konuşmalar 

yapılmıştır. Kifayet teklifimin oylanmasını rica 
ederim. 

Adana 
Mehmet Geçioğlu 

BAŞKAN — Aleyhindebuyurun Sayın Arar. 
KÂZIM ARAR (Çankırı) — Efendim, gece

nin geç vaktinde bütün yorgunluklar arasında 
âdeta iz'aç hali varmış gibi kifayet takrirleri 
aleyhinde konuşmanın ne kadar güç olduğunu 
takdir ediyorum. Fakat bu kifayet takrirlerinin 
de bu kadar az konuşularak süratle çıkan büt
çeler arasında verilmesini de yadırgıyorum. 
özür dilerim. 

tsfoatistıl'k Umuım Müdürlüğü Enötitülstü gîbiF 
iktüsadi, ticari, ikültürel hayatımızda çok mıü-
ihiim mevkii olam? müessesenin daıha iyiye git?« 
mesinıi temin sadedinde senede bir defa bu mür 
zakereîeri yatpariken her mil'letvefcilinin kafa-
ısınıdah çeşitli istifhamlar yaratan! ve siyasi in
sanlar olamak Yüce Meclisin her üyesinin köy-
ılerde mlüsahede ettiği îstajlıstikî malûmatın 
ttoplamjm'aema da çok iptidai bir metodunhâlâ 
takibedildiğini bur^ftilidıiiecgetiannejr, yaıni bir 
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misalle niçin kifayetin aıleyihinde olduğjrrau arz 
etımek isterim-. Köylere viCâycllûn memuır ede
ceği insanlar gelir, 'bu köyde kaç büyulk ba,ş 
hayvam ve kaç küçük ba§ hayvan vardır, Ah
met Ağanan ne kadar, Mehmet Ağanım ne ka-
«LaJndirî Ahmet Ağa vergiden kaçımalk i'ejin 
'gizlemek ister. Muhtar, ydk her halde senlin 
eü'U ile yüz' aoatsmda vardır, der. Bu şekilde 
gayet iptidai bl'r usulle tesibit edilgen bu üstatûs-
tlfkî malûmatı, Devlet Plânlama Teşkilâtımın 
raporlarına okuduğuımuız zammın, ademi iılılımıat 
ile yani füpihe ile telakki ettiğimi müşahede 
ediyoruz. Binaenaleyîh bu kamuda 'biinaız dcılaa 
krorM§ımanın Itüzuımumıa ve bJfayet taıkrjrJDİn 
reddine ve konuışacıafe aırlkadıaış da zaten cfıma-
dıgınıa göre bir ülkü arkadaşım komışaibll'ltmıasJne 
imkân vermemiz Meclis müzakerelerinin selâ
meti nıaımna faydalı olur kanıaû;t!<r.ıdeyiim. Her 
ne kadar İisiıaıtifâtük Umum Müd'üTİüğifcılkı sa-
yun Başkamı hakikaten ç/ak güzel çıaıliışmauaıniyie 
Iheplimizi memnum edici' mıahilyeiîte tabmiln edü<ci' 
ımaihiyetıte.... 

BAŞKAN — Efeaisa gfameyimıiz Sayan Anar. 
KÂZIM ARA (Devamla) — ttimadıimüiz nar 

kendilerine, Yükısdk Meeîiloln ışik taufarmaöı, yo»l 
göstermesi senede bir defa işaret vermesi lılalH-
za eder. Bu dıübarla kifayeiûn reddini idbirham 
«derini. 

BAŞKAN — Kifayet ömer.gesiri oydaniM»» 
sunuyorum. Kabul edenler... El'mllıyemler.,. Ka
bul edilmiştir. 

Devlet İsîıaüstük En&tiitM Bayramlığı Büt
çesinin bölümlerine geçilımeaûni.. . 

DEVLET BAKANI HÜSEYİN ATAMAN 
(Ankara) — Söz 'İGliılıyorum. 

iBAŞKAN — Kifayet babul edildi sayın Ba
kan. 

Bölümlere geçifJmeısdnıi oylarımıza sûmıuyonT.n* 
Kabul edenler... Btaıtl'yenleıv.. Kabul edHümişiCT. 

(A/l) Cari harcannalar 

B. Lira 
12.000 Personel giderleri 13 181 335 

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

13.000 Yönetlım giderleri 1 083 951 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
"Etmiyenler.., Kabul edilmiştir. 
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14.000 Hikmet giderleri 7 031 004 
BAŞKAN — Kabul edenüer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çe§lıli giderler 391 101 
BAŞKAN — Kabul edenller... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yallınım. harcama-la'n 
23.000 Makûnıa', te'çAıizat ve ta^ıt ahınv-

hırı ye onaırım.Oaın . 2 430 478 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Senmaye tenkili ve tırarcıfer haraamaları 
II - Traosferler 

34.000 Maü trar.Dferler 13 180 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35:003. Sosyal trarsferler 89 700 
BAŞKAN — Kabul eden'e «... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 (Borç ödemeler 1 
BAŞKAN — Kabul edonV... 
Etmivenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet istatistik Enstitüsünün bütçesinin 
müzakeresi bitmiştir. 

Ç . Diyanet İşleri Başkanlığı 

BAŞKAN — Diyanet îşleri Başkanlığı büt
çesinin tümü üzerinde söz alan arkadaşların 
isimlerini okuyorum: 

Grupları adına C. H. P. Grupu adına Sayın 
Yusuf Ulusoy, A. Partisi Grupu adına Sayın 
Hasan Aksay, M. Paıtisi Grupu adına Sayın 
Kâmil înal. 

Şahısları adına, söz istiyen arkadaşların isim
lerini sıra ile okuyorum: 

Hilmi Aydmçer, Müştak Okumuş, Mebmet 
Geçioğlu, Mustafa Kemal Çilesiz, îsmıail Sarı
göz, Sadi Binay, Turgut Çulha, Nazmi özoğul, 
Nihat Diler, Gıyasettin Karaca, ş<ah»ı adına Ha
san Aksay... 

Sizin talebiniz nedir, Sayın Diler.? 
NÎHAT DİLER (Erzurum) — Daha evvel 

grup adına ben konuşayım. Herhalde Sayın 
Ulusoy hazırlanıyorlar. 

BAŞKAN — Grup adma söz istemişsiniz, 
şahsiniz a d W BOZ talebiniz var, 
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NÎHAT DÎLER (Erzurum) — Grup adına 

söz talebim var, Sayın Baş/kanım. 
BAŞKAN — Riyasete intikal etmiş grup 

adına bir söz talebiniz yok. Eğer grup adına 
şimdi söz istiyorsanız kaydedeyim. 

NÎHAT DÎLER (Erzurum) — Evet. 

BAŞKAN — Şimdi söz sırası C. M. P. Gru-
pu adına Sayın Yusuf Ulusoy.'undur. 

C. H. P. ADINA YUSUF ULUSOY (Sakar
ya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

1965 malî yılı Diyanet İşleri Reisliği büt
çesinin Büyük Mecliste görüşülmesinden fay
dalanarak C. H. P. Millet Meclisi Grupunun, 
bu reisliğin genel durumu hakkındaki görüş 
ve temennilerini ifade etmeme müsaadelerini
zi rica ederim. 

Aziz arkadaşlarım, 
Medeniyet tarihinin incelenmesi bize gös

termiştir ki, din fikri, beşeriyetle beraber doğ
muş ve tekâmül etmiştir, Din hissi, insanlığın 
yaradılışında mevcuttur. Bu duygunun sevkiy-
ledir ki, insan oğlu, zaman zaman ateşe, güne
şe ve insana tapmış bu suretle ruhi bir huzura 
kavuşmuştur. Bu itibarla, Hemen arz edelim ki, 
beşeriyet varoldukça, din ve dinî müeeseseler de 
var olacaktır. 

tnsanl ğm idrakinin artması, müspet ilim 
alanında terakki kaydetmesi ve düşünceleri
nin yükselmesi ile orantılı olarak din fikri da
da ziyade kuvvet bulacaktır. Büyük Filozof 
Herbert Sipenserin dediği gibi «ilmin terakki
si daha açık bir surette ispat ediyor ki, haki
katini anlamadığımız ve anlıyamıyacağım:z bir 
vücudu mutlak vardır. Evvelini ve sonunu ta
savvur edemediğimiz bu ebedî ve ezelî kudret her 
yerde tecelli ediyor ve her şey ondan zuhüre 
geliyor.» demesi de bu fikrimizi teyide kâfi
dir. 

Yücelik, üstünlük, hüküm, ferman ve saire 
gibi. daha pek çok mânaları olan din, erginlik 
çağma gelen akıllıları, arzulariyle hakka ve 
hayra kavuşturan, 'bu suretle onlara, dünya ve 
âhiret saadetini temin eden ilâhi <bir Kanun
dur. Bu ilâhi kanun, felsefesi itibariyle insan 
oğlunun ne için yaşadığı, nereden gelip nere
ye gittiği sualine »cevap vermeye çalışırken di
ğer taraftan da topluma en geniş mânasiyle 
hürriyeti, adaleti, ahlâkı getiren, ilme ve ça
lışmaya en yüksek değeri veren içte ve dışta 

19 . 5 . 1985 O : 3 
güzellik ariyan, taassubu, cehaleti, hurafeyi, 
tenbelliği şiddetle reddeden, vatan sevgisini 
ulvileştiren onun müdafaası uğrunda ölenleri 
şahadet mertebesine yücelten bir dindir. Din 
müessesesinin böyle yüksek temellere dayanma
sı. dinin lüzum ve zaruretini artırmaktadır. 

Bugünkü bir görüşe nazaran ahlâk, hürri
yetlerin eh iyi bir sakilde kullanılması ilmidir. 
Bir görüşe göre ahlâk ilmi vazife ilminden iba
ret oluyor. Vazife ise, hayrın işlenmesidir ki, 
bunun msydana gelmesine fazilet diyoruz. Bun
dan dolayıdır ki, fazileti telkin etmesi itibariy
le ahlâk ile din birleşiyor. Aleksi Bertran, 
«Mutekik kimselerde mevcudolan imân ahlâk 
için pek kıymetli bir dayanaktır.» sözleriyle 
bu noktaya işaret etmek istemiştir. 

Sayın milletvekilleri, 
Maghur Alman Filozofu Şopen Havrm de

diği gibi, «hayat hırs ve arzudan ibarettir, in
san oğiu iç güdüsü itibariyle hırslarının ve 
arzularının esiridir. Bu yaradılışta olan insan
lar arasında içtimai hayatın teşekkülü, karşı
lıklı emniyet ve dostluğun kurulabilmesi için, 
ferdin ferdî arzularına, nefsani ihtiraslarına 
hâkim olması lâzımdır. Böyle olmadıkça da 
so3yal :bir hayat yaşıyamayız, medeni olamayız. 
Yaradılışı itibariyle ihtiraslarına sınır çizemi-
yen insanlar, esiri oldı.iİLİarı bu ihtirasları mâ-
ikul ve mantakî bir şekle sokacak bir zaıbrtaya 
muhtaçtırlar. Bu zab.ta ise, ancak dindir. Kut
sallığı itibariyle de diri, insanlık üzerinde kuv
vetli bir hâkimdir. Bu hâkim, vicdanlarda en 
tesirli' bir âmil olduğundan insanı gizli ve açık 
her türlü kötülüklerden alıkoyacaktır. 

Aziz milletvekilleri, 
20 nci yüzyılda medeni âlemin dine ehemmi

yet vermesinin sebebi, bu hakikatlerin lâyikiy-
le anlaşılmış olmasındandır. Eğer bu inanç ol
masaydı medeniyetin zirvesine çıkmş olan mil
letlerin dinî müesseseleri geliştirmekte ve sa
yılarını artırmak hususunda âdeta bir yarışa 
çıkmazlardı. Bugün Amerika'da ve Almanya'da 
sayıları yüzlerin çok üstünde olan din okulları
nın bulunması ve milyonları aşan öğrencilerinin 
movcudolması, dinin ve din duygusunun bir cemi
yet için ne kadar lüzumlu olduğuna inanmış ol
malarından ileri gelmektedir. Medeni milletler, 
mânevi duygulardan mahrum cernij^etlerin sa
dece cansız bir madde olduğuna inandıklarını, 

67C 
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dinî müesseselere verdikleri ehemmiyetle isbad-
etmişlerdir. 

Aziz arkadaşlarım; 
Mensubu olmakla bahtiyarlık duyduğumuz 

tslâm Dini, ilme en yüksek değeri veren bir 
Dindir. Sevgili Peygamberimizin ilk telâkki et
tiği ayetlerden birisi (Alâk) suresinin ilk ayeti 
olan «Yaratan Tanrının adıyla oku.» ayetidir. 
Aynı surenin 4 ncü ayeti «kalemden» bahseder. 
Peygamberimize nazil olan ilk ayetlerde kalem
den bahsedilmesi çok büyük bir ehemmiyeti ha
izdir. Çünkü Allahm birliği akidesini neşrede
cek en kuvvetli vasıtadan birisi kalemdir. Bu 
ayet, kalemin insanlığı yükseltmek ve kurtar
mak hususunda en kuvvetli âmil olacağını gös
termektedir. Bu suretle, «oku ve yaz» emri îs-
lâmiyetin insanlığa ilk hitabı olmuştur. Bun
dan, dolayısiyle Müslümanların yükselme dev
rinde ilim en kuvvetli himayeyi görmüştür. Bu 
himaye, başka bir dinin tarihinde raslanamıya-
cak derecede eşsizdir. Dinimiz, ilmi kadın ve er
keğe farz kılmıştır. Bilenlerle bilmiyenlerin bir 
olamıyacaŞı, çalışmanın bir ibadet olduğu telkin 
edilmoktcdir. islâmiyet'te ilmin kadri şahadet 
mertebesinden de yücedir. îslâm Dininin insan
lık âlemine bakışını gösteren şu misalleri zikret
meme müsaadelerinizi rica edeceğim. 

Aile ve insanlık sevgisi için sevgili Pevr^m-
'berimılz; «Huzuruma ç/Jktığmoz zaman Allah'ın 
sizi nasıl tanıyacağını zannediyorsunuz?» si
zi çocuklarınıza muhabbetinizle, akrabanıza 
muhabbetinizle, komşularınıza muhabbetinizle 
vesair insanlara muhabbetinizle tanıyacaktır. 
Yaradanım/ı seviyor musunuz? O halde evvelâ 
(hemcinsmizi seviniz, Allah'a yaklaşmak mı isti
yorsunuz? Mahlûkatını seviniz, kendi nefsiniz için 
istemediğinizi onlar için de istemeyiniz» buyur
muşlardır. 

Sayın Milletvekilleri; 
İslâmiyet ahlâkı ön plânda tutan tek Dindir. 

Peygamberimiz en şiddetli ve en kat'i sözleriyle 
riyakârlığın alçaklığını, nefsi aldatmanın fenalı
ğını kınamış, en doğru sözlerle hakkın, hayrın 
ve kardeşçe muhabbetin kıymetini ilân etmiştir. 
Peygamberimizin aklın üstünlüğünü, safsatayı 
reddettiğini gösteren şu hadisini islâm Dinini an-
lamıyanların bilmesini pek isterdik, «insanın di
ni aklıdır» «Aklı olmıyanm dini de yoktur.» bu
yurmakla aklın her işte her zaman hâkim olması 
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lâzımgeldiğine işaret buyurmuşlardır, islâmiye
t'in akla ve muhakemeye verdiği müstesna önemi 
göstermesi bakımından bir hâdiseyi nakletmek is
teriz. Yemen valiliğine tâyin edilen Maaz'a, bu 
vilâyeti hangi kaidelerle idare edeceğini soran 
Peygamberimize, Maaz'ın verdiği cevap şudur: 

Maaz - Kuranın kaidelerine göre idare ede
ceğim. 

Bunun üzerine Peygamberimiz: 
— Kuranda bulamıyacağm meselelerde n9 

yapacaksın? 
Maaz — Sünnete müracaat edeceğim. 
Peygamberimizin, sünnette bulamıyacağm 

meselelerde ne yapacaksın sualine Maaz'ın ceva
bı. . 

— O zaman muhakememe müracaat edece
ğim, olmuştur. 

1926 tarihinde kabul ettiğimiz 743 sayılı Me
deni Kanunun 1 nci maddesinin şu hükmü ay
nen: «hakkında kanuni bir hüküm bulunmıyan 
meselede hâkim, örf ve adete göre, örfüadet da
hi yok ise kendisi vazıı kanun olsaydı bu mese
leye dair nasıl bir kaide vaz"edecek idiyse, ona 
göre hükmeder.» demektedir. Sevgili Peygam
berimizle Maaz arasında geçen bu konuşmada 
kabul edilen prensipler medeni âlemin hukuk 
anlayışına ne kadar uygun düştüğünü göster
mesi itibariyle şayanı dikkattir. 

Sayın Milletvekilleri, 
tslâm dininin sosyal hükümleri ihtiva eden, 

adalete hususi bir mevki veren bir din olduğun
da hiç kimsenin şüphesi yoktur. Allah 
âdil olmayı emretmiştir. Bugün bizim (Ada
let Mülkün Temelidir) diye değerlendirdiği
miz fikir de bu fikir değil midir? 

Kadının cemiyette bir mevki sahibi olması, 
haklarının korunması babında Islâmiyetin yüce 
emirleri kesindir. Cahil iye devrinde, Arapların, 
kadınlara iyi muamele etmed'kleri, onları ha
kir bir varlık na7arı Ve baktıkları, kızı olan ba
baların cemiye'te kıVük görüldüğü ve bu yüzden 
kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü 
tarihin kavdettiği hakikatlerdendir. Nisa Su
resinin kadınlara tahsis edilmesi ve kadın hak
kından bahsetmesi, sebepsiz değildir. Sevgili 
Peygamberimiz : «Müminlerin inanca en kâmil 
olanı, ahlâkı güzel ve ailesine nezake'le muamele 
edenidir, sizin hayırlınız, ailesine hayırlı ola
nıdır.» buyurmuşlardır. 

— S79 
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Değerli arkadaşlarını, 
îıısan zekâsının eseri olan güzel sanatların 

lalam Alemindeki mevkiine de tarihî bir olay 
ila dokunmak isteriz. 

Kadisiyo Meydan Muharebesi kazanıldık
tan sonra, SaJi lihni Km Va'kkats harefoettine 
devanı1 a Medayin şehrine girdiği zaman Şah 
oradan kaçmış, o muhteşem saraylar bomboş kal-
ımıçLi. Said, saraya girince taht yerime minber 
konuldu ve Cuma namazı burada kılındı. İbni 
Esir, Suid'in f.ar ayında ki resimılene hiç dokun
madığını vo namazı o haliyle kıldığını yazar. 
Bilindiği üzere Said, esha'bm en meşhurla rm-
dandı vo Poygamberim'zin refakatinde bulun
muş olanlardan biri olduğu halde Kisralann Sa
rayındaki heykellere dokunmamış, hiçbirisini 
yerinden oynatmamıştır. Bu tarihî olayı, îslâ-
miyetin güzel sanatlar?, verdiği değerin ehem-
miye'ini idrak edomiyenlere bilhassa hatırlat
mak isteriz. •• 

Milletimizin öteden beri Dinimizo yaptığı 
hizmetlere paralel olarak., idaresi altında bu
lundurduğu milletlerin dinî inançlarına daima 
hürmetkar olması vo onları tam mânasiyle vic
dan lariylc başbaşa bırakması en garazkâr ya-
zarlarca da kabul edilmiştir. Nitekim, İstan
bul'u fethetmek sureliyle bir tarih devrini ka-
pıyan vo yeni bir tarih devrini açan Büyük 
Fatih, bu şahirdeki gayrimüslimlerin dinî inanç
larına asla müdahale etmemiş ve onların ru
hanilerine karşı gösterdiği müsamaha ve an
layış ile tarihte hususi bir yer almıştır. Mille
timizin bu anlayaşma tamamen uygun olarak 
Yeni Anayasamızın 19 nçu maddesi «Kimse iba
dete, dinî âyin ve törenlere katılmaya, dinî inanç 
vo kanatlerini açıklamaya zorlanamıyaeak, kimse 
dinî inanç vo kanaatinden dolayı kınanamıya* 
caktı:\» demektedir. Anayasamızın bu hükmü 
ile İnkılâbın no olduğunu anlıyamam4 olanla
rın inanç ve âkidelerine samimiyetle! bağlı bir 

-kimseye «Yobaz» demesini şiddetle reddettiği 
gibi, tslâmiyeti lâyikiylc anlıyamamış olan bir 
kimsenin de bir diğerine dinsiz demesini önle-
mişt:ı\ 

Sayın milletvekilleri, 
Yukarıdan beri izahına çalıştığımız bu din 

anlayışı istikâmetinde inanç vo düşünce sahibi 
dinî görevleriniz, aziz yurdumuzu bütünüyle 
kapladığı gün miiletimiz ve dinimiz halk kü&e-, 
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leri bakımından şimdiyo kadar tarihin hiçbir 
devr'ndo nail olunamıyan parlak bir devreyo 
geçmek için en faydalı adımlardan birisini at
ını 3 olacaktır. 

Cumhuriyetimizin kuruluşunu ta1 ibe~ 429 
sayılı Kanunla kurulmuş olan Diyanet İşleri 
Reisliğine Cumhuriyet hükümetlerince özel bir 
önem verilmiş, bu sahada çalışan muhterem dinî 
görevlilerim'ze de kudsi dinimizin görüşlerine 
vo telkin ett ği enas'ara uygun olarak goi'jken 
hürmet ve itibar gösterilmiştir. CJc-mişte ol
duğu gibi bugün de Hükümetin din işlerino 
karşı gereken önemi vermelini, milletimizce his
sedilen temayülün en tabiî bir neticesi olarak 
kabul ediyoruz. 

Bugün iktisadi ve felsefi görüşlerin çarpış
tığı gözle görülecek bir haldedir. Bu görüş1 erin 
rahipleri, emellerine Yaşabilmek için her vası
tadan ve her imkândan faydalanmaktadırlar. Ne
reden vo hangi istikâmetten geleceği tahmin 
odilemiyen bu menfur vo meşum arzuların ger-
çekleşmemesinde bu teşki'âttan fayda1 anmak 
mümkündür Topyekûn kalkınma hamlesi içe-
risindo bulunduğumuz bu plânlı devrede dinî 
görevlilerimizin halkımızı uyaracak1 arına ve 
kalkınmamıza yardımcı olacaklarına işaret etmek 
ister::; 

Sayın milletvekilleri, 
C H. P. sinin kurduğu Üçüncü İnönü Hü

kümeti tarafından 1965 yılı Diyanet İşleri Büt
çesinde 200 lira ücı'ot alan 7 776 hayrat hade
mesine 100 lira zamla ücretini 300 liraya, 250 
lira ücretli 1 600 hayrat hademesine 50 lira 
zamla ücretinin 300 liraya, 300 lira ücret alan 
550 hayrat hademesinin ücret1 erine 50 lira 
zamla 350 1 raya, 350 lira alan 350 aded hayrat 
hademesin'3 50 lira zamla 400 liraya, 400 lira 
alan 50 aded hayrat hademesine 50 lira zam1 a 
ücretinin 450 liraya yükseltildiğini vo bu yükselt
melerin bu bütçede de aynen muhafaza edildiği
ni görmekle memnun kaldığımızı bilhassa kay
dederim. 

Ayrıca, İnönü Hükümeti tarafından hazır
lanıp Geçici Komisyona sevk edilen ve bu ko
misyonda müzakeresi ikmal edilerek Meclise su
nulan ve en son alman bir kararla bu ay ige-
risinde çıkarılacağını bildiğimiz Diyanet İşleri 
Teşkilât vo kadro Kanununun kabulüyle, bu 
Teşkilât mensuplarının refahları sağlanacak, 
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istikballeri kanuni teminat altına alınmış o 
çaktır. Bu kanunun kabulüyle, pek çok ıstırap
ların dineceğine o'an inancımızı belirtmek iste
riz. Bu suretle muh.crem hayrat hademesinin 
maddi ve mânevi dertleri sona erecek ve kendi
lerinden beklediğimiz kutsal vazifelerino şevk 
ilo devam edeceklerdir. 

Bu kanunun kabulüyle maaş intibakları da 
sağlanmış olacaktır. Milletçe ödemeye mecbur 
olduğumuz ağır borçlaıa rağmen bu kanunu ha-
zırlıyarak Yüce Meclise sevk eden Cumhuriyet 
Halk Partisi inönü Hükümetini hararet-e tebrik 
ederi.*. 

Son günlerde Hiristiyanlık propagandası yur
dumuzun her köşesinde alıp yürüdüğünü, bro
şürlerin evlerim'z'e kadar atlıdığını görmek'e ve 
millet o1 arak üzüntü duymaktayız. Sayın Ür
güplü Hükümetinin gerekli tedbirleri almasını 
ehemmiyetle rica ederiz, ti ve üçlerde feragatle 
vazife gören sayın müftülerimizin müfülük 
binaları bakımsız bir haldedir. Bunların ekse-
risindo kâtip ve haden.'e kadro:u bulunmamak
tadır. Resmî yazı1 ar müftülerimiz tarafından ya
zılmakta ve re:mî makamata bizzat vermek mec
buriyetinde kalmaktadırlar. Bu hususatın da 
izalesi için gereken alâkanın gösterilmesini bek
lemekteyim. 

Sayın milletvekilleri, 
1965 malî yılı bü'çesinin aziz, milletimize 

vo mili eti mHn mânevi mimarı olan Divanet iş
leri Teşkilâtına hayırlı olmasını Tanrımdan d^.er, 
hepinizi C. II. P. Grupu adına hürmetle selâm
larım. (Alkışla:*.) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
Savın Hasan Aksay. 

A. P. GRUPU ADINA HASAN AKSAY 
(Adana) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri.; 

Diyanet işleri Başkanlığı Bütçesi münasebe
tiyle bu. konudaki Adalet Partisi Meclis Grupu-
nun görüşlerini arz ediyorum: 

Görüşlerimizi arz etmeden önce bir noktayı 
ehemmiyetle tosbit etmekte fayda mülâhaza et
mekteyiz. Bu nokta mevzuun politika dışı olu
şudur. Üzerine ciddiyet ve hassasiyetle eğilmek 
mecburiyetinde bulunduğumuz, bir vicdan, bir 
inanç mihrakı telâkki ettiğimiz Diyanet işleri 
müessesesinin siyaset dışı kalması, bu görüş ve 
inanışla ele alınarak zedelenmemesi lâsımgeldi-
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ği kanaatindeyiz ve A. P, Meclis Grupu olarak, 
bu kanaatte birleşebilecek ve faydalı olabilecek 
bir zemin bulabileceğimiz inancını taşıyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, konuyu iki ana bö
lümde mütalâa etmek mümkündür: 

I - Diyanet işleri Başkanlığının teşkilât ve 
bütçe durumu. 

II - Dindarın ve din görevlilerinin temel me
seleleri. 

I - Diyanet işleri Başkanlığının teşkilât ve 
bütçe durumu : 

«Marifet iltifata tabidir.» vecizesinin gerek
çelisini yaptığı realiteler, din hizmetleri konu
sunda bütün açıklığı ile ortadadır, irtibatın za
yıf bırakılması, her yıl Diyanet işleri Başkanlığı 
bütçe müzakerelerinde dile gelen dertlerin çok
luğu ve ağırlığı neticesini doğurmaktadır. 

Kısaca ifade etmek istersek, Diyanet işleri 
Başkanlığı gerek teşkilât, gerek bütçe imkânları 
bakımından ciddî sıkıntılar içindedir. 

Din görevlilerinin sayısı, yüksek rakamlarla 
ifade edilebilen bir seviyede olmalına rağmen, 
bugün bir teftiş kadrosundan dahi mahrum bu
lunuşu teşkilât yetersizliğini tek başına ifadeye 
kâfidir. 

Din hizmetlilerinin maaşlarının azlığı ise, 
her yıl bütçe münasebeti ile üzerinde uzun uzun 
durulan vakıalardan biridir. Din hizmetlilerinin 
bugüne kadar ortalama maaşı 292 liradır. Bu 
bütçe ile maaşlara yapılan zammı memnuniyetle 
karşılıyoruz. 

Gerçeğin bu acı görünüşüne rağmen, Diyanet 
işleri Başkanlığı bütçesinde, bu yıl olduğu gibi 
müspet gelişmeleri sarahatla tesbit etmek müm
kündür. Bu gelişmeleri memnuniyetle kaydet
mek isteriz. 1964 bütçesi, 1963 ten 1,8 milyon bir 
artışla 59,7 milyon lira olarak bağlanmıştır. Bu 
yıl Hükümet Diyanet işleri Başkanlığı bütçesi
ni geçen yıl bütçesine nazaran % 39 un üzerin
de bir artış gösteren 23,5 milyon frrlasiylc ge
tirmiş, Yüce Komisyonda da 50 000 lira daha 
ilâve edilmiştir. 

Bu konuda bir de 20 yıl önce ile mukayese 
yapmak faydalı olacaktır. Ancak, 1945 bütçesi 
7 aylık olarak tanzim edildiğinden 19 yıl önce
nin rakamlarını alacağız. 

1.946 Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi 
1 500 669 liradır. Bu rakamın 1965 bütçesi ile 
mukayesesi, Diyanet bütçesinde 19 yılda 55 ka
tından fazla bir artışın ifadesi olmaktadır. 

-* 681 — 
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1946 da umumi bütçe rakamlarını meydana 

getiren bakanlık, müessese ve hizmetlerin farzı 
muhal aynı sayıda kaldığını kabul ederek, Dev
let teşkilâtına giren yeni müessese ve hizmetle
rin bütçe rakamlarını yükselten durumunu ihmal 
etsek dahi umumi bütçedeki artış ancak 15 katı
dır. 

Din görevlilerinin maaş ve ücretleri bakı
mından mevzu ele alındığı takdirde, de, yine ay
nı durum görülmektedir. 

1946 da Diyanet İşleri Başkanlığındaki bir 
daktilo 100 lira, Başbakanlıktaki bir Başodacı 
120 lira alırken Diyanette 295 kadrolu vaizin 
250 si ancak 15 lira alabilmekteydi. 

Şunu ehemmiyetle tebarüz ettirmek isteriz 
ki, burada memnuniyetle kaydettiğimiz husus 
vasıl olunan netice değildir. Bu memnuniyet, ra
kamların gösterdiği istikamet ve ifade ettiği alâ
ka ve yükseliş temposuna mahsustur. 

Yüce Mecliste görüşülmekte olan «Diyanet İğ
leri Başkanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki 
kanun tasarısı» vasıl olunmak istenen neticeyi 
büyük ölçüde tahakkuk ettirecektir. Yüce Mec
lisin bu kanunu çıkarmak için aldığı olağanüstü 
çalışma kararlarını şükranla kaydeder, A. P. 
Meclis Grupunun bu kanunun biran önce çıka
rılmasından duyacağı memnuniyeti ifade etmek 
isteriz. 

Bu kanun, bütçe zamları gibi, eklerle, tadil
lerle yapılması mümkün olmıyanı yapacaktır. 
Bu kanun bir taraftan Diyanet İşleri teşkilâtı
nı ihtiyaca cevap verebilecek duruma getirecek. 
diğer taraftan maaş ve ücretleri hizmetin karşı
lığı olacak seviyeye ulaştıracaktır. 

Kanunun şimdiden millet ve memleketimiz 
için hayırlı olmasını dileriz. 

I I - Din ve din görevlilerinin temel mesele
leri : 

İlahiyat başlı başına bir disiplindir. Din, iç
timai müesseseler içinde en canlı olanıdır. Cemi
yetle iç içe bir yaşayışı vardır. Bu konuda sos
yal ve tarihî gerçeklerin dışında kalmak, toplu
mu buhranlı ve sıkıntılı bir vasata sürükler. 

Lâiklik konusu : 
Bir taraftan dindarın din ve vicdan hürri

yetini teminat altına alan, diğer taraftan siyasi 
rejimimizin esaslarından birini teşkil eden lâik
liğin, Diyanet İşler bütçesinde, baş mesele ol
mak ehemmiyetini taşıdığında şüphe yoktur. 

— 68: 
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Herkesin inanıp kabul ettiği din ve mezhebin 

ibadet ve âyinlerini, hiçbir müdahaleye hakaret 
ve işkenceye uğramaksızm serbestçe yapabilme
si mânasında din hürriyeti ilk defa 1839 da 
«Gülhane Hatt-ı Hümayunu» ile tesis edilmiş ve 
1856 da «Islahat Fermanı» ile teyit ve tavzih 
edilmiştir. 1924 Anayasamızın 1928 tadiliyle lâ
iklik prensibi Anayasamıza girmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, 
Yüksek malûmlarınız olan bu kısa tarihçe 

ile şunun için zamanınınzı alıyoruz: 
Türkiye'mizde din ve vicdan hürriyetinin 

, lolidıiık'ça edlri bir tarihi olmasına, lâiklik Garpte 
asırlardır örnekliğini devam ettirmesine rağmen 
bizde hâlâ çeşitli anlayışlarla izahı, üzücü bir 
hâdise olarak devam etmekte ve üzerine ehem
miyet ve itina ile eğilmeyi gerekli kılmaktadır. 

Dinin Devlete, Devletin dine müdahale et
memesi şeklinde iki ana prensipte ifade edilebi
len lâikliğin, geçmiş bütçe müzakereleri dikkate 
alınınca, no olduğundan başka ne olmadığına 
da. bir iki örnekle olsun işarette fayda vardır. 

Din kendi fonksiyonunu yerine getirir. Lâik 
düşünüşte bu inancın yeri vardır. Bu itibarla 
çeşitli görüş zaviyelerine sahip kimselerin kendi 
mantıklarına göre dinden hizmet beklemeleri, ar
zuları istikametinde dine yol çizmeleri ve parola 
vermeleri, sosyal ve tarihî gerçeklerden haber
sizliğin en tahripkâr hareketi olacaktır. 

Geçen yıl bütçe müzakerelerinde bir grup 
sözcüsü Diyanet İşleri Başkanlığı için: 

«İçtimai münasebetlere taallûk eden ve kar* 
ma ekonomi sistemlerindeki sosyal adaleti geti
ren sistemlerin cep kitapları halinde yayınla
mak ve fazilet ahlâk sahasında keyfiyeti takviye 
etmek ve cemiyet içinde yapıcı vatandaş mikta
rının artmasına yardım parolasını- taşımalıdır.» 
demektedir. 

Muhterem milletvekilleri, 
Lâik memleketlerde dinin istikametini ve va

zifesini politikacı çizmez. Politikasının vazifesi, 
dinin, bir ilim ve ihtisas mevzuu olduğunu, ka
bul etmek, din ve vicdan hürriyetini temin et
mek, her sosyal müesseseye gösterdiği alâka gibi, 
bu müesseseye de alâka göstermek, daha faydalı 
olabilmesi için imkânlar hazırlamaktır. Yoksa 
diyanetin parolasını tâyin yetkisini kendinde 
görmek lâikliği zedeler. Bugün verilen parola 
yerinde olabilir, fakat bu her zaman böyle ola 
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cağının ifadesi olamaz. İstikrarlı bir düzen kur
mak istiyorsak prensipleri hâkim kılmak zorun
dayım. 

Lâikliğin iki ana esası olarak dinin Devlete 
kumandası gibi politikacının gönlünce diyanet 
istemesinin de tarihte ibretli örnekleri vardır. 
Geçmiş tatbikatlarda vekil imzasiyle din hizmet
lilerinin zihniyetlerininin yoklanması yolunda 
yapılan tamimler yanlış tutumların tatbikatm-
dandır, 

Lâik bir Devlet olarak, Diyanet İşleri Baş
kanlığının Genel İdare içinde yer almış olması, 
Hükümete, yetkilerinin hududunu tâyinde çok 
dikkatli davranmak vazifesini yüklemektedir. 
Hükümetler yetkilerinin hududunu prensiplerin 
aydınlığında tam tâyin edemez, orta yol olan 
Garplı mânada lâikliğe gönül veremez, arzuları
nı tatbik sahasına korsa bundan sosyal bünyeyi 
rahatsız edici neticelerin doğacağından şüphe 
yoktur. 

Muhterem milletvekilleri, 
Mânevi bir baskı ile fikirlerin söylenemez 

bir hale getirilmesi, içtimai bünyede rahatlık 
değil, rahatsızlıklar doğurur. Tcnkidlerin rahat
ça yapılamaması salaha değil, bozulmaya sebe-
bolur. Fikirlere ve tenkidlcre bakmadan mü
nekkide ve fikir sahibine ağır ithamlarla taarruz 
etmek, hangi sebeple olursa olsun bu taarruz me
toduna sarılmak, bir baskı atmosferi mey* ma 
getirir. 

«Din İstismarı» isnatlarını, bu gerçeğin ay
dınlığında değerlendirmekte, din ve vicdan hür
riyeti bakımından fayda vardır. 

Bir taraftan fikir hürriyeti adına dine ve 
dindara çeşitli taarruzlar yapılırken, bunlara 
verilecek cevaplar, istismar isnatlarına vesile 
olur, böyle bir baskı altında bırakılır, bu atmos
ferin yaşatılmasına gayret edilirse şerrin karşı
sında hayrın müdafaası imkansızlaşır. 

Hükümetlerin her türlü icraatları murakabe 
edildiği halde, Diyanet konusunda istismar is
nadı endişelerinden ciddî konulara girilemez, sa
tıhta kalınmaya mecbur kalınırsa bundan mem
leket ciddî zararlar görür. 

Muhterem milletvekilleri, 
Din hizmetlileri çeşitli sebeplerle, çeşitli mah

filler tarafından ithamlara mâruz kalmaktadır. 
Bir örnek olarak, her fırsatta tekrar edilen 

cahil ithamlarını alabiliriz. O kanaatteyiz ki. 
din adamları konusunda, cahil hükmü çok dar 
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ölçülerle verilmekte, meslekî ihtisas ve ehliyet 
hiç nazara alınmadan ithamlar yapılmaktadır. 
Bu durum büyük kütleleri rencide etmekle kal
mayıp, birer Devlet memuru olan din görevlile
rinin otorite ve hizmet imkânlarını zaıfa uğrat
maktadır. 

Muhterem milletvekilleri, 
«Dine he.\\uş zaviyemiz n.e olm-abdiT.» "ko

nusunda bir noktaya daha işaretle sözlerimizi 
bitirmek istiyoruz. 

Her türlü zararlı cereyanı dinde aramak bâ
tıl bir kanaattir. Bu fikir; dinin karşısında olan 
zararlı cereyanların telkin ettiği bir fikirdir. 
Gayesi, karşıdan yıkamadığı din müessesesini, 
içimize sokacağı şüpheye yedirmektir. Bu görüş 
açısına girişteki sebebin müspet veya menfi olu
şunun neticeye tesiri yoktur. Eğer iktidarlar bu 
görüşe saplanırsa daha zararlı durumlar ortaya 
çıkacaktır. Zira bu görüş yanlış tedbirlere sevk 
edicidir. 

Geçen bütçe müzakerelerinde bir grupun sa
yın sözcüsü şunları söylemiştir : 

«Cemiyet içinde Devlet beka ve emniyetini 
sağcı ve solcu o kadar cereyan faaliyet göster
mektedir ki, hepsi de din yolunu seçmiştir.» 

İstisnaları kanun yapma maharetine sahibol-
madan bu görüşü paylaşmaya imkân yoktur. 

Bizim Hükümetten beklediğimin, icraatın, 
peşin ve sathi hükümler üzerine oturtulmaması-
dır. Böyle olacağına olan kuvvetli inancımız tat
min vermektedir. 

Hükümetin milletimiz ve memleketimiz için 
yararlı hizmetler görmesini, bütçenin hayırlı ol
masını diler, Yüce Heyetinize A. P. Grupu adı
na saygılar sunarım, (Alkışlar) 

BAŞKAN — Söz sırası Millet Partisi Grupu 
adına Sayın Ahmet Bilgin'indir. Sayın Diler, 
mazereti olduğundan kendisine söz verilmesini 
istemektedir. Bu ancak Sayın Bilgin'in sırasını 
vermesine bağlıdır. 

AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Veriyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Diler. 
NİİIAT DİLER (Erzurum) — Muhterem 

Başkan, Muhterem arkadaşlar; 
Mensubu bulunduğum Y. T. P. Meclis Gru

pu adına Diyanet İşleri bütçesine mütaallik gö
rüşlerimizi açıklıyacağım. 

Dinler, beşeriyetin kuruluşundan bu yana, 
cemiyetlerin hayatlarında, fertlerin akıl, irade, 
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his yönlerinden ilmin ışığının kavuşup aydın
latamadığı hayat meselelerini kendi zaviyelerin
den izah ederek; insanları birbirlerinin şerlerin
den masun, hayat mücadelesinde birbirinin yar
dımcısı olmak suretiyle, yanyana yaşamalarına, 
dünya ve ahirette huzur ve saadete kavuşmala
rına dair emir ve nehiylcr ihtiva etmişler, et
mektedirler. 

Zecrî müeyyideleriyle hukuk vicdanlar üze
rindeki tesirleriyle ahlâk gibi rol oynamışlar, 
ahlâk ve hukuka kaynak olmuşlardır. Her ne 
kadar lâik ahlâkçılar, tefekküre dayanan ahlâki 
prensipler dinlerin vaz'ettiği umumi küllî sis
temli prensiplerin yanındadır ve kifayetsiz kal
mıştır. Tefekkürle tesbit edilen şahsi mükemme
liyet gayrın saadeti formülü, dinlerin esasların
da meknuzdur. 

Binaenaleyh, ahlâkın temeli dine dayanmak
tadır. Ahlâki hareketlerin kıstası da her türlü 
ivaz ve garazden müstağni, hasbi olmasından
dır. 

Muhterem arkadaşlar; medeniyet yalnız tek
nik terakki değildir. Teknik terakkide ileri git
miş cemiyetler, mânevi kıymetler itibariyle yük
selmedikleri surette bu terakki birbirinin felâ
ketinde kullanılmış birer vasıta olmuştur. 

Bir ilim adamımız din müessesesinin lüzu
munu şöyle ifade etmektedir: «Din gaybe iman
dır. îç.indo yaşadığımız maddî ve mahsus âle
min dışında birtakım hakikatlerin var olduğu
nu kabuKetmok ve içten bir bağlanışla bu haki
katlere inanmaktır. En basit mânasiyle din dış
tan görünüşüyle imandır, ilim hem iyiliğe, hem 
kötülüğe yarar. Tabancanın istimal hedefini 
ilim değil, onu kullanan kimsenin ahlâk ve ma
neviyatı tâyin eder. Mahdut ve mütanahi yer 
yüzünde, namütenahi terakki bir hayalden iba
rettir. ilmin temin ettiği maddi imkânlar, pra
tik kolaylıklar içinde bile, insan maneviyatının 
kuvveti ruhunun disiplini sayesinde bahtiyar ve 
mesut yaşıyabilir.» demektedir. 

Alman hukukçusu Kelsen, «kanunların mü- ; 
eyyideleri, binnetice Allah korkusuna dayanmak- ; 
tadır.» demiştir. \ 

Bu duruma göre; beşeriyet ne kadar tekâmül 
ederse etsin, istihsal edeceği ekonomik kıymetler, ! 
insanların hudutsuz ihtiyaçlarını karşılamaktar 
uzak kalacaktır. Maddi ihtiyaçları maddi imkân I 
lar tam mânasiyle karşılasa bile, mânevi innactan j 
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mahrum olmak, insanları huzursuz ve bedbaht kı
lar. 

Dinsiz cemiyetlerde, cemiyeti yükseltmeye ma
tuf mânevi kıstaslar kaybolur. Mevkilerinin, men
faatlerinin, cehaletlerinin, ihtiraslarının kölesi 
olanlar, efendilerini korumak için envai çeşit hile 
ve desiselere zulüm ve haksızlıklara başvurmak
tan çekinmezler. Buna mukabil olanlar da, ye
niden mevki ve menfaat elde etmek için zulüm 
ve haksızlık yaparlar. Gayrimeşru mücadelede 
birbirlerinin hayatlarım yök etmeye çalışırlar. 
Devlet ve hukuk mekanizmaları hak ve adalet 
tevzi etmekten ziyade zulüm ve haksızlık tevzi 
ederler. Cemiyet haksızlık ve anarşinin karanlı
ğına girer, insanlar canavarlardan daha fazla 
vahşileşirler. insan insanın kurdu olur. isyanlar, 
ihtilâller ve katliamlar birbirlerini takibederler. 
Bu durumda kadre uğrayınca en zalim olanlar 
dahi hak ve adalete hasret çekerler. Ahlâkın ve 
hakkın üstünlüğü bu suretle ortaya çıkar. Din
lerin vaz'ettiği üstün prensiplere inanmak zaru
reti duyulur. 

Muhterem arkadaşlarım, buraya kadar dinle
rin tarih boyunca içtimai bir müessese ve realite 
olduğunu teyide çalıştım. Şimdi de mümtesibi ol
makla iftihar ve huşu duyduğum Islâmiyetin 
cemiyetimizdeki rolünü izah edeceğim. 

Bilindiği üzere, semavi dinlerin içinde islâ
miyet en tabiî, en aklî, en mükemmel beşeriyete 
Allah tarafından nazil olan en son bir dindir. 
Bu itibarla en mümtaz bir yer işgal etmektedir. 

Şöyle ki; kâinatın eşrefi insanı kabul ederek 
akla mühim bir yer vermiştir. Hazreti Peygam
ber hadisi şeriflerinde (Çalışmak ibadettendir. 
Alimin kaleminden dökülen mürekkep şehitle
rin kanından daha mukaddestir, ilim Çin'de de 
olsa tahsil ediniz. Alimin uykusu ibadettendir) 
demek suretiyle çalışmaya, ilme, alime ne kadar 
önem verdiğini ifade etmişlerdir. 

Doğru söylemenin ahde vefanın, emanete sa
dakatin, sabrın, cesaretin, tevazuun, kendine is
temediğini başkasına istememenin, Islâmiyetin 
temel prensipleri ve esasları olduğunu bildirerek 
insanlığın en son hedefini tesbit etmişlerdir. 

Namuslu yaşamak, kimseye zarar vermemek, 
herkese lâik olanı verdirmek hususunda, her 
türlü tehlike ve eziyeti göze alarak daimi ceht ve 
gayret sarf etmek suretiyle, «kime vurdumsa iş
te sırtım, kimden aldımşa işte kesem» demek şu-
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retiyle bütün dünyada tarihin seyri içinde ada
letin ahlâkın ve faziletin timsali olmuşlardır. 

Gerçekten bir cemiyetin fertleri islâm ahlâ
kının esaslarını öğrenip, öğrenmekle de kalmı-
yarak bu ahlâkın icabı emirleri yerine getirirler
se bu cemiyet mânevi kıymetlerle yükseleceği gi
bi, maddi refaha da ulaşır. Canlı tarihimize göz 
gezdirdiğimiz zaman bütün insanlığın hayran
lığını celbeden, Selâhattin Eyyubiler, Fatihler, 
Ebusuudlar, Zembilü Ali efendiler, Mimar Si-
•nanlar, bütün muvaffakiyetlerini islâm dininin 
ulvi heyecanına borçludurlar. 

ideallerini bu yüksek prensiplerden almış- ; 
hırdır. Hal böyle iken, her güzel, her doğru, her '• 
iyi şeyi istismar edenler, dinimizi de istismar : 
ederek hürafatın girdabına saplanmışlardı. Bu ; 
yüzden cemiyetimizin mâruz kaldığı duraklama- • 
yi birçok kimseler istismarcıların yanlışlıkların
da değil, dinin prensiplerinde aramışlardır. Hal- \ 
buki; yukarıdan beri üstün prensiplerini izaha | 
çalıştığım islâmiyet, modern cemiyetlerin dina- j 
mizm dayanışma, sosyal adalet ülkülerine yer " 
vermiş, insan haysiyet ve şerefine yaraşır şekil- \ 
de yaşamalarına imkân sağlamıştır, itikat ve ? 
ibadete ait hükümleri beşeriyetin her tekâmül \ 
merhalesinde davranışlarının tâyininde, ihtiyaç- * 
lara cevap verebilecek mâna ve niteliktedir. Has- î 
seten millî benliğimize renk ve şekil vermekte- \ 
dir. Toplumumuzun her bir ferdine âzami fera- • 
gat ve fedakârlık duygularını aşılıyarak vazife • 
ve mesuliyet şuurunun teşekkülünde- bu suretle i 
maddi ve mânevi kalkınmamızda büyük rol oy- j 
nıyacaktşr. j 

işte bu sebeplerden, dinimizin bu müspet yö- I 
nünü inkâr ettiğimi takdirde, gerileme o za- \ 
man bağlıyacak, tehlike o zaman meydana çıka
caktır. Islâmiyetin bünyesinde modern demok- \ 
rasinin üstün prensipleri de vardır. Sosyal da- > 
yanışma ve adalet mefhumlarına yer verdiği nis- • 
bette insan haysiyet ve şerefine en büyük bir 
yer ayırmış, insanlar arasındaki mertobeleşme- ı 
de bilgiyi esas kabul etmiştir. Bu bakımdan eze
lî düşmanlarımıza karşı bizi dimdik ayakta tut j 
muş, menfur ideolojilerinin memleketimize gir
mesine siperi sayıka rolünü oynamış ve oyna
makta devam edecektir. 

Bu sebeple, islâm dinini irtica vasıtası olarak 
ileri sürenler, aynı zamanda komünizmin de 
memleketimize bu yolla girebileceğini iddia et
mektedirler. Bizce komünizm din yoluyla meni-
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leketimize giremez. Ancak dinimizin ahlâki vö 
terbiyevi rolü inkâr edilir, vicdanlardan, $in 
duygusu ve şuuru silinirse, cemiyetimizin her 
bir ferdi de vazife ve mesuliyet şuurundan uzak 
mevki ve menfaatlerine tapan birer insan vazi
yetine gelirlerse, o zaman komünizm, memleketi
mizde yayılmak imkânını bulur. 

Muhterem arkadaşlar; bugün içinde bulun-. 
duğumuz buhranların sebeplerini iktisadi duru
mun bozukluğuna atfedenler olabilir. Fakat, 
bendeniz tarihimizde bugünkünden daha fazla ik
tisadi durumumuz bozuk olduğu halde, cemiye
timizde bugünkü kadar huzursuzluk ve buhran 
olmadığına, bu seheple bugünkü buhranın ahlâ
ka dayandığına ahlâk zafiyetinin de, din duy
gusunun zafiyetinden ileri geldiğine kaaniim. 
Zira, korkunun ve menfaatin hâkim olduğu zi
hinler Allah yerine maddeye taparlar. 

Tâlbini cate ise ıbu çeşit inoan'larm zıtCrâlanı 
şeytani yolda çalışır. Memleket için yaprunıya-
cakları kötülükler yoktur. Memleket olarak de
mokrasi rejimini seçtik. Bu rejim bugünkü şart
lar altında milletimizin hayat ve istiklâlinin 
haysiyet ve şerefinin hak ve hürriyetinin temi
natı olan bir rejimdir. Bu rejim içinde mükel
lefiyetler ve salâhiyetler vardır. Ahlâk duygu
sundan azade olanlar, bahşedilen hürriyet ve 
salâhiyetleri daima az bulurlar. Kendilerine tah
mil edilen mükellefiyetlerden kaçınırlar. Bu su
retle de cemiyetin bünyesini kemirirler ve cemi
yeti huzursuzluğa sevk ederler. 

Cemiyet halinde yaşamanın bir neticesi ola
rak fertlerin nimetlerden istifadesi farklı ola
caktır. Daima istihsal edilen ekonomik kıymet
ler, ihtiyaçları % 100 karşılamıyacaktır. Yani, 
cemiyet halinde yaşamak bahis mevzuu olduğu. 
takdirde, fakirlik ve zenginlik olacaktır, bir sı
nıflaşma olacaktır. En ileri seviyeye ulaşmış ce-
ıniyetlerde dahi duyulan ihtiyaçları istihsal et
tiği ekonomik kıymetler tatmin edemiyecektir. 
Bu hal bir aksiyon bir «postulat» kadar ispat
tan vareste açık hakikatlerdir. 

En ileri cemiyetlerin içinde dahi, var olmuş, 
var olacak, var olmakta devam edecek ihtiyaç, 
insiyakların tazyikini freni iyen, cemiyeti nor
mal nizam ve emniyet içinde tekâmüle sevk eden. 
din duygusuna dayanan ahlâktır. 

Aziz arkadaşlar; Sosyalizm nikabı altında 
komünizm propagandası yapanlar da, islâm di
nini gericilikle tavsif etmektedirler. Fakirlere 
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karşı merhamet ve şefkat duyduklarını söylerler. 
Halbuki, komünistlerde tapılan şey maddedir. 
Ahlâk, aile her türlü mukaddesat dolayısiyle 
şefkat ve merhamet duymaları sahtedir. Maksat
ları " cemiyetimizi her türlü ahlâk ve mukaddesat 
duygularından uzaklaştırmak, fakir olanları da 
zenginlerin seviyesine ulaştırmak suretiyle de
ğil, zenginleri de fakirlerin seviyesine düşür
mek için fakirleri zenginlerin aleyhine tahrik 
etmektedirler. Bu suretle cemiyetimizi kanlı ih
tilâle sürüklemek, komünizim idaresini hâkim 
kılmak ve memleketimizi efendilerine peşkeş 
çekmek, cemiyetimizi sürü ve esir haline sokmak, 
midelerini behimi arzularını rahatça tatmin 
ederek yaşamak niyet ve zihniyetindedirler. 
Çünkü, bayatlaşmış; ilmî kıymeti kalmamış, ma
teryalist fikirlerin sanki ilk müellifleri kendile
ri imiş gibi, tatbik kabiliyeti olmıyan taraflarım 
zikretmeden heyecanla harıl harıl propagandası
nı yapmaktadırlar. îstinadettikleri sosyal adalet 
mefhumu içinde kardeşi kardeşe düşüren bir sos
yal adalet ve keza istinadettikleri sosyal emni
yet fikri içinde komünist diktatörlüğünü gör
mekteyim. 

Aziz arkadaşlar; hakiki mânasında sosyr 
adalet ve sosyal emniyet ancak İslâm ruhu ile 
meşbu olan insanların cemiyetinde olabilir, Ko
münistlerin can attıkları efendileri Sovyet Rus
ya'da acaba sosyal adalet ve sosyal emniyet var 
mıdır? Buna da yine harıl harıl bu propoganda-
yı sosyalizm nikabı altında yapanlar cevap vc-
remiyecektir. 

_ Şunu iftiharla ifade ederim ki, her ne suret
le olursa olsun, islâmiyeti Türk Milletinin vicda
nından ne kadar silmeye çalışırlarsa çalışsınlar 
en zayıf anlarında dahi, İslâmiyet, cemiyetimiz 
içinde, komünizm mikrobunu öldürecektir. Ko
münistlerin kendi lehlerine memleketimiz hak
kında tasavvur ettikleri hayali dünya baki kal
dıkça tahakkuk edemiyecektir. 

Binnetice; İslâmiyet bilgi sahibi olmayı, doğ
ru ve dürüstlüğü, çalışma ve çalışkanlığı, cesare
ti,' şefkat ve merhameti en üstün prensipler ola
rak vaz'etmiş, bu suretle modern cemiyetlerin 
dinamizm ve sosyal adalet ülkülerine yer ver
miştir. İtikat ve ibadete ait hükümleri beşeriye
tin her tekâmül merhalesinde, davranışlarının 
tâyininde, ihtiyaçlara cevap verecek mâna ve 
niteliktedir. 
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i Millet olarak her yönden tarihî zafer ve mu

vaffakiyetlerimizi İslâm dininin ulvi heyecanı-
| na borçluyuz. 

İçtimai bir müessese ve realite olarak millî 
benliğimize renk ve şekil veren İslâmiyet, bu
gün de, toplumumuzun her bir ferdine feragat 
ve fedakârlık duygularını aşılıyarak, vazife ve 
mesuliyet şuurunun teşekkülünde bu suretle 
maddi ve mânevi kalkınmamızda büyük rol oy-

L nıyacak, millî hayat ve bekamızın düşmanları
nın menfi faaliyet ve ideolojilerinin tahripkâr 
tesirinden cemiyetimizi koruyacaktır. Muasır me
deniyet seviyesine ulaşmamızda bitmez ve tüken
mez bir Hazine vasfını taşımaktadır. 

Cemiyet olarak ahlâk ve faziletler manzume
si dinimizin bu nimetlerinden istifade etmemiz 
için ibadet ve itikada ait din ve vicdan hürriye
tini teminat altına almak mecburiyetindeyiz. 

Yeni Anayasa nizamı içinde din ve vicdan 
hürriyetini teminat altına alarak, Diyanet İşle
ri Teşkilâtında büyük fedakârlığa katlanıp va
zife ifa eden personelini feraha kavuşturacak, 
böyle bir kanun tasarısının Meclise gelmesini, 
biran evvel de kanunlaşmasını, hasretle bekliyor
duk. 

Mezkûr kanun tasarısı, birçok tadilâtlardan 
sonra Yüce Meclise sevk edilmiş bulunmakta
dır. Bu tasarı ile; 

1. — Demokratik düzen içinde din eğitimi 
ve öğretimi sağlanacak, 

2. — Teşkilât mensuplarının müktesep hak
ları ihlâl edilmeden terfi ve terfihleri munta
zam bir usule bağlanacak, 

3. — Diyanet İşleri Merkez ve taşra teşkilâ
tı takviye edilecek, 

4. — Ehliyetli aydın, faziletli din adamları
nın yetişmesine ve vazife almasına imkân sağla
nacak, 

5. — Sabahın alaca karanlığından gecenin 
geç saatlerine kadar kendilerine düşen bu kut-

I sal vazifeyi çok cüzi bir ücretle, şerefle yapan 
t personele diğer Devlet memuruna tanınan hak

lar tanınacak, barem dâhiline alınacak, memnu
niyeti mucip ferahlık yaratacaktır. Ahlâki ve 

| mânevi rolünü temel prensiplerinden biri kabul 
eden, Y. T. Partisi Meclis Grupu tasarının sü
ratle kanunlaşmasını beklemektedir. 

Bütçe müzakerelerinin arasında görüşülmek-
I to bulunan bu kanun üzerinde sırası geldiğinde 
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fikir ve kanaatlerimizi açıklıyacağız. Ancak, ka
nunun Meclisçe müzakeresine başlanıldığında 
Türkiye Hayrat Hademeleri Yardımlaşma Der
nekleri Federasyonunun idare Heyeti tarafın
dan kanunun maddeleri üzerinde tadil edilecek 
hususlar bulunduğu yolunda bir muhtıra hazır
lamıştır. Bu muhtıradaki fikirlerin varidolup ol
madığı müzakere esnasında Yüce Meclisçe,na
zarı dikkate alınacaktır. 

Millet olarak topyekûn kalkınma hamlesi 
yapmak mecburiyetindeyiz. Yeraltı ve yerüstü 
servetlerimiz muazzam bir yekûn teşkil etmekte
dir. 

Bu servet ve nimetlerden istifade etmek için 
karşılıklı büyük fedakârlık ve feragate katlan
mamız, yüksek bir vazife ve mesuliyet şuuru.ile 
hareket etmemiz gerekmektedir, işte bu mânevi 
ruhu halkımıza aşılıyan .Diyanet işleri Teşkilâ
tı topyekûn mensuplarını maişet ve geçim der
dinden kurtarmak haysiyet ve şerefleriyle müte
nasip asgari Devlet memurlarının emniyet ve 
güvenliğini sağlamak mecburiyetindeyiz. 

Bu suretle öteden beri üzerinde durulan Di
yanet işlerine ait meseleler müspet çözüm yolu 
bulacaktır. 40 bin köyde imamlar Devletten yar
dım görecek ve Devletin nezareti altına girecek
tir. ':.: 

Huzur ve saadet güneşi memleketimizin üze
rine doğacak bu suretle mesut ve bahtiyar ola
cağız. 

1965 yılı bütçesinin memleketimize ve mille
timize şerefli Diyanet işleri mensuplarışna ha
yırlı ve uğurlu olmasını diler, hepinizi grupum 
adına hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Mi P. Grupu âdına Sayın .Ah
met Bilgin. 

AHMET BÎLGÎN (Kırşehir) — Çok muhte
rem arkadaşlar, gecenin bu geç vakitlerinde Di
yanet İşleri Başkanlığı bütçesinin rakam ve du
rumu hakkında sizleri fazlaca izaç etmemek için 
elimden geldiği kadar gayret sarf edeceğim ve 
sizleri sıkmıyaeağım. Yalnız 1961 Anayasası 
muvacehesinde Diyanet işleri Reisliğinin mev
kiinin ne olduğu ve ne olması icabettiğini, Ana
yasa muvacehesinde tahlile tabi tutarak, sözle
rime nihayet vereceğim. 

Anayasamızın ikinci maddesi Cumhuriyeti
miz için : «Millî, demokratik, lâik ve sosyal bir 
hukuk Devletidir.* demektedir. .-.•.", 

19. 5\ 1965 CKâ 
Lâikliğin mânasını her zaman bu kürsüden 

müteaddit şskilde ifade eden arkadaşlarımız ol
muştur. Bunun en kısa tarifi herkesçe malûm
dur. Dinin Devlet işlerine karışmaması, Devle
tin de din işlerine karışmaması şeklinde tescil 
ediliyor. Eğer Anayasamızın bu âmir hükmüne 
riayet edeceksek Diyanet işleri Riyasetinin Dev
let mekanizması içerisinde bir yer alması ve he
le lâik bir Cumhuriyet Devletinin bütçesi içeri-
sinüe bir bütçeye sahibolması ve öyle bir Devlet 
içerisinde ayrıca bir Diyanet işleri Riyasetinin 
Başkanlığa bağlı olarak bulunması Anayasanın 
bıı hükmüne tamamen aykırıdır arkadaşlar. Di
yanet işleri Reisliğinin, hele daima siyasi ka
rakteri değişmekte olan Başbakan yardımcıla
rının vesayeti altına verilmiş bulunması, lâik
likle kabili telif değildir arkadaşlar. Lâikliğin 
mânası ve icabı, madem ki Devlet işleriyle din 
işlerini karıştırmamaktır, dinin Devlet işlerine 
karışmamasını istiyoruz, o halde Devletin de 
diri işleriyle asla ilgilenmemesi lâzımgelir. Dev
letin bu suretle din işlerinde daima bir yön ta-
kibeder. şekilde mütalâa edilmesi hiçbir zaman 
tecviz edilemez. 30 milyon Türk ve müslüman 
unsurun en yüksek makamı olan bir Din işleri 
Riyasetini bir memurmuş gibi Bakanlar Kurulu 
karariyle tâyin edihnesi ve lüzum görüldükçe 
tekaüde sevk edilmesi, üzerinde her şekilde ta
sarruf yapılması bu din saliklerini elbette ren
cide eder ve bu da lâikliğe aykırı düşer arka
daşlar. 

Anayasamızın 19 ncu maddesinin üçüncü 
paragrafı şu şekilde arkadaşlar/: Herkes vic
dan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahihtir. 
Bu inanç ve kanaat hürriyeti elbette ki her va
tandaşın hakkı olduğu gibi, bunun nitelikleri 
ve bu suretle tamamiyle o vatandaşın tasarrufu 
altında bulunması lâzımgelir. Bir insanın çocu
ğunun din dersi okuyup okumaması elbette ve
lisinin iznine tabidir. Ama Hükümetin de eğer 
bu şekilde müdahalesi olacaksa bu dersi oku
tacak kimselerin kifayetli ve liyakatli olması 
icabedeceği de aşikârdır. Bizim en büyük der
dimiz, daima bu din işlerinde din mensupları
nı daima cehaletle itham etmek, onları küçük 
göstermek, onları istihfaf etmek, âdeta dinde 
bir naip aramak âdet hükmüne girmiştir arka
daşlar. Bir Devlet Bakanı çıkar, «Din adamla
rının yüzde 56 sı okuyup yazmaktan âcizdir, ya-
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hut hiçbir mektep medrese görmemiştir.» der. 
Her şeyde hususi tahsili, hususi öğretimi nazarı 
itibara alırız ama bu din saliklerinin hususi bir 
tahsil görüp görmediğiyle kimse alâkadar ol
maz. 

Size bir misal vereyim/: Avrupa üniversite
lerinde tahsil görmüş, meslek adamları doktor, 
eczacı, kimyager olsun, hattâ Avrupa'nın Yu
nanistan üniversitesinden çıkısın, Suriye'nin 
Beyrut üniversitesinden çıksın, buraya geldiği 
zaman bir imtihana tabi tutulur ve o meslekte 
liyakati olup olmadığı tahkik edildikten sonra, 
eğer kazanırsa ona o meslek sahibi olduğu için 
belge verilir. Ama bizim din işlerini öğrenmek 
üzere meselâ Camiül-Ezher üniversitesine gitmiş 
olan bir kimsenin senelerce orada tahsili hiçbir 
suretle kaale alınmaz ve buraya geldiği zaman 
bir imtihana tabi tutularak, ilmî kifayeti olup 
olmadığı tahkik edilmez ve ona katiyen bir din 
adamı vasfı verilmez arkadaşlar. Bunlar daima 
din adamlarımızın aleyhine tecelli eden birer 
hükümdür. 

Binaenaleyh hakikaten biz bu mesleğin şe
refli bir mevki ihraz etmesini istiyorsak kendi
lerine lâzımgelen yardımı ve ehemmiyeti ver. 
miye mecburuz. Hem bunların yetişmesi için lâ
zımgelen öğretim ve öğrenim araçlarını temin et
meyiz, onlara lâzımgeldiği kadar öğretim üyesi 
bulmayız, onları senelerden beri âtıl ve bâtıl bir 
surette bırakırız, ondan sonra da bizim din adam
larımız cahildir diye şikâyet ederiz. Eğer onlar 
cahil kalmışsa kabahat onları bu şekilde cahil 
bırakmak için vaktiyle onları ilmî bir şekilde ye
tiştirmek için mektep medrese açmıyanlardadır. 
O mektepleri ilmî surette, asrın icaplarına göre, 
medreseler kapandıktan sonra açmış olsaydık 30 
senelik bir fasıla memleketimize girmez ve böy
lece biz daimî birer şikâyetçi haline düşmezdik 
arkadaşlar. Evvelâ kendi kusurlarımızı ortaya 
koyalım, ondan sonra da karşımızdakinden isti-
yeceğimizi istiyelim. 

Şayanı şükran olan, şu son bütçelerde hiç ol
mazsa bu hademei hayrat vs din adamlarına lâ
zımgelen ehemmiyet verilmiye başlanmış, hiç de
ğilse asgari bir geçim haddi kendilerine temin 
edilmeye başlanmış olması bizleri memnun etmek
tedir. Hele Diyanel İşleri Teşkilât Kanununun 
himmetlerinizle çıkması hususunda göstereceği
niz gayretlerden dolayı sizler^ çok tggşkkür ede» 
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i riz. $u suretle din adamları hakikaten kendile

rinde bir varlık hissedecekler ve mevkilerini ta-. 
nıyacaklar ve kendileri de Devlet nizamı içinde 
hakikaten memurlar vasfında bir mevki alacak
lardır. Bu kanunu biran evvel çıkarmak şerefi 
sizlere nasibolsun. Bu kanunun biran evvel çıka
rılmalını çanü gönülden diler, hepinizi hürmet-

[ le selâmlarım. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — C. K. M. P. Grupu adına Sa-

f yın Kadirean Kaflı. 
C.'K. M. P. GRUPU ADINA KADÎRCAN 

KAFL1 (Konya) — Sayın arkadaşlarım, Cum-
p huriyetçi Köylü Millet Partisi Grupu adına Di-
t yanet İşleri Başkanlığının 1965 bütçesine ve bu 

münasebetle Başkanlıkla ilgili meselelere dair gö
rüşlerimizi ve. fikirlerimizi belirtmeye çalışaca
ğım. 

Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilât tasarısının 
f henüz kanunlaşmamış olması büyük eksiktir. Bu 
İ kanunun bütçe kanunu ile beraber çıkmasını sağ-
; lamak vazifemiz olmalıdır. 

Diyanet İşleri Teşkilât Kanununun kabulün
de bâzı çevrelerin gösterdikleri tereddüde sebeb-
olarak Tevhidi Tedrisat Kanunu ileri sürülmek-

, tedir. Halbuki 1340 yani 1924 tarihli bu kanun 
zaten sözde kalmıştır. 

Kanunun birinci maddesi şöyledir : 
«Türkiye dahilindeki bütün müessesatı ilmiye 

• ve tedrisiye Maarif Vekâletine merbuttur.» 
Bugün, 41 sene sonra bile durum böyle değil-

h diı'. Ziraat okulları, tapu kadastro okulu, hemşi-
. re okulu, sağlık okulu, PTT okulu, Maliye mes

lek okulu, maden meslek okulu, başka başka ba-
; kanlıklara bağlıdır. Hattâ Tevhidi Tedrisat Ka

nununun -5 nci maddesinde askerî liselerin de 
i Millî Eğitim Bakanlığına bağlanması emredildi-

ği halde, 41 seneden beri bu da yapılmamıştır. 
Demek ki bütün bunlar bir zarurettir ve Tevhi
di Tedrisat Kanunu zannedildiği gibi kesin ola
rak. tatbikma imkân yoktur. Anayasa Tevhidi 
Tedrisat Kanununun kaldırılamıyacağını değil, 
değiştirilemiyeceğini emrediyor. Biz onu değiştir
miyoruz, yeni bir kanun getiriyoruz. Zaten Tev
hidi Tedrisat Kanununun gayesi şu okulu veya 
bu okulu şuraya veya buraya bağlamak değildir, 
eğitim birliği sağlamaktır. Eğitim birliğini sağ
lamak için bütün okulları mutlaka bir bakanlığa 
bağlamak zarureti yoktur. Prensipler tesbit edi
lir ve bu prensipler tatbik edilir, mesele sağla-

I nır. Başka bakanlıklar okul. açtıkları zaman ni-
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çin itiraz edilmez de, Diyanet İçleri Başkanlığı 
tarafından eğitim bahiskûnusu olunca itiraz edi
lir? Diyanet tşleri Başkanlığının varlığı bile her 
nedense bâzı çevreler tarafından rahatsızca ve 
istenmiyerek karşılanmaktadır. Onlar görüşleri
ni millî kanaate uyduramadıkları ve millî kana
atten çekindikleri için açıktan açığa maksatları
nı söyliyemiyorlar, üstü kapalı birtakım bahane 
vo mugalâtalarla bu işi baltalıyorlar. («Bravo» 
sesleri.) 

Kaldı ki Diyanet İşleri Başkanlığı okul aça
cak değil, açmış da değildir. Kurs yapacak, ki
tap neşredecek, belki gazete, broşür neşredecek 
ve bu gibi öğretim ve eğitim işleriyle meşgul ola
caktır. Zaten Diyanet tşleri kanun tasarısında 
okul açmak gibi bir şey de yoktur. Bi'ze kalırsa, 
islâmiyetle ilgili eğitim kurumlarında Millî Eği
tim Bakanlığı ile Diyanet tşleri Başkanlığı sıkı 
işbirliği yapmalıdır. Halbuki bu işbirliği bahis
konusu olunca da bâzıları ratiat&z ölüyorlar. 
Yoksa, yani bu işbirliği yapılmazsa bu dâva yü
rümez, yürüse bile böyle kaplumbağa gibi yürür 
ve 40 sene, 50 sene, 100 sene sürer. 

Millî Eğitim Bakanlığı dinî öğretim kurum
larını gerektiği gibi idarede yeterli değildir, eh
liyetli değildir. Bunları pekçok misallerle anla
mış bulunuyoruz. 

Diyanet İşleri Başkanlığı binası Bu müesse
senin şanı nisbetinde değildir. Devrim Diyanet 
Sitesindeki Başkanlık binasının bitmiş olduğunu 
görmek bizi memnun etmiştir. Başkanlığın bu bi
naya bir an evvel yerleşmesini bekliyoruz. 

Memleketin pek çok yerlerindeki müftülük 
binaları harap ve perişandır; içeri girdiğiniz za
man bir kınk masa, çıplak iki sandalyeden baş
ka bir şey bulamıyoruz. Bunlara şanlarına ve 
haysiyetlerine lâyık binalar vermek lâzımdır. Bâ
zı Hükümet binalarında boş odalar ve nihayet 
müftülüğün sığınabileceği yarler bulunduğu hal
de bu hiç düşünülmez, sanki müftülüklerin Hü
kümet binalarına girmesi memlekette felâket ya
ratacak sanılır. 

Bütçede kira bedeli olarak 760 bin lira gör
düm, fakat ne olduğunu bilmiyorum. Sayın Ba
kan bunu açıklarlarsa memnun oluruz. 

Bu seno Diyanet İşleri Başkanlığının bütçesi 
23 milyon 527 bin lira fazlalaşmış bulunuyor. Bu 
cihet takdire lâyıktır, Din adamlanna tıfafc da 
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olsa zam sağlanmış bulunması senelerden ber£ 
ilk defa olmaktadır ve bu hayırlı bir başlangıç
tır. 

Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi tetkik edil
diği zaman görülecektir ki bu müessesenin kudret 
hacmine göre en az para ile en çok iş yapan Dev
let müessesemiz'olduğu anlaşılacaktır. 

Din adamlarını ilerici ve gerici dije ayıran 
bâzı maskeli aşırı solcular vardır. Bunların ga
yeleri daima parçalamaktır. Diyanet tşleri Baş
kanlığı mensuplarını da parçalamak, birbirine 
düşürmek istiyorlar. Bu zihniyetin Diyanet tşle
ri Başkanlığı mensuplarından bâzılarına da bu
laştığını gösteren işaretler vardır. Bu cihet ön
lenmeli ve Sayın Devlet Başkanının en mühim iş
lerinden biri bu olmalıdır. 

İslâm dini elbette ilericidir. Lâkin hiçbir za
man aşırı solcuların, açık mânasiyle komünistle
rin anladığı mânada ilerici değildir. Asıl gerici
ler; dinsizliğe itibar edenler, açık ve sinsice din 
düşmanlığı yapanlar, kütleleri hayvanlaştırmaya 
çalışanlardır. («Bravo» sesleri.) 

Halkımız Kuran kurslarından memnundur. 
Sayıları gittikçe artmaktadır. Bu kurslarda Ku
ran'm mealinin okutulması islâm anlayışına uy
gun olur. 

Köy camilerino alıcı radyo koymak ve Diya
net tşleri Başkanlığının vaizlerde namas vakitle
rini ayarlıyarak verici radyo ile yapmak fayda-
'ı olur, zannederim. Çünkü, vaizler köylere ka-
lar gitmiyor. Onların konuşmalarından ancak 
şehir ve büyük kasabalar faydalanıyor. Esasen 
':öyde her evde radyo da yoktur. 

Diyanet İşleri Başkanı ve müftüler âdeta sos
yal hayatta unutulmuş kişilerdir. Onlara proto-
koldâ lâyık oldukları yerler verilmek suretiyle^ 
milletin gösterdiği itibarı Hükümetin de teyideV 
mesi lâzımdır. Bu konuda Adalet Bakanlığına 
da iş düşmektedir. Resimle, karikatürle, tiyatro 
eserleriyle, türlü neşriyatla diri adamlarını tez
yif modası devam etmekte, bu yüzden millî vic
dan sızlamaktadır. Bunlara son vermek için Hü
kümet bir karturi tasarısı getirirse milletimizin' 
sevgisini ve takdirini kazanacaktır. 

Geçenlerde Konya'da «Hülleci1» diye saçma-
sapan bir komedi temsil edildi, hâdiseler çıktı ve" 
bu piyesin halk üzerinde yaptığı tepkiyi bilmiş 
olmasına' rağmen geçen Pazar getieâi fsttinbul 
Rüdys&u-bi* «HMseâ* kemedisi^ yas l ad ı . Yâ  
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ni âdeta halka; «Sen buna karşı mısın, al sana.» 
diye yüzüne fırlatmış oldu. Bu zihniyet yıkılmalı 
ve kaldırılmalıdır. Halkımıza, milletimize, mille
timizin inançlarına hürmet etmesini bilmemiz lâ
zımdır. Bu hürmeti öğrenmiyenler halkımızın, 
gürültülü değil, fakat sessizce en sert şamarını 
yiyeceklerdir. . -

Uç ay kadar önce Diyanet işleri Başkanının, 
bâzı telkinlerin tesiri altında din adamlarını 
gazete ve dergilere yazı yazmaktan menettiğini 
öğrendik. Bu yazılar ilmî yazılardır, meslekî ya
zılardır. Diyanet îşleri mensuplarının, müftü 
veya imamların, din adamlarının, meslekî ve il
mî yazılar yazmalarını da menetmek, büyük bir 
hatadır ve hayırlı bir maksada da yorulmaz, sui
niyete yorulur. Bu emir eğer yürürlükte ise Sa
yın Bakanın derhal kaldırmasını ve din adamla
rının ilmî ve meslekî yazılar yazması imkânının 
sağlanmasını rica ederim. 

Diyanet îşleri Başkanlığı, islâm konusunda 
müslüman memleketlerle kültür münasebetleri 
kurmalıdır. Halbuki geçen sene Devrim Diyanet 
Sitesine bir milyon lira teberru etmek gibi yük
sek bir yakınlık ve dostluk gösteren Suudi Ara
bistan Hükümetinin birkaç sene önce teklif etti
ği birkaç burs reddedilmişti. O bursların reddini 
akıl v« mantıkla İ7nha imkân voktur. 

Hükümetimiz islâm memleketleriyle sıkı .mü
nasebetler kurmaya karar vermiş ve bu yolda mü
him adımlar atmıştır. Bu münasebetler her ba
kımdan milletimize hayırlı olacaktır. 

Diyanet işleri Başkanlığı Ankara'da veya is
tanbul'da bir î?lâm Kongresi toplamak suretiyle 
Türk Milletine büyük faydalar sağlıyabilir. Böy
le bir kongreyi merhum Atatürk en sıkışık zaman
da, 1921 senesi Mayısında toplamak istemiş, fa
kat maalesef Yunan taarruzu ve Sakarya Sava
şı üzerine akim kalmış, daha sonra da unutulmuş
tu. Atatürk'ün başka izlerinden bahsedenler bu 
en mühim ve izlenmesi gereken izden acaba niçin 
söz etmezler? istiklâl Savaşımızda da islâm mil
letlerinin bize pek faydalı ve yardımcı oldukla
rını unutmak mümkün müdür? Şimdi de Müslü
man milletlerle yakınlık birçok mühim meseleleri
mizin çözümünde müspet etki yapacaktır ve bu 
münasebetlerin genişletilmesinde Diyannet işleri 
Başkanlığının mühim tesiri olacaktır. 

Her kesin şunu bilmesi ve kabul etmesi lâzım
dır ki, Diyanet işleri Başkanlığı kalkınmaya bi
rinci derecede etkili bir müessesedir, Mîllt Sffvım-" 
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manın mânevi kalesi ve kuvvetidir. Ona lâyık 
olduğu saygı ve önem verilmelidir. Yeni Hükü
meti bu yolda görmek Cumhuriyetçi Köylü Mil
let Partisini memnun etmektedir. Yeni bütçenin 
hayırlı olmasını Allah'tan dilerim. 

Saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Saym 
Mehmet Sağlam. 

MEHMET SAĞLAM (Kayseri) — Ben Ba
kandan sonra konuşacağım. Sıramı ihsan Kaba
dayı'ya veriyorum. Kendisi şahsı adına konuşa-

; cak. 
; BAŞKAN — Efendim, bize resmen yazılı ola-
i rak grup mümessilleri tarafından verilmiş yazı, 
!" Sadrettin Çanga imzasiyle ve «Mehmet Sağlam 
; grup adına konuşacaktır.» şeklindedir. Bunun dı-
j şmda grup adına soz talebedilmemiştir. 
! Sayın ihsan Kabadayı, siz de mi grup adına 
; söz istiyorsunuz? 
I İHSAN KABADAYI (Konya) — Evet efen-
P dim. 

B \SK AN — Fakat grupunuzdan bize bu yol-
-, da taler» olmamıştır. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Grup bi
li' ziz efendim. Bes seneden beri rmıp adına konu-
l! şuyörum, bir nevi müktesep hakkımız var... 

MEHMET SAĞLAM (Kayseri) — Söz sıra
mı Savın ihsan Kabadayı'ya veriyorum. Şahsı 

':, adına konuşacak. 
BAŞKAN — Efendim grup adına alınmış söz 

şahıs adına başkasına devredilemez. Grup adma 
kim konuşacaksa açıkça ifade ediniz de vuzuha 

! varalım. 
MEHMET SAĞLAM (Kayseri) — Grup adı

na ben söz aldım. 
BAŞKAN — Buyurun. 
C . H . P . GRUPU ADINA MEHMET SAĞ

LAM (KâvserıY — Pek muhterem arkadaşlarım, 
Diyanet işleri Başkanlığı bütçesi vesilesiyle 

sadece birkaç konunun ehemmiyetini belirtmek 
üzere yeniden söz almış bulunmaktayız. Konu, cid
den politika ve siyaset adamları için bir nazik 
mesele olarak düşünülebilir. Biz, bu düşünce ve 
sebeplerden tamamen uzak; Türk toplumu denen 
yüce yapının huzur ve refahı hak ve menfaatle
ri yolunda görev almış bir siyasi teşekkül olarak 
vicdani ve fikrî kanaatlerimizi söylemeye çalış-

I maktayız. 
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Muhterem arkadaşlarım, 
Bugün milletimizi iki büyük tehlike tohdidet-

mek istemektedir. Birisi, aşırı sol dediğimiz komü
nizm ye diğeri de aşırı sağ diye isimlendirdiği
miz, ümmetçilik, ırkçılık ve nurculuk. Her zaman 
inanmışızdır, bu iki cereyan da bir diğeri kadar 
tehlikelidir. Birisini diğerine tercih etmok, berisi
nin diğeri kadar daha az tehlike teşkil ettiğini 
savunmık, mercekleri görmemek olduğu gibi bu 
memleketi istenmiverek öyle tehditlere mâruz bı
rakmak dernek olmaktadır, Bu .ikj cereyan mem
leketimizde birbirlerinin maskesini takarak orta
ya çıkmaktadır. Bazan aşırı sol, aşırı safan,mas
kesini kullanarak, baran da aşırı sağ aşırı solun 
maskesini takınarak ortada dolaşmaktadır, îşte 
bu iki cerevamn avm derecede tehlikeli de bura
dan gelmektedir. Su halde; fert olarak, tonlum 
olarak, millet ve Devlet olarak uyanık okunması 
gerekilen husus budur. Buraya bir nokta kov
duktan sonra, bir dİP'er hususa w m c k istiyorum. 
Türkiyo'de; Diyanet îsleri Teşkilâtı din ntfrçvli-
lerin'n çalışmalarını yöneten bir teşekküldür. Bu 
teşkilât ne yapar, ne yapmak ister, aşıl hedefe 
hangi ölçüde, hangi imkânlar hikmet eder? Maale
sef bu soruların cevabı yetersizdir. O halde Tür
kiye'de vasıvan insanları mânevi hayatlarını tan
zimde bir teşkilât otoritesi, daha doğrusu bir mâ
nevi otolit" voktur. Bunun sebebiyle din -hayatı 
türlü ihtilâfların, türlü tenakuzların, türlü çekiş
melerin kurbanı olmaktadır. -.Her .maksat sahibi 
istismarcısı da, şeriatçısı da ve komünisti de, bu 
pek hassas sahada kendisine kuvvet ve destek ara
maktadır. Zemin müsait, gerekli ilgi yok, gerekli 
eğitim vamlmarms, gerekli eğitimci yok, gerekli 
personel yok. Yoklar sahasında bir haklı inanış 
var, bir iman var ve bir din saygısı var. Bu hak
lı ve köklü inanış sadece kütlede inanmak ihtiya
cından gelmiş, dine bağlı kalmaktan gelmiş. Ama, 
han/nsi mercek din ve dinin emri bunu tâyin ve 
tesbit yetersiz ve kısır. îşte Türkiye'deki büyük 
kütlenin, Müslüman kütlenin büyük ıstırabı bu. 
Kütle günahsız, kütle masum ve kütle suçsuz. An
latılmamış, öğretilmemiş beşerî ihtiyaçtan doğan 
tabiî bir inanışla, bazan politikacının istismarı
na alet olmuş, bazan şeriatçının istismarına uy
muş, bazan din menfaateisinin, din sömürücüsü
nün, üfürükçüsünün, muskacısının eline düşmüş. 
Asırlarca uyandırılmamış, uyandırılmaya teşeb
büs edilmemiş, kâfir icadı diye 272 sene matbaa
nın memlekete sokulmasını geciktirenlere inan-
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mış, medeniyette, teknikte ve terakkide, ilimde ve 
fikirde bâtıl inanışların içinden kolay çıkılama
mış. Cumhuriyet gelmiş, lâyık inanışı vicdan hür
riyeti sınırlarına sığdırmaya çalışmış, menfaatçi-
lere din sömürücülerine paydos denmiş. Bazan bu 
hal, din aleyhtarlığı diye gösterilmiş, bazan bu 
hâl menfaatçilerin elinde muhtelif maksatlar için 
kullanılmış ve yine kütle masum kalmış ve kütle 
çaresiz kalmış. 

TarJbin seyrinden anlıyoruz ki, inşaniaır 
Güneş, Ay, Yıüdi'z, taç ve ağaç gibi birçok şey
lere tıaıpmışlardır,., Bu durumum izahı insanım 
ICCy hEy-aıtından beri . marrarjk.iht jyaıcırdan .doğ-
ma;k!tadx\ . Jn.mn tekâmül ettikçe, iradesi bü-
'fcüın 'kâipöt üaerinde Mıkûm bir, yaraıtıcımraı var
lığını - anlannk jmlkânına» gelm'i^ıir. Yani, in
sanın akl\searrı: itek AHaıh inanışına kendisini 
götürecek; kada'r olgunlaısımııştır. Ve aklın yo
lu da bu olnraşıtıur. Brn ikn başka da zaı'en bür 
şey oİ!jı»aizdı. insan iç:Jn Alla'lı ina.rrçı en ston 
ve en mütekâmil bir ducaktır. Buğdan sonrası 
yoktur, bundan .evvelisi de oiamaa. 

Şu halde bu inamıışı taikviye edecek yollar 
ve tedbirler, bir topluımu yükselten tedbirler 
•olardk düşünülmelidir. Nitekim din hössi kuv
vetli bir sosyal bağdır. Bir milletin Allah f ik-
pjrj't kaijdiircı:i3£ıEaz • o zaman onlar-.ancak men-
fataıt ve korıku tekiri aılbrda bir Joplulvık olur
lar. Ve yl'nıe Alkûıı inlkâr etmek nev'i beşerin 
asale'J'mâ-' yıkmak demek olnr. Ferdî iradeyi 
kuvvetlendiren ve itmamları birbirine bağlıyan 
mânevi deŞerler'ın önemii hiçbir zaman inlkâr 
edilemez. Hulâsa hangi bakımından bakılırsa ba-
k'j'Um, din, inşam içön* ruhi ve zaruri bir ihti-
yaıçJtnr. 19 ncu Asır dünyacın un dinden ufak
larıma ankıyışı, 20 DGÎ Asır dünyacında tekrar 
dine d'örlöıj ha lede tezahür etmektedir. Dün
yamın bitmek tü'ken'm'eık billml'yen elemleri ve 
açi'lıarı karışanda ruha teselli, katibe en büıyüık 
•kuvvet ve metanet veren ve bunları uoiıtitura-
rak insana dajma ileriye sev'k eden âmel, asrı
mızda din O'la.rak ele .adırmaktadır. 

Şlndi değerli arkadaşlar, bu kadar tabiî 
bir hâdise ve-ihtiyaç 'karşısında Devlet yüklen
diği vazJfeler İliğinde haırıgi ölıçüde bu sahaya. 
hizmet edecektir1? Anayasamız vicdan hüniye-
.tJnıi prensip kabDİ etmiş, lâik Crınliiuiriyeıt ilke
sine temel prero'lbolaraık ele alımc ,̂ hepimiz 
bu temel ilkelere û'nar.ımr.ıpz. Elbetlte hiçbir kim
senin inaniışıma mıüdahale ve karışmak hakikini 
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ne Devlet kendisinde görmelidir ve ne de öyle 
bir yala zoriamımaüdıır. Ama, Devletin bu sa
ltada elbette görevleri olacaiktıır. Hie.blr kllım-
ıtfenin dinî imıamaıştoa kaimgmadam Devlet bu saha
da kemdi'sJne düşeni yerline getirecektir. Dada 
ehliyetü din hlameiblûsi yetiıştirecelk, d'lmî İna-
mıjları gerçekler iisıtlIkaınKttlnde ıkaın.a»lize edeıee'k, 
•sapık ve din aleytocım cereyamiarla hu:ku!k d!ü-
zeni iıç'lnde mıüeadele e ittiği gibi din mıasfeeısl 
altımda topCuımıun bayat tarzımıı dejenere ekme
ye çalışan, dirile ilgisi Oilmıyam bir milletlin me
deni haıyait tarzi'mı firenı'liyem, yiüküelimeye mâ
ni olan cereyanlarla da mücadele edecek
tir. Ama bütün bu hukukî tedbirlerden da
ha tesirli mücadele tarzını Devlet fikrî 
sahada yapacaktır. Bu fikirde, mânevi ve 
fikrî eğitim başta gelmektedir. Bu hiz
mette Diyame't İşi eninin yüklendiği görevler 
vardır. Bir Anayasa düzeni içinde kendilisine 
mevdu vazifeler vardıır. Çeklç'tirmıedem:, ç'dklme-
den yatpaibileceği işler vardıır. MJodern Devlet 
anlayışında lâik Türkilye Cumhuriyetinim te
mel ilkelerıinti gerçekleştirme yolunda bu teşki-
liâıta düşen görevler vardır. Bu amlayuş içıîmde 
C. H. P. kuruluışmındamı bu yama dine en büyük 
s^yg'iyii göısftermıişr ve omımı gerçek mâmda 
eğifeillmesi! yolunda en ileri adımlara a t a n ı r . 
Bu ıgörev'Lerİıri lâyûka veçlhile yapılamadığı ve 
!bu imikâmsıızılıklarla yapılaımı(yacağı< kacı:i3inıda-
ytz. Evvelâ bu teşkilât kerıdltsiıi'e dönmeli, ken
disine eğilmeli, neyi yapacağımı, neyi yapımı» 
yaıcağnnoı kemdis1! görmelidir. 

Tti'ifk topMınTOnaın yenli Amiy'asa düzenlimde, 
fikrî ve mânevi olucuma, paralel, mânevi iliş-
ıkinleri sarısılmaz l'âi'k ve milli fbiır ttoplı-m ya-
rattmıada Diyanet tşıleri Başkanlığı kendı'fctlme 
düşen hizmet payında yetersiız 'kalmaımıalıdiir, 
yetertsıiz bıma'kııllmıamıallıdıır,. 

Saıygıiar ısumartz. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Buyurum saıyam Balkanı. 
DEVLET BAKANI MEHMET ALTINİSOY 

(Niğde) — Muîbtereim arkadaşlarımı, gecenin 
ilerlemiş saatine rağmemı Diyanete İşleri Bütçe
sinin görüşülmesine fnrısaıt venmiş oldtuğumuızdam 
dolayı camia adıma teşelkkürü borç bilirimi!. 

Siyasi partilerim gnuıplaıra adıma gör'ütşen ar-
kadaşllarıımızım Diyanet İşleri Bütlçesi vesile
siyle bilhassa din kom^Gumıdaki tahassüslerimi 
zevk ile dlnıledimı. Arfoad aşla ramın beyanlar] 
'arasımda işttipafe etAiğlım hususlar, etmediğim 

— 692 

19 . 5 . 1965 0 : 3 
husuflar elbette vardır, Ama şuraöi mu^alkfcaık-
iw ki, her mdlıfcerem aırkada,şım::m: grupu aduna 
sıöylediği, beyan elt'tiğ'i fltir malı ieremdir, 
kendilerine ve gruplarına aittir. Bunların uzun 
uzun .mCmakaışcöimı yapıp gecenin geç Sualim
de h'Uouırr.oııızu fazlla işgal elrıiıdk inlemi'lyorum. 
Anea<k, mulhterem arkadaşl arımın sual olara'k 
tevcih et't'ikleni bir ilkd hususa cevap vereceğim. 
Bu arada bilhassa zapıta yanlış geçmesinde mah-
aur telâkki etiüğüm aı'kadaışla'nmım beyar.ıların-
daki bir iki hususu da tashiha gayret edeceğim. 

'C. H. P. Grupu adım' konuışam Yu.suıf Ulu-
®o>y arkada^mı, Diıyamıet İşleri Başkanlığı 1965 
yılı reddedilen bütçesinde Dlyam'ot İşleri teş-
'kllâtıma zaım 'ya.puldığımdan ve bin kadro ilâve 
eititiğinden, geçmilş Hükümetin bunu getirdiğim
den bahis buyurdular. Zammediyorum bu yam-
lıış bir iijade olisa gerek. Zira geçmiş Hükümet 
böyle bir ışoy getir.m£mig!:ir. Bu zamlar, redde
dilen bütıçeye Kaırma Bütçe Kotm'iayoniU tara
fımdan1 ilâve edilmiş idi. Hü'küımejlraz Karmıa 
Büı'jçe Komıisıycmıumıum bu ilâveslmi Yüce Mec
lisin bir işareti, 'bir emıri telâkki ettiği içim hu
zurumuza getirilen bütçeye Hülkülmet zasmıa-
nır.ıda kcrjmaîk suıreıfclyle gelıirilm,;̂  ve derecat-
tan geçirilerek Heyeti Aliyenize intikal etmiştir. 
Kabonle .mazlhar oldıiığu 'takdirde camiayı, tcı.u 
mânıasiyıle değilse bile, içinde bulumduğu çok 
müşkül düruımdatn bir arpa boyu olsoın refatfıa 
görünmeye vekile olacaktır. Burna vesile olan, 
Meclisi ere, (heyetlere t-eşe'kkürü borç bilirim.» 

Yine ittifakla grup sözcüsü arkadaşlarımın, 
Teşkilât Kanununun biran evvel çıkması husu
sundaki samimî beyanlarını bir taahhüt telâki 
öder, nasibolursa yarın akşam başlıyacak olan 
kanun tasarısı gÖr'üşmelerlnde bu taahhütlerine 
riayet edeceklerini ümidederim. («Ona şüphe 
yok:> sesleri) 

Sayın Ahmet Bilgin arkadaşım, Ezıher Üni-
versito^inden mezun olanların Türkiye'de ken-
lilerine bir hak tanınmadığını ve kendilerine 
bir va-zife verilmediğini bahis buyurdular. Ezber 
Üniversite71!, daha doğru deyimiyle, Ezber Kül-
'iyesi Türkiye Cumhuriyet Devleti tarafından 
muadeleti kabul edilmemiş bir okuldur. Oradan 
mezun olanlar Türkiye'de her hangi bir mektep
ken mezun telâkki edilmezler. Bu Vekâletimizin 
leğil, daha ziyade Millî Eğit;m Bakanlığının 
vazife ve-- salâhiyetleri cümlesindendir. Arkada-
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şını, bu arkadaşımızın bütçesi görüşülürken mev-
zuubahsederse, zannederim, Millî Eğitim Bakanı 
arkadaşımız bu sorularını cevaplandırırlar. 

Kadirean Kaili arkadaşımız, bütçede gördük
leri 760 bin lira kira bedelinin ne olduğunu so
rarlar. 760 bin lira kira bedeli müftülük bina
larının ve Diyanet îşleri merkez binasının kira
ları karşılığıdır. Reddedilen bütçede bu miktar 
240 000 lira idi. Karma Bütçe Komisyonunda 
320 000 lira ilâvesiyle 760 000 liraya çıkarılmış 
idi. Yeni Hükümetiniz, demin arz ettiğim veç
hile, Karma Bütçe Komisyonunun bu ilâvesini 
Yüce Meclisin bir işareti telâkki ederek bütçeye 
aynen itfhal edip huzurunuza getirmiştir. ı 

Köy camilerine alıcı - verici radyo istasyon
ları ile yayın yapılması meselesi her şeyden ev
vel Türkiye'de cari olan bir Telsiz Kanunu me
selesidir. Bu da Bakanlığımızın salâhiyetleri ve 
vazife hudutları dışında mütalâa etmek lâzım-
gelir. Bu hususta cevap vermekte mazur olduğu
mun arkadaşlarım tarafından kabul buyurulma-
sını rica ederim. ı 

Din adamlarının gazetelere yazı yazmamaları ı 
hakkındaki 5 Mart 1965 tarihli tamimden bahis 
buyurdular. Diyanet işleri Başkanlığından böy
le bir tamim neşredilmiş idi. Muttali olur olmaz, 
bunun fikir hürriyetine, insan haklarına, - Ana
yasanın bahşetmiş olduğu yazma ve yazışma hür
riyetine aykırı olduğunu düşündüğüm için bu 
tamimi iptal ettim. Kanunlar karşısında din 
adamları da, kanunların kendilerine tanıdığı yaz-
ma, yazışma hakkına sahiptirler. Siyasi olmamak ' 
kayıt ve şartiyle fikirlerini beyan ederler, beyan 
ettikleri fikirde bir suç unsuru olursa Cumhuri
yet kanunları, diğer vatandaşlarda olduğu gibi, 
onların da yakasına yapışır. Bunun dışında her 
hangi idari bir tasarrufun doğru olmadığı kana
atinde bulunduğum için bu tamimi iptal ettim. 

Teklif edilen bursların reddolunduğundaın 
bahis buyurdular. Vekâletim zamanında ne böy
le bir burs teklifi aldık, ne de ret mevzuubahis-
tir. Millî Eğitim ile ilgisi olması lâzımgelir. 

Mehmet Sağlam arkadaşımızın komünizm, 
şeriatçilik, ümmetçilik, ırkçılık, nurculuk hak
kındaki bahis buyurdukları fikirleri Diyanet îş
leri Teşkilâtı, bunlarla mücadele ve bunları men 
veya reddetme bakımından, alâkalı değildir. Bu 
adalet ve inzibat meselesidir. Aidolan bakanlık
ların bu hususta hassas olduklarına eminim. Bu 
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suallerini bu arkadaşlara, bütçeleri sırasında 
tevcih ederlerse 'gerekli cevapları alacaklarına 
kaaniim. 

(Bendenizin maruzatım, bu kadar. 
İBRAHİM SITKI HATlPOĞLU (Ankara) 

— Reis Bey, müsaade ederseniz bir sual soraca
ğım.-

(BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) 

— Sayın Konya Milletvekili arkadaşımız Kadir
ean Kaflı, Diyanet işleri Bütçesi üzerindeki ko
nuşmasında din adamları arasında komünistlerin 
mevcut bulunduğunu ifade buyurdular, yanlış 
anlamadımsa. Din adamları içinde komünistlerin 
bulunduğu doğru mudur? Eğer komünistler var
sa bunlar hakkında Bakan olarak şimdiye kadar 
ne gibi bir işlem yapıtınız? Cevaplandırılmasını 
rica ederim. 

KADÎRÖAN -KAFLI" (Konya) — Ben böyle 
bir şey söylemedim. 

İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) 
— Zabıtlarda var. 

KADlRCAN KAFLI (Konya) — Ben böyle 
bir şey söylemedim. 

İBRAHİM SITKI HATtPOĞLU (Ankara) 
— Sayın Bakan ayrıca cevaplandırmak istiyor
larsa Cevaplandırırlar. 

DEVLET BAKANI MEHMET ALTINSOY 
(Devamla) — Efendim Kadirean Kaflı arkada
şımızın böyle bir şey söylediğini tesbit etmedim. 
Teslbit etseydim, cevap vermeye gayret ederdim. 
ibrahim Bey arkadaşımız bu suali Kaflı arka
daşımızın sormamış olmasına rağmen cevap al
mak arzusundalarsa cevap vermeye amadeyim. 
(«Kaflı sormamış» sesleri) Kendisi soruyorlarsa 
cevap vermeye mecburum. 

(BAŞKAN — Soruyorlar efendim. 
DEVLET BAKANI MEHMET ADTINSOY 

(Devamla) — Soruyorlarsa arz edeyim. Halen 
din adamlarının arasında komünistlerin olup ol
madığını tesbit etmeden evvel din adamlarının 
bizimle alâkasını tesbit etmekte fayda vardır. Tür
kiye'de 65 bin ibadethane vardır. Bunların tah
minen, (tahminen diyorum çünkü hiçbir istaltia-
t'ikî malûmat mevcut değildir.) 

Tahminen 70 000 kadar din görevlisi var
dır. Kadromuz dâhilinde ise 9 500 civarında 
din adımı vardır. Binaenaleyh din adamı der
ken 70 bin civarındaki din adamı ancak 9 500 

— 693 — 



M. Meclisi B : 109 
ünden mesul olduğumuzu kabul etmenizi istir
ham ederim. Binaenaleyh vereceğim cevap sa
dece kadrosu Diyanet işleri Başkanlığına bağlı 
olan, kontrolünü yaptığımız, sicilini tuttuğu
muz din adamlarından mesul olduğumuzu ka
bul buyurnuz. Bunlar içinde Bakanlığıma ve 
Başkanlığa intikal etmiş, hakkında komünistlik 
takibatı yapılmış bir kimse mevcut değildir. An
cak her camiada olduğu gibi, her meslekî teşek
külde olduğu gibi, din adamları arasına da, 
din adamları kisvesi ile ve bu sifatla komünist
ler sızmış olabilir. Bunların takibi, yakalan
ması, adalete tevdii ve adalete tevdi edildikten 
sonra gerekli cezaların verilmesi ise ayrı ayrı 
Cumhuriyet Hükümetinin makamlarına aittir. 
Başkanlık ve Bakanlığa intikal edecek olursa 
onlar hakkında gerekli takibatı yapmak, icabını 
yerine getirmek bizlerin vazifesidir. Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Kifayet önergesi olduğu için 
sırada bulunan arkadaşımız Sayın İhsan Kaba-
dayı'ya son sözü veriyorum. Buyurun Saym 
Kabadayı. 

MUSLİHİTTİN GÜERER (Sakarya) — Sa
yın Başkan, bir önergem var, arkadaşımız şah
sı adına konuşacaktır. Şahsı adına konuşacak 
arkadaşların dörder dakika konuşmaları hak
kında önergem var. Önergem okunsun, arka
daşımız ondan sonra konuşsun 

Muhterem Başkan, dörder dakika konuşul
ması hususunda verilmiş önergem var. İlk ola
rak bu usul halledilsin, ondan sonra Saym Ka
badayı konuşsun. 

İstirham ediyorum efendim, önergem lütfen 
okunsun. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kabadayı, ko
nuşmanızı yapınız. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Saym 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, huzurunuza 
gelen bu yılki Diyanet bütçesi şimdiye kadar 
görülmemiş ilâvelerle hazırlanmıştır. Bunu bir 
anlayış ve terakkinin ta kendisi kabul ediyorum. 
Fakat teşkilâtta bir kısım hizmetlere ücret zam
mı yapılırken aynı camiaya mensubolan 
666 Kuran kursu öğreticisinin terfiden mah
rum edilmesi ve barem dışı (D) cetvelindeki 
116 vaizin de keza, bu terfiden mahrum bırakıl
ması bizleri müteessir etmiş bulunmaktadır. 
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Din her şeyden evvel kemalât, zarafet, ııeza-

fet demektir. Gözlerde huzur emniyet verme
dikçe gönüllerde yer bulmaz. Dünyanın nere
sine giderseniz gidin bizde din müesseselerini 
temsil eden binalar kadar derbeder ve perişan 
hiçbir benzerini başka yerde bulamazsınız. He
men her yerde müftülük binaları perin perişan
dır. Gecekondu kulübesi denecek durumdadır. 
Mefruşatı, masası, sandalyesi yoktur. Yaşı 
70 i aşmış denecek kadar ihtiyar olan müftüle
rin pek çoğu da iç işlerini kendisi görecek du
rumda, yazı işlerini de kendisi yazar halde ka
pıcıdan, odacıdan ve en küçük yardımdan mah
rum durumdadır. 

Türk Milleti Müslümandır ve daima Müslü
man kalacaktır. Volter'in dediği gibi; «İnsan
ları cebir ve şiddet altında istediğiniz gibi ko
nuşturabilirsiniz. Fakat arzu ettiğiniz gibi dü-
şündüremczsiniz.» Binaenaleyh inanan insanın 
inandığı yolda gitmesi onun saadeti olacaktır. 
Tarihi boyunca inandığı müddetçe büyük eser
ler veren, âdil olan, fakire fukaraya dini ne 
olursa olsun, hizmeti kendisine rehber eden 
Türk Milleti hâlâ bugün Avrupa'da asil ve 
Anadalu'da inandığı müddetçe bugün millî pa
saportumuz denecek hayır yolunda müessese
ler kurmuştur. Hanikâhlar, medreseler, kervan
saraylar bunun en büyük delilidir. 

Bütçeye müftülük binaları yapmak yolunda 
konan 50 bin lirayı ben çok kifayetsiz buldum. 

, Hiç olmazsa bunu 1 milyona yakın bir miktar 
üzere koyup yıllarla orantılı artırılsaydı din mü
essesesinin şanına lâyik müftülük binaları ya
pılır idi. Başlıyandan yürütenlerden Allah razı 
olsun devrim diyanet statüsünün kuranlardan, 
yaşatanlardan, yürütenlerden burada teşekkürü 
esirgemiyeceğim. Onun gibi birçok müessese
ler kurarak dinin şanına lâyik olan binaları da 
yapmak yerinde olur ve asla ve asla Hazineye 
yük olmaz memleket, millet, Devlet do yeni bi
nalar kazanmış olurdu. 

Arkadaşlar, 
Şunu kabul ediniz ki, hangi kitap üzere, 

hangi inanç üzere olursa olsun din, ahlâk yolu
dur. İnsanların Allaha gidişini çizer. Bunda 
hiçbir kayıt ve kuyut yoktur. Ve din insanlara 
birlik ve beraberlik taşır. Çok üzüntüyle söy
lüyorum ki, memlekette bâzı yaralar vardır. 
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Dini bâzı garip düşüncelerin içerisinde bölenler, 
parçalıyanlar aşikârdır. Hele din adamlarında 
bir olan Allah'a ümmetin ve insanları birlik, be
raberlik üzerinde sevk edecek olan din adamla
rını ilerici ve gerici diye tefrik etmeyi üzüntü 
ile karşılıyorum. Gerici dediğiniz insanlara is
tirham ediyorum, kırk yıldan bu tarafa ne ver
diniz ki ne istiyorsunuz? Hangi anlamda yetiş
tirdiniz, hangi varlıkta yetiştirdiniz ki, sizin 
gibi düşünsün ? Onu şükranla, teşekkürle 
anın ki inanmış ve inancı yolunda inanan mille
te az çok aradığını vermiştir. Öyleyse gerici 
lâfından vazgeçelim. Bugün olduğu kadar Türk 
Milletinin hiçbir zaman birliğe, beraberliğe ih
tiyacı yoktur. Atatürk'ün bayrak olarak çı-
kap da şu vaitanı kurtar'duğu günlerle daihi dış i!şh 
gal vardı, gâvur işgali yabancı işgali vardı ama 
millî varlığımız ve birliğimiz bakımından bu
günkü kadar her halde tefrika yoktu. 

Sizlerden istirham ediyorum. Biz lâik dü
şünceli olanlara hürmet ediyoruz. Lâikliği za
ten biz dinsizlik anlamında anlamıyoruz. Dinin 
kendisi zaten lâiktir. «Ya Muhammet sen sen
den evvel gelen Kitaba ve Kitap ehline hürmet 
et ve ümmetine hürmetini telkin et» denmiştir. 
öyleyse Dini Islâmm kendisi lâik olduğuna gö
re dini sevene, sevmiyene biz hürmetle baktı
ğımıza göre bizim bu inançlarımızı da güya 
ilerici olan müterakki olan arkadaşlarım da 
inanç ehline hürmetle baksın, sadece istediğimiz 
bundan ibarettir. 

Üzüntüyle söyliyeceğim.... 
BAŞKAN — Cümlenizi tamamlayınız, Sayın 

Kabadayı. 
İHSAN KABADAYI (Devamla) — Bugü

ne kadar politikada, bir adettir alıp yürüyor, 
hiçbir. partiyi kasdetmiyorum, hepiniz genç, 
dinç memleketin selâmetini düşünen varlıklar
sınız ve bu müesseseyi işgal etmiş bulunuyorsu
nuz. Şu politika havasında dinden ve dini istis
mardan sureti katiyede uzak kalmamız memle
kete, rejime büyük faydalar getirecektir. 

Büyük üzüntümdür, Hacca gitmedim. Siyasi 
istismar konusu olur diye gitmedim ve gitmek 
istemiyorum. Zamana yaşa bağlıdır bu. Fakat 
Türk hacıları kadar Hacca gidişte nizamsız, 
kılık kıyafeti pelin perişan, orada Devletçe her 
türlü yardım imkânlarından mahrum olan hiç
bir milletin hacısı yoktur. 

19 . 5 . 1965 O : 3 
Muhterem Vekilim, 
Millî varlık ve birlik için buradan giden ha

cıların kılık kıyafetlerinden, ellerindeki çanta
larından bavullarına varıncaya kadar orada 
iaşe, ibate, sağlık durumlarına varıncaya kadar 
bir nizama bağlamanın zamanı gelmiştir. Hacca 
hürmet ediyorum. Fakat oraya giden insanların 
millî varlığımızı zedeleyici şekilde pelin pejmür
de kalmalarını, sahipsiz kalmalarını da üzüntüy
le karşılıyorum. 

Beyler; Hac, okuyunuz, çok insani esaslar..... 
BAŞKAN — Zamanınız dolmuştur. Sayın 

Kabadayı, lütfen cümlenizi tamamlayınız. 
İHSAN KABADAYI (Devamla) — Müsa

ade ederseniz, efendim Tamamlıyayım. Bir iki 
cümlem kaldı. 

BAŞKAN — Müsaade etmek gücüne sahip 
değilim. Meclis karar aldı, 5 dakika diye. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Bir tek
lif edin efendim. Belki kabul ederler, bitireyim 
sözümü. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, Meclis kararı
dır, cümlenizi tamamlayınız. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Borçlu 
milletin fertleri borçlu doğar. Bugün beşiğe, 
dünyaya yeni gelmiş bir fert borçlu olduğuna 
göre borçlu milletin ferdi de Hacca gidemez. 
Ancak, kabul ediyorum, gitsin ama, bir gitmiş
ken, ikinci defa, dördüncü defa gitmeyi, ben 
millî varlığımız, birliğimiz için felâket kabul edi
yorum. Bu memleketin yetimi var, fakiri var, 
yolsuz köyü var, susuz köyü var, okulsuz köyü 
var. Oraya da gitsin ve hassaten gidenlerin bir 
daha gitmemeleri için karar alırsanız memleke
te, varlığa, birliğe büyük hizmetler etmiş olur
sunuz. 

BAŞKAN — Sözünüz bitti efendim. Zamanı
nız bitti Sayın Kabadayı. Zamanınız bitti Sa
yın Kabadayı, lütfen efendim. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Efen
dim, bağlıyayım müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — Bağlamıştınız cümlenizi efen
dim. Yeni mevzua geçiyorsunuz. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Efendim, 
teklif edin, bağlıyayım. Ne olur yarım kalma
dın. 

BAŞKAN — Teklif edemem, efendim. Mec
lis 5 dakika ile takyidetmiştir konuşmaları. Za
manınız doldu Beyefendi. 
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İHSAN KABADAYI (Devamla) — Peki 

efendim. 
BAŞKAN — iki tane kifayet önergesi veril

miştir. ikisini de okutuyorum. 
Lütfen cümlenizi bağlayınız Sayın .Kabada

yı-
İHSAN KABADAYI (Konya) — Efendim, 

arkadaşlara bir teklif edin, belki kabul ederler. 
BAŞKAN — Teklif edemem efendim, Mec

lis beş dakika ile konuşmaları tahdidetmiştir. 
Zamanınız dolmuştur. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Peki 
efendim. Grup sözcüleri konuşmaya doymazlar 
ki biz de konuşalım.. 

BAŞKAN — iki kifayet önergesi verilmiş
tir, ikisini de okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Diyanet işleri Başkanlığı bütçesi üzerindeki 

görüşmelerin kifayetine karar verilmesini arz 
ederim. 

Çorum 
İhsan Tombuş 

Sayın Başkanlığa 
Diyanet işleri bütçesi hakkındaki konuşma

lar kâfi görüldüğünden müzakerenin yeterliğini 
arz ve teklif ederim. 

Samsun 
Mehmet Başaran 

(BAŞKAN — Kifayet önergesinin aleyhinde 
sıra ile Giyasettün Karaca, Nazmi özoğul, Müş
tak Okumuş ve Muslihittin Gürer söz istemiş
lerdir. Bir kişiye söz vereceğim. Buyurun Sa
yın kiyasettin Karaca. 

GİYASETTÎN KARACA (Erzurum) — Muh
terem arkadaşlarım, haıcım itibariyle küçük, 
fakat mânevi varlığımız ile maddî âlemimizi dol
duran bu ulvî müessesenin bütçesi üzerimde gö
rüşmeler yapılırken altı tane arkadaştan sonra 
diğer konuşmak için söz almış kişilerin bu hak
lardan mahrum edilmesini ben Yüce Meclisin in
saf duyguları ile kabili telif görmiyeceğim. Ge
cenin bir nısfındayız. Bu nısıfta buraya bu mü
essese hakkında inananlar ve inancı olanılar bekli
yor. İstirham ederim, maddi âlemimiz içinde mâ
nevi âlemimM büyük bir huşu içinde müdafaa 
etmek zorundayız. Bu sebeple kifayetin aleyhin
de şu iki noktadan dolayı itiraz etmek istiyo
rum: 

19 .5 .1965 0 : 3 
I 1. Memleketimizde aşırı cereyanlar alıp yü

rümüştür. Bunlardan birincisi Komünizmle mü
cadelenin en büyük mânevi silâhı olan islâm âle
mi ve onun müeyyidesidir. Bu sebeple böyle bir 
gecede, böyle bir nısıfta biz Komünizmle müca
delenin usul ve gerçeklerini bu bütçe üzerinde 
konuşarak burnunla ilgili olarak tedbirlerin alın
masını Hükümet ve ilgililerden istirham edece
ğim. 

ıSaniyen, bilerek veya bilmiyerek bu meslek 
saliklerine yapılan yersiz tecavüzleri de bu büt
çe ile karşılamak istiyoruz. Şu anda arkadaşla
rım da 450 mevcuda nazaran 30 - 40 kişi oldu
ğuna göre konuşacaklar da beş, altı kişi kaldığı 
nazarı itilbara alınarak arkadaşlarımız lütfetsin
ler, beşer dakika içinde diğerleri de konuşsunlar. 
Saygılarımla. 

BAŞKAN — Okunmuş olan kifayet önerge
lerini oylarınıza sunuyorum. Kaibül edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı bütçdsinin tümü 
•üzerindeki görüşmeler bitmiştir. Bölümlere ge
çilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Ekrem Dik
men buradalar mı?... Yok. Sayın Aksay, önerge
nizde siz kaçıncı bolümden kaçıncı bölüme nakil 
»istiyorsunuz, sarih bir kayıt görülmemiştir. 
Hangi bölümlerdir. Personel giderleri bölümün
de mi, ücretler bölümünde mi? Sarih bir hü
küm yok. Hangi bölümden hangi bölüme nakle
dileceğine dair bir sarahat koymamışsınız 

HASAN AKSAY (Adana) — 12.000 nei bö
lüme naklini istiyoruz. 

BAŞKAN — 12.000 nci bölümü okutuyo
rum. 

(A/l) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 80 658 774 

BAŞKAN —• Bu bölümle ilgili bir önerge 
vaı<dır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Diyanet İşleri Başkanlığına mensup bütün 

din hizmetlilerinin ücretleri Karma Bütçe Plân 
Komisyonunda 300 liraya çıkarılmış ve yıllar 
yılı terfiden mahrum bulunan hizmetlilere 50 li
ra terfi hakkı tanınmış bulunmaktadır. Şüphesiz 
ki, bunu memnuniyetle karşılar, ilerisi için de 
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atılan hayırlı bir adım. olarak kabulleniriz. An
cak, bu ara Yüoe Meclisimizin âdil görüşüyle 
bağdaşamıyan bir vakıayı da belirtmek isteriz. 
O da; aynı teşkilâta mensup imamların yetişti
ricisi bulunan 666 aded Kuran Kursu öğrencile
rinin bunun dışında bırakılmış olmasıdır. Ana
yasamızın Sosyal Adalet prensibiyle asla bağda
şamıyan bu haksızlığın giderilmesi içlin, Maliye 

Bakanlığı bütçesindeki 34.559 ncu maddesinin 
idiğer hizmetler kesimine konulmuş bulunan 113 
milyona varan paradan 1 113 681 lirasının Kur
an kursu öğrencilerinin ücretlerine ilâvesine 
200 - 250 lira üöretlı Kuran öğrencilerinin üc
retlerinin 300 liraya, 300 lira alanların da 350 
liraya çıkarılmasını ve aşağıda gösterilen ilgili 
tertiplere ilâvesini arz ve teklif ederiz . 

İlâve edilecek 
öldenek 

1 045 710 

67 971 

Bölüm 

12.000 

12.000 

Madde 

12.211 

12.370 

İzahat 

Kuran öğretici kadrolarının asgari ücretlerini 
300 liraya 
300 liralık kadroların da 350 liraya yükseltil
mesi 

Kadrio unvanı 

Kuran öğreticisi 

Trabzon 
Bkrem Dikmen 

Hükümet teklifi 
Aded Ücret 

666 

Zamlı kadro 
Aded Ücret 

16 
25 

625 

300 
250 
200 

16 
25 

625 

'350 
300 
300 

666 
Adana 

Hasan Aksay 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; bu öner
gede Maliye Bakanlığı bütçesinin bir maddesin
den Diyanet İşleri bütçesinin bir maddesine ak
tarma yapılması teklif edilmekte, aynı zaman
da bâzı kadrolar ve ücretlerde tezayüt teklif 
edilmektedir. Anayasamızın 94 ncü maddesi gi
der artırıcı tekliflerde bulunulamıyacağmı sa
rahaten ifade etmektedir. Maliye Bakanlığı büt
çesinden alıp buraya aktarılmak şekli de müm
kün değildir. Maliye Bakanlığı bütçesi henüz 
görüşülmemiştir. Görüşülmemiş bir bütçen'iin ta
sarrufu yapılıp, yapılmadığı da sabit olmadığın
dan bir kaynak mevzuubahis değildir. Ayrıca 
İçtüzüğümüzün 127 nci maddesinin ikinci fık
rasında «Umumi ve zati maaşlar, tahsisat, gün
delik ve harcırahların artırılmasına, memuriyet 
ihdasına veya bunların mer'i kanunlarla muay
yen olan hudutları haricinde tevsiine dair me
buslar tarafımdan tâdilname veya bütçeye mun

zam madde teklif edilemez», sarih hükmü var
dır. Bu hükümler muvacehesinde bu önerge mu
amele ıgörmiyecektlir. 

Şimdi okutmuş olduğumuz 12.000 nci bölümü 
tekrar okutup oyunuza sunacağım. 

(12.000 nci bölüm tekrar okundu.) 

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

Bölünı Lira 

13.000 Yönetim giderleri 2 252 100 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 377 502 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 7 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 
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(A/3) Sermaye teşMli ve transfer 

harcamaları 
I I - Transferler 

35.000, Sosyal transferler 70 297 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 4 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etm iyemi er... Kabul edilmiştir. 

19 . 5 . 1965 0 : 3 
Böylece Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi de 

tamamlanmış oldu. Memleketimize ve milletimize 
hayırlı olsun. 

Vakit dolmuştur. Bugüttı, 20 Mayıs 1965 Per
şembe günü saalt 10,00 da toplanılmak üzere Bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 00,02 

....>... > e < ...<... 



Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

109. BİRLEŞİM 

19 . 5 . 1965 Çarşamba 

Saat : 10,00 

I 
A - BAŞKANLIK, DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞALRI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BlR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
IKI DEFA GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 

A - İKİNCI GÖRÜŞÜLMESI YAPILACAK 
IŞLER 

B - BİRÎNCt GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu ile 1965 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan' değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/825, Cumhuriyet Senatosu 1/525) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 970, Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı 587) [Dağıtma tarihi : 
15 . 5 . 1965] 

2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 1965 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/826, Cumhuriyet Senatosu 1/526) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 968, Cumhuriyet Se

natosu S. Sayısı : 588) [Dağıtma tarihi : 
15 . 5 . 1965] 

3. —• Vakıflar Genel Müdürlüğü 1965 yılı 
Bütçe Kanunu aşarisi ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senaosu ve 
Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/827; Cumhuriyet Senato
su 1/527) (Millet Meclisi S. Sayısı : 956, Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 589) [Dağıtma ta
rihi : 15 . 5 . 1965] 

4. — Ankara Üniversitesi 1965 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma 
Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Mil
let Meclisi 1/828, Cumhuriyet Senatosu 1/533) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 957, Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 590) [Dağıtma tarihi : 
15 . 5 . 1965] 

5. —. Ege Üniversitesi 1965 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma 
Bütçe Komisyon .başkanlıkları tezkereleri (Mil
let Meclisi 1/829, Cumhuriyet Senatosu 1/532) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 958, Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 591) [Dağıtma tarihi : 
15 . 5 . 1965] 

6. — istanbul Üniversitesi 1965 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu r a 
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma 
Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Mil
let Meclisi 1/830, Cumhuriyet Senatosu 1/529) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 959, Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 592) [Dağıtma tarihi : 
15 . 5 . 1965] 

7. — istanbul Teknik Üniversitesi 1965 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/831, Cumhuriyet Sena
tosu 1/531) (Millet Meclisi S. Sayısı : 960, 



— 2 — 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 593) [Dağıtma 
tarihi: 15 . 5 . 1965] 

8. — Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 
1965 yılı Bütçe 'kanunu tasarısı ve Karma Büt
çe Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Sena
tosu ve Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları 
tezkereleri (Millet Meclisi 1/832; Cumhuriyet 
Senatosu 1/530) (Millet Meclisi S. Sayısı: 961, 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 594) [Dağıtma 
tarihi: 15 . 5 . 1965] 

9. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1965 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/833; Cumhuriyet Senatosu 
1/528) (Mîllet Meclisi S. Sayısı: 962; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 595) i [Dağıtma 
tarihi: 15 . 5 . 1965] 

10. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senaosu ve Karma Bütçe Komisyon 
başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/834; 
Cumhuriyet Senatosu 1/534) (Millet Meclisi 
S. Sayısı: 963; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 
596) [Dağıtma tarihi: 15 . 5 . 1965] 

11. _ Tekel Genel Müıdürl'üığfü 19ı05 yıln 
Bütçe ıkanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Karına Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/835; Cumhuriyet Sena
tosu 1/536) (Millet Meclisi S. Sayısı : 964; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 597) [Dağıtma 
tarihi: 15 . 5 . 1965] 

A> 

12. —. Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon 
başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/836; 
Cumhuriyet Senatosu 1/536) (Millet Meclisi 
S. Sayısı: 965; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 
598) [Dağıtma tarihi: 15 . 5 . 1965] 

13. — Orman Genel Müdürlüğü 1965 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkere
leri ( Millet Meclisi 1/837; Cumhuriyet Senato
su 1/537) (Millet Meclisi S. Sayısı: 966; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı: 599) '[Dağıtma 
tarihi: 15 . 5 . 1965] 

14. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe kanunu tasa-
risi ve 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısında ya
pılan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Baş-
ıkanlığı tezkeresi ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi 1/838; Cumhuriyet Sena
tosu 1/538) (Millet Meclisi S. Sayısı : 969; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 600) [Dağıtma 
tarihi: 15 . 5 . 1965] 

15. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1965 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkere-
leri (Millet Meclisi 1/839; Cumhuriyet Senatosu 
1/539), (Millet Meclisi S. Sayıcı: 967; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı: 601) [Dağıtma tar ihi : 
15 . 5 . 1965] 
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