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1. — GEÇEN TUTANAK OZETI 

BİRİNCİ OTURUM 

Millî Eğitim Komisyonu Başkanlığının, Sivas 
Milletvekili Oevad Odyakmaz ve 3 arkadaşının, 
4-936 sayılı Üniversiteler Kanununun bâzı mad
delerinin ve fıkralarının yürürlükten kaldırıl
masına ve bu kanuna yeniden 3 madde eklenme
sine dair kanun teklifinin, Hükümet tarafından 
aynı mahiyette hazırlanmakta olan kanun tasa
rısı ile beraber görüşülmek üzere, içtüzüğün 
36 ncı madesi gereğince Genel Kurulun bilgi
sine sunulmasına dair tezkeresi okundu, bilgiye 
sunuldu. 

1966 yılı Bütçe kanunu tasarısının tümü üze
rindeki görüşmelere devam olundu. 

Saat 14,30 da toplanılmak üzere Birleşime 
saat 12,35 te ara verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkan vekili Kars 

Ahmet Bilgin Âdil Kurtel 
Kâtip 

Manisa 
önol Sakar 

İKİNCİ OTURUM 

1966 yılı Bütçe kanunu tasarısının tümü üze
rindeki görüşmeler bitirilerek maddelere geçil

mesi kabul olundu ve gider kalemleriyle ilgili 
1 nci madde okundu. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçesi üze
rinde bir süre görüşüldü. 

Saat 21 de toplanılmak üzere saat 19,20 de 
oturuma son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Ağrı 

Ahmet Bilgin Abdülbâri Akdoğan 
Kâtip 
Bilecik 

Sadi Binay 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
Cumhubaşkanlığı ve 
Sayıştay bütçelerinin tümü görüşülerek bö

lümleri kabulo lundu. 
16 Şubat 1966 Çarşamba günü saat 10,00 da 

toplanılmak üzere Birleşime (aynı gün sa
at 2,33 te) son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Siirt 
Nurettin Ok Adil Yaşa 

Kâtip 
Zonguldak 

Sadık Tekin Mürtüoğlu 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasanla) 

1. — 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı (1/134) (Bütçe Karma Komisyonuna) 

2. — Ege Üniversitesi 1965 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı. (1/135) (Bütçe Kar
ma Komisyonuna) 

çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı. (1/136) .(Büt
çe Karma Komisyonuna) 

TEZKERELER 
4. — İstanbul Milletvekili Çetin Altân'm ya

sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi. (3/262) (Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Korniş 

3. — Tekel Genel Müdürlüğü 1965 yılı Büt- ; yona) 



B Î R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati . 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İsmail Arar 
KÂTİPLER : Sadi Binay (Bilecik), Abdülbâri'Akdoğan (Ağrı) 

BAŞKAN'— Millet Meclisinin 47 nci Birle
şimini açıyorum. 

Gerekli çoğunluk bulunmadığından saat 11 de 
toplanılmak üzere oturumu kapatıyorum. 

Kapanma saati : 10,02 

» • « 

tKÎÜTOÎ OTURUM 
Açılma saati : 11,00 

BAŞKAN *— Başkanvckili İsmail Arar 
KÂTİPLER : Sadi Binay (Bilecik), Abdülbâri Akdoğan (Ağrı) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 47 nci Birleşiminin ikinci oturumunu açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN —'• Otomatik cihazlarla yoklama 
yapılacaktır. Sayın üyelerin anahtarlarını aç
tıktan sonra kalbul düğmelerine 'basmalarını ri
ca ederim. 

(Yoklama yapıldı. 
(BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş

melere başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Maliye Komisyonu Başkanlığının, .Cum
huriyet Senatosu İstanbul Üyesi Bifat öztürk-
çine'nin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun geçici 5 nci maddesinin birinci fıkrasının 
değiştirilmesi, hakkındaki kanun teklifinin Hü
kümetçe hazırlanmakta bulunan Genel kadro 
kanunu tasarısı ile birlikte . görüşülmek üzere 
İçtüzüğün 36 nci maddesi gereğince tehirine 
dair tezkeresi.. (2/209, 3/261) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

, Yüksek Başkanlığa . 
Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat 

öztürkçine'nin 657-sayılı'Devlet Memurları Ka
nunun ,geçici 5 nci maddesinin 1 nci-fıkrasının 

değiştirilmesi hakkımda kanun teklifi ilgili Ba
kanlık temsilcilerinin iştiraki ile Komisyonumuz
da tetkik ve müzakere edildi, , . . . . 

îş bu teklifin Hükümetçe hazırlanmakta 'bu
lunan Genel kadro kanun .tasarısı ile .birlikte 
nazara.alınmak suretiyle tehirine ve keyfiyetin 
Yüksek .Başkanlığa arzına karar verilmiş oldu
ğunu saygılarımla arz ederim, , . . . 

Maliye Komisyonu Başkan 
Çankırı 

, Tahir Akman 
• BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

Gündemin ikinci maddesine geçiyoruz. 1966 
Bütçe kanunu tasarısı üzerindeki görüşmelere 
devam ediyoruz. 
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5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1966 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. (Millet 
Meclisi 1/5; Cumhuriyet Senatosu 1/639) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 47; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı: 716) 

a) Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Bütçesi 
BAŞKAN — Lütfen Sayın Hükümet ve Ko

misyon yerlerini alsınlar. Anayasa Mahkemesi 
Başkanlığı bütçesi üzerinde grupları adına söz 
alan arkadaşların talep ve kayıt sırasına göre 
isimlerini okutuyorum. 

C. H. P. Grupu adına Sayın Selâhattin Hakkı 
Esatoğlu, Y. T. P. Grupu adına Sayın Nihat Diler, 
C. K. M. P. Grupu adına Sayın Mehmet Altmsoy, 
T. 1. P. Grupu adına Sayın Çetin Altan, A. P. 
Grupu adına Sayın Kemal Bağeıoğm. Şahıslan 
adına söz almış olan arkadaşlarımızın isimlerini 
oTrayorum. Sayın Mustafa Uyar, Sayın Musli-
hittin Gürer, Sayın Kasım Gülek, Sayın Meh
met Ali Arslan, Sayın Abdülhâlim Araş, Sayın 
Ali ihsan Balım, Sayın İbrahim Boz, Sayın Ni
hat Aksoy, Sayın Şevket Bohça, Sayın Cevdet 
Gebelo&lu, Sayın İhsan Ataöv, Sayın Abdurrah-
man Güler, Sayın Şevki Güler, Sayın Mevlüt 
Yılmaz, Sayın Mahmut Bozdoğan, Sayın Mus
tafa Akalın, Sayın Hikmet Erdoğmuş, söz sırası 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın 
Selâhattin Hak t i Esatoğlu'nundur. Buyurunuz 
Selâhattin Hakkı Esatoğlu. 

C. H. P. GRUPU ADINA SELÂHATTİN 
HAKKI ESATOĞLU (Nevşehir) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekili arkadaşlarım, Anayasa 
Mahkemesi bütçesi üzerinde Cumhuriyet Halk 
Partisi Millet Meclisi Grupunun görüşlerini bil
gilerinize sunmak için söz almış bulunuvorum. 

1951 yılında (Son Telgraf) gazetesinde ya
yınlanan bir makale ile memleketimiz için Ana
yasa Mahkemesinin zorunluğunu ileri sürmüş 
bir arkadaşınız olarak, gerekliliğine onbeş yıl 
önce inanıp, kurulmasını savunduğum bu yük
sek mahkemenin bütçesi üzerinde grupum adı
na konuşma göreviyle karşınıza çıkmayı, şah
sım bakımından mutlu bir tesadüf sayıyorum. 

Savın arkadaşlarım; 
Milletçe kabul edip, ısrarla yürütmeye ça

lıştığımız demokratik, rejim, insanlığın uzun 
ve ciddî siyasi mücadelelerden sonra ulaştığı bir 
ileri sistemdir. Bu sistemi yalnız bir Hükü
met şeMi sanmak elbette doğru değildir. De
mokratik rejim aslında, bir yasama tarzı, 
bir medeni hayat düzenidir. İnsan hak ve 
hürriyetlerinin tanındığı, fertler arasındaki sos
yal, politik ve ekonomik eşitliğin arandığı, hak
ların ve hürriyetlerin teminata bağlandığı, 
hür düşüncenin geliştiği, serbest tartışma im
kânının var olduğu bu sistem, insan şeref ve 
hmavsivetime en uygun ve en mütekâmil bir ida
re tarzıdır. Türk toplumu da demokratik re
jimi, uzun bir siyasi ve sosyal mücadeleden 
sonra benimsemiş, olun bugün hâlâ onu tam 
anlamivle yerleştirebilmenin çabaları içinde çır
pınmaktadır. Milletçe yantığımız bir hürrivet 
mücadelesi sonunda, millet oyu ile kabul edil
miş bulunan yeni Anayasamızda insan hak ve 
hürrivetleri ve bunum teminatları yer almış
tır. Yeni Anayasamız kendi içinde getirdiği 
ve kurdumu sistemi koruyan müesseseleri de bir
likte getirmiştir. İşte şu anda bütçesini eleş
tirdiğimiz Anavasa Mahkemesi, demokratik dü
zeni de kurmuş olan Anavasamızı ihtilâlden 
koruvacak bir teminat müessesesi olarak sosyal 
havatımızda yer almış bulunmaktadır. 

Savın Milletvekilleri, kanımızca demokrasinin 
vasaması iki anaşarta ballıdır : Bu şartlardan 
her ikisinin bir arada bulunması ve birbirini 
tamamlaması gerekir. Birincisi demokrasive 
ve onun üstünlüğüne gerçekten inanmış vatan
daş tonlnlu^u, ikincisi : Bâzı hukukî müesse
selerin varlıyıdır. Ne tek. basma demokrasive 
ba^Mık, reiimi avakta tutabilir, ne de demok
ratik zihniyetten mahrum insanlardan kurulu 
bir tonlumda tek basma müesseseler demok
rasinin devamını sasıyabilir. E£er insan un
suru, demokratik zihnivete karşı ise, en sağ
lam müesseseler bile relimin hayatiyetini de
vam ettiremiyecektir. Her şeyden önce va
tandaşların ve onun temsilcilerimin rejime yü
rekten ba&lı, ona gerçekten inanmış, kaidele
rine savgılı olması şarttır. Ancak o takdir
de sistem isliyebilecektir. Demokrasive inan
mamış tonlumlarda en bfivük garanti mües
seseleri, müevyidileri ne kadar ağır olursa 
olsun, yine de tek başına rejimi ayakta tut-
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nıak gücünden yoksundur. Biz, memleketimiz
de, gerçekten demokrasiyi yaşatmak istiyor
sak, - ki buna mecburuz - yalnız müesseselere bel 
bağlamamalıyız. Her şeyden önce bizzat ken
dimiz rejime yürekten inanmalı, onun kaide
lerini ihlâlden, bir suç işlemekten kaçar gibi, 
geri durmalıyız. Çünkü demokrasiye inanmı-
yanlarnı, en önemli garanti müesseselerini bile 
tahribettikleri her zaman ve her yerde gö
rülmüştür. Memleketimiz bunun acılarını çok 
kısa bir süre önce çekmiş bulunmaktadır. 
Bir Anayasanın ve onun tanıdığı hakların, 
kurduğu müesseselerin nasıl çiğnendiğini he
pimiz yakımdan biliyoruz. Demokrasiye inan
mamış yönetieelerin ve dayandığı çoğunluğun 
rejime ihaneti ve Anayasayı ihlâli, demok
rasiye inananların tepkisiyle karşılaşmış ve 
memleketimiz bir ihtilâl geçirmek zorunda 
kalmıştır. Bu ihtilâl sonunda memleketimiz
de demokratik düzen yeniden kurulmuştur. 
Garanti müesseseleri daha da sağlamlaştırıl
mıştır. Ancak bugün yine kıyısından köşe
sinden rejimin tırtıklandığı, Anayasanın zor
landığı görülmektedir. Bu davranışları büyük 
bir üzüntü ile takibetmekteyte. Dileyelim ki, 
Anayasaya karşı olanlar, zihniyetlerini kısa 
zamanda değiştirsinler ve yakın geçmişin 
acı hâtıralarından ibret alarak memleketi 
yeni huzursuluklarla karşı karşıya bırakma
sınlar. 

Sayın arkadaşlarım; 
Bütçe görüşmelerinde, genel olarak, Hükü

metin politikası denetlenmekte ve ilgili daire
lerin çalışmaları hakkında tenkid ve temenni^ 
ler ileri sürülmektedir. Ancak . bütçesini gö
rüşmekte olduğumuz Anayasa Mahkemesi, 
Meclisin yasama çalışmasını denetliyen bağım
sız bir kazai merci olduğu için bu yüksek 
mahkemenin kararlarını, Mecliste , tartışma 
konusu yapmayı uygun bulmamaktayız. Bu
nunla beraber müessesenin daha yararlı çalışa
bilmesi hakkındaki bâzı düşünce ve görüş
lerimizi açıklamakta fayda görmekteyiz. 

Anayasa Mahkememizin kuruluş ve ça
lışma tarzı Anayasamız ve kendi özel kanunu 
ile düzenlenmiştir. Ancak uygulamada bâzı 
aksaklıklar görülmektedir. Anayasa Mahkeme
sine üyelerin ne şekilde seçileceği kanun
larla belirtilmiştir. Fakat bu mekanizma iste
nildiği gibi işliyememektedir. Meselâ Ana

yasamızın 145 nci maddesine göre Anayasa 
Mahkemesine Yasama Mecisleri üye seçmek
tedir. Bunun uygulamada bir aksak yönü 
tesbit edilmiştir. Birincisi Meclislerimizde çe
şitli eğilimler sebebiyle tek aday üzerinde 
bireşilmemesi, bâzı halde bu seçimin gerçek
leşmesine imkân vermemektedir. Nitekim Se
natoda bir yıldan fazla bir zamandan beri 
henüz bir Anayasa Mahkemesi üyesinin seçi
mi yapılamamıştır. Bu, hem mekanizmanın 
çalışamadığını göstermekte, hem de üye ek
sikliği, Anayasa Mahkemesinin çalışmasını et
kilemektedir. Bir Anayasa zarureti olarak Mec
liste ve Senatoda anlayışla hareket etmek 
zorundayız, 

Bu konuda ikinci bir nokta daha vardır : 
. Yine Anayasamızın 145 nci maddesi Yasama 

Meclislerince seçilecek üyelerden birer kişinin 
üniversitelerin hukuk, iktisat ve siyasal bi
limler öğretim üyelerinin birlikte toplana
rak açık üyeliklerin üç katı tutarında ve 
gizli oyla gösterecekleri adaylar arasından 
olması gerekmektedir. Her nedense üniversite
lerimiz bugüne kadar kendi mensupları 
arasından aday göstermeye yanaşmamışlar
dır. Bu yalnız bir defa vâki olmuş, o aday-

. da Meclisimizden oy toplıyamamıştır. Biz, 
bugünkü Anayasa Mahkememizin Sayın Baş
kan ve üyelerinin hepsinin de mümtaz birer 
yüksek hâkim olduğuna inanmaktayız. Hemen 
hepsi de yüksek mahkemelerde uzun yıllar 
tatbikatçı olarak hizmet etmiş bu sayın üye
ler arasına, üniversitelerimizde yıllarca doktrin 
üzerinde çalışmış kıymetli profesörler de katı
lırsa şüphesiz yüksek mahkemenin çalışmaları 
daha değişik bir yüz yansıtacaktır. Çünkü 
Anayasa Mahkemesine çok çeşitli sosyal, eko
nomik ve politik meseleler intikâl etmekte, bun
lar üzerinde uzun doktrin tartışmaları yapıl
maktadır. Çşkacak kararlara mütehassıs bilim 
adamlarımızın kanaatlerinin de aksetmesi, bu ka
rarların isabetini artıracaktır. Bu ihtiyacın 
bizzat Anayasa Mahkemesince de duyulduğu
nu haber alıyoruz. Bunu sağlamak için Ana
yasa Mahkemesi üyelerinin statüsünü daha 
cazip hale getirmek, maaş ve ödeneğini pro
fesörleri de tatmin edecek şekilde değiştirmek, 
ayrıca Anayasa Mahkemesine seçilecek üniver
site mensuplarının dışardaki bilimsel çalışmala
rına devam imkânı tanımak gibi çareler 

— 141 — 
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üzerinde durmak faydasız olmıyacaktır. Danış
tay, Yargıtay ve Anayasa Mahkemesindeki hâ
kimlerin eşit maaş ve ödenek almaları; Danış-
taydan ve Yargıtaydan, Anayasa Mahkemesine 
seçilme isteğini engellemektedir. Bu bakımdan 
bu konuyu da ele almak gerekmektedir. Ay
rıca Anayasa Mahkemesi üyelerinin maaş ve 
ödeneklerini tesbit ve tâyin işlemini, mahkeme
nin bağımsızlığiyle bağdaşacak daha başka bir 
düzene kavuşturmak da bir zaruret olarak ken
disini duyurmaktadır. 

Saym arkadaşlarım; 
Hükümetçe 1966 yılı cari harcamaları karşı

lığı Anayasa Mahkememiz için teklif edilen 
ödenek tutarı 2 758 017 liradır. Bu miktarın 
329 550 lirası Anayasa Mahkemesinin işgal et
tiği özel bir şahsa ait binanın yıllık kira be
delidir. Geçtiğimiz yıllarda Yüce Mecliste 
bu yüksek kira bedeli tenkid konusu olmuş, 
Hükümetin Anayasa Mahkemesi için bir bi
na yaptırması temenin edilmiştir. İ3 . 2 . 1963 
tarihinde C. K. M. P. sözcüsü olarak konuşan 
Saym Seyfi öztürk, bu konuya değinmiş, 
yapılacak bir binada mahkemenin faaliyete 
geçmesinin hem Hazineyi 329 000 liralık bir 
masraftan koruyacağını, hem de kiracılık du
rumundan kurtaracağını savunmuştur. Bundan 
bir yıl sonra 22 . 2 . 1964 tarihinde yine Sa
ym Seyfi öztürk, keza C. K. M. P. sözcüsü 
olarak Anayasa Mahkemesi bütçesi görüşülürken 
aynı meseleyi dile getirmiş, «geçen sene bunu 
acı bir dille anlatmıştım, süratle ele alınması 
gereken bu konu maalesef ele alınmamıştır, 
gelecek senelerde inşaallah sağ olursak görece
ğiz, yine bu konuyu kürsüye getireceğiz, yine 
zannediyorsam bir hazırlık yoktur, gelecek 
sene yine 329 000 lira ödenecek tasarruf zih
niyeti tatbikatta bu tarzda intikal etmektedir.» 
diye yakınmıştır. Saym Seyfi öztürk, 1965 
bütçesinde ve bugün sunulan 1966 bütçesi sı
rasında Bakan olarak karşımızda bulunmakta
dırlar. Saym öztürk Bakan oldukları için 
aynı derdi kendileri yerine biz kürsüye ge
tirdik, isterdik ki, dün bir muhalefet söz
cüsü olarak tenkid ettikleri ve lüzumuna inan
dıkları bu ihtiyacı Bakan olduktan sonra. 
getirdikleri bütçeye ödenek koydurmak su-
retiye gidersinler ve Hazineyi her yıl 329 000 
lira kira ödemekten kurtarsınlar. Bu yapıla
mamıştır. Muhalefetteki tenkidlerle, iktidar

daki icraatın bu çelişik durumunu dikkatinize 
sunmak isterim. 

Saym arkadaşlarım; 
Anayasa Mahkemesinin geçtiğimiz bir yıl 

içindeki çalışmalarını kısaca bilginize sun
makta fayda görmekteyiz : Yüksek mahkeme
ye 1964 yılından 1965 yılma 50 aded iptal dâ
vası devredilmiş, 1965 yılında ise 46 aded 
yeni dâva açımıştır. Böylece Anayasa Mah-
mesinde 1965 yılı içinde 96 iptal dâvası 
dosyası meveudolmuştur. Bu 96 dâvadan 67 
adedi mahkemece incelenerek karara bağlan
mış. 29 dâva ise 1966 yılma devredilmiştir. Yüce 
Divan sıfatiyle ise 1964 yılından 1965 yı
lma 5 dosya devredilmiştir. Bu dosyalardan 
üçü karara bağlanmış, ikisi henüz karara bağ
lanmamıştır. 1965 yılında Anayasa Mahkeme
sine Yüce Divan olarak incelenecek dosya 
intikal etmemiştir. 1966 yılında da yüksek mah
kemeye Yüce Divan olarak vazife düşme
mesini temenni ederiz. Yüksek mahkememiz
de 1963 yılında açılmış olan bâzı dâvala
rın henüz karara bağanmadığı ve Türk 
Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddesi aley
hine açılan ve redle sonuçlanan iptal dâvasın
da da esbabı mucibeli kararın henüz yazıl
madığı görülmektedir. Yeni seneye devredilen 
dosya sayıları da göz önüne alınırsa Yüce mahke
menin iptal dâvalarını daha hızlı tetkik 
edip, daha kısa sürede sonuçlandırmasını bu
rada temenni etmek bir görev olmaktadır. 
Anayasa Mahkemesinin geçen yıl karara bağ
ladığı dâvalar arasında en önemlilerinden bi
risi hiç şüphesiz geçen Meclisin milletvekili 
maaşlarına yaptığı zammın iptaliyle ilgili dâ
vadır. Yüksek mahkeme bütçeye konulan 
ödeneği Anayasaya aykırı görerek iptal et
mek suretiyle Hazineyi kırk milyon liralık 
zarardan kurtarmıştır. Bu iptal dâvasının, Mec
liste, ödeneğe karşı kırmızı oy kullanan 
C. H. P. tarafından açıldığını hatırlatmayı, böy
lece partimiz görüşündcki isabetin yüksek 
mahkemenin karariyle tescil edilmiş olduğu
nu belirtmeyi görev sayarım. 

Değerli milletvekilleri; Anayasamızın 147nci 
maddesine göre , Anayasa Mahkemesi kanun
ların ve B. M. M. içtüzüklerinin Anayasaya 
uygunluğunu denetler. Ayrıca Yüce Divan 
sıfatiyle kanunda gösterilen yüksek dereceli 
görevlileri gerrektiğinde yargılar. 
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Bâzı ahvalde Anayasa Mahkemesinin bi
rinci görevinin yeterli olmadığı anlaşılmakta
dır. Anayasa, yalnız Meclis tasarruflariyle 
değil, bazan Hükümet tasarruflariyle de ihlâl 
edilebilmektedir. Bu takdirde Meclis mura
kabesinin ve Danıştay yolunun açık olması 
yeterli görünmektedir. Nitekim Danıştay ka
rarlarının Hükümetçe uygulanmaması bir Ana
yasa ihlâli olduğu halde, bu, kazai denetlemeden 
mahrumdur. Mecliste Hükümet aleyhine istenilen 
soruşturma ve genel görüşme isteklerinin iktidara 
mensup çoğunluk oylariyle reddi halinde 
bir Anayasaya aykırı davranış, Meclis ka
rarma bağlanmakta, fakat bu Anayasa dışı 
karar yüksek mahkemenin denetiminden mah
rum kalmaktadır. Adalet Partisi Hükümeti
nin ve Meclisteki çoğunluğun bu yolda yapa
cağı birtakım Anayasa dışı davranışların 
kazai merci tarafından denetleme dışı kal
ması, rejimimiz bakımından tehlikeler doğu
rabilecektir. Kurucu Mecliste, Anayasanın 
yapıldığı sırada, bu düşünülmemiş olabilir. 
Ancak Hükümetin Meclis tarafından denet-
lenmesiyle ilgili konularda vereceği kararla
rın da kazai denetleme sınırları içine alın
ması, Anayasamızın korunması ve rejimimizin 
selâmeti bakımından • faydalı olacağı kanı-

ı sındayız. Nitekim Anayasa Komisyonunda 
132 nci madde hakkında A. P. li üyelerin çoğun
luğu ile aldığı tefsir kararı, Yüce Meclisimizde de 
aynı çoğunlukla tasvip görürse, açıktan açığa 
bir Anayasa ihlaliyle karşı karşıya kalaca
ğız demektir. Bu çeşit kararların Anayasa 
Mahkemesinden geçirilmesi şüphesiz rejim 
bakımından çok faydalıdır. 

Sayın arkadaşlarım, Anayasa Mahhkeme-
sini yalnız soyut demokrasinin muhafızı ola
rak görmek istemeyiz. Bizim Anayasamız 
sosyal Devleti esas alan devrimci ve ileri bir 
kanundur. Bu, bize, az gelişmiş memleketi
mizi kalkındırmak için köklü reformlar yap
mak mecburiyetini yüklemektedir. Bu se
beple Meclislerimizden çıkacak kanunların 
bu yönden de Anayasaya uygunluğu titizlikle 
incelenmeli, ezilen ve sömürülen sınıflar 
aleyhindeki kanunlar, sosyal Devlet ilkesiyle 
bağdaşamıyacağı için, iptal edilmelidir. Ana
yasa Mahkememiz, kuru bir hukuk düzeninin 
değil, sosyal hak ve hürriyetlerin, halk re
fahının da bekçisi ve koruyucusu olmalıdır. 

Bu vasıftaki bir yüksek mahkeme, muhafaza
kâr ve sömürücü çoğunlukların halk aley
hinde olan davranışlarını frenlemek sure
tiyle sosyal adaletin gerçekleşmesinde büyük 
pay sahibi olacaktır. Yüksek mahkememi
zin gelecekte bu niteliklere de ulaşmasını di
leriz. 

Bu konuda en büyük temennimiz : Bizim, 
Meclis olarak Anayasa Mahkemesine hiç iş 
düşürmemizdir. Rejimin gerçek teminatı, 
Anayasamızın başlangıç kısmında ve Ana
yasa Mahkemesi, üyelerinin yemininde ifade 
edildiği gibi, Türk vatandaşlarının gönül 
ve iradelerinde bulunmaktadır. Biz bu gönül 
ve iradenin mümessili olarak Anayasaya 
bağlı kaldığımız takdirde, rejimin, en büyük 
ve en güçlü teminatına kavuşmuş olacaktır. 

Yüce Meclisi grupum adına saygiyle selâm
larım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Y. T. P. Meclis Grupu adına 
Sayın Diler. 

Y. T. P. MECLİS GRUPU ADINA NİHAT 
DİLER (Erzurum) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; Y. T. P. Meclis Grupu adına Ana
yasa Mahkemesinin 1966 yılı Bütçesi üzerin
deki görüşlerimizi açiklıyacağım. 

Demokrasi rejimi, halkın, halk tarafından, 
halk için, halk hükümeti idaresine imkân veren 
bir rejimdir. Bu rejimin mahzurları vardır. Fa
kat diğer rejimlere nazaran daha az mahzurlu 
olması dolayısiyle en üstün bir rejimdir. En üs
tün tarafı idari ve siyasi yönüdür.. Zira dikta 
rejimlerinde diktatör halkı bizar ederek değiş
tirme ihtiyacını idare ettiği topluma telkin et
mişse veya ölüm ve gaybubeti halinde dikta
törü değiştirmek veya yerine birini seçmek bü
yük güçlükler arz eder. 

İdare başında bulunan diktatörü değiştir
mek için zora başvurmak gerekir. Ölümü ve 
gaybubeti halinde yine bir başkasını onun ye
rine geçirmök büyük zorluklar ortaya çıkarır. 
Her iki halde de netice zorla elde edilmek is
tendiği için cemiyeti dipten sarsan iç harb, ih
tilâl veya ihtilâle benzer kanlı hâdiselerin mey
dana gelmesine sebebolur. Demokratik rejim
lerde ise halk, idaresinden memnun olmadığı 
idarecileri seçim vâdesinde sandık başına gide
rek seçimle değiştirir. Kendisinin itiımadettiği 
kimseleri iş başına getirir. Bu suretle cemiyet-
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te iç harb, ihtilâl ve kanlı hâdiseler meydana 
gelmez. Bu duruma göre demokrasinin en üs
tün tarafı cemiyetin hayat ve bekasını ve men
suplarının haysiyet ve şerefini ihtilâl ve iç harb-
lere karşı korumasıdır. Bütün bunlara rağmen 
demokrasinin zayıf imkânlarından istifade ede
rek iktidarı ellerinde 'bulunduranlar Devlet 
otoritesini, toplumun huzur re saadetine, üstün 
menfaatlerine, vatandaşın Anayasa ile tesbit 
edilmiş hak ve hürriyetlerine uygun şekilde, 
bilerek veya bilmiyerek kullanmıyabilirler. İş
te Anayasa Mahkemesi demokratik rejimlerde 
iktidarı ellerinde tutanların kasıtlı veya kasıt
sız hukuka uygun olmıyan tasarruf ve icraat
larını önliyen en mühim bdr demokratik mües
sesedir. 

Demokratik rejimlerde mücadele yaparken 
aynı zamanda partiler maalesef birbirlerini it
ham etmekte, ithamları da ekseriya Anayasa 
ve hulkuk dışı tutum olarak ileri sürülmekte, 
bu suretle ardı arası gelmiyen münakaşalara 
sebebolunonaktadır. 

Hizmet yarışması ideali husumet yarışma
sına kadar varabilmektedir. Bunun için yeni
den seçime başvurulup seçim yapılsa bile hal-
'kın hâkimliği ve hakemliği ihtilâfı halletmeye 
kâfi gelmediğinden, menfi mücadelede anarşi 
hâkim olur, iç harb ve ihtilâllere kadar gidilir. 
Nitekim 1945 te çok partili hayata atıldığımız 
zaman eğer Anayasa Mahkemesi müessesesi ku
rulmuş olsa idi, partiler kısır çekişmelerle ge
çirdikleri zamanlarını memleketimize müspet 
hizmetler yapmak suretiyle gerçekleştirecekler
di. Demokratik sahada büyük merhaleler kay
dedilmiş olacaktı. Kardeş kavgasının meydana 
gelmesini ihtimal dâhiline sokan ihtilâl mey
dana gelmiyecekti. İşte Anayasa Mahkemesi 
memleketimizde böyle bir zaruretten doğmuş
tur. 

Muhterem arkadaşlar; bugün bile çeşitli 
sosyal çalkantıların içinde Anayasa Mahkeme
sinin mevcudiyeti partilerin esasa dayanmıyan 
ithamlarla birbirlerini itham etmeleri neticesin
de toplumumuz bu üstün müessese sayesinde 
büyük huzursuzluklara sahne olmamıştır. Ez
cümle partilerin birbirlerini itham etmelerini 
vesile ittihaz ederek rejimi yıkmak üşüyenlere 
yine bu sayede fırsat verilmemiştir. Bundan 
sonra da verilmiyecektir. Binnetice Anayasa 

Mahkemesi müessesesi millî hayat ve bekamı
zın teminatı olan demokratik rejimin hak ve 
hürriyetlerimizin en mühim koruyueusudur. 
Anayasa Mahkemesinin vazifeleri şunlardır: 

1. Meclislerin içtüzükleri veya kanunlar 
Anayasaya aykırı olduğu takdirde iptal etmek. 

2. Partilerin hukukî ve malî denetimini 
yapmak, icabında Anayasaya aykıırı hareket et
tikleri takdirde kapatılmasına karar vermek. 

3. Yüce Divan sıfatiyle Cumhurbaşkanı, 
Başbakan, balkanlar, bu evsaftaki Devletin yük
sek organlarında vazife gören kimseleri ve biz
zat Anayasa mensuplarını muhakeme etmek. 

4. Danıştay Başkan ve üyeleri ile başka
mın sözcülerini seçmek. 

5. Dokunulmazlığın kaldırılmasına karar 
verilmesi hallerinde ilgililerin itirazı üzerine 
verilen karar Anayasa ve İçtüzüğe aykırı oldu
ğu takdirde iptal etmek. 

Yeni kurulmuş bu müessesenin kurulduğu 
tarihten bu tarafa rejimi sarsıntıya uğratan 
büyük hâdiseler olmasına rağmen rejimimizi 
korumuş ve bu yolda müspet kararlar vermiştir. 

Müessesenin kendisine düşen ağır ve şerefli 
vazifesini ifasında Y. T. P. olarak gereken yar
dımı göstermekten memnuniyet duymaktayız. 
Mahkemenin vermiş olduğu birçok kararlar var
dır. Fakat bu kararların üzerinde münakaşa et
meyi hukuka aykırı bir zaruret telâkki etmek
teyiz. 

Bu münasebetle, her ne kadar mahkemenin 
içinde faaliyet sarf ettiği bina birçok ihtiyaç
ları karşılıyacalk şekilde inşa eıbtiritlmişse de, 
Mahkemeye has inşa edilmediğinden, noksan
lıkları ihtiva etmekte, ihtiyaca tam olarak ce
vap vermemektedir. 

Mahkemenin rahatça görevini yapması ve 
Hazinenin de' fazla miktarda kira vermemesi 
için, mahkemenin şerefiyle mütenasip bir bi
nanın yapılması hususundaki temennilere işti
rak etmekteyiz. 

1966 bütçesinin büyük milletimize ve Ana
yasa Mahkemesinin muhterem mensuplarına ha
yırlı, uğurlu olmasını dilerim. Hepinizi gru-
pum adına hürmet ve saygı ile selâmlarım. (Al
kışlar.) 

BAŞKAN — C. K. M. P. Grupu adına Sa
yın Tahtakılıç, buyurun. 

C. K. M. P. MECLİS GRUPU ADINA AH
MET TAHTAKILIÇ (İstanbul) — Muhterem 
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Başkan, muhterem milletvekilleri, yeni Türk 
Anayasası kendine göre tarihî bir gelişim içeri
sinde, Türk Milletinin sosyal hayatında daya
nak ve ileriye bakışı meydana getiren bir mües
sesedir. Bu müessese içerisinde Anayasa Mahke
mesi, bizim rejim mücadelelerimizin tarihî gelişi
mi içerisinde hakikaten birinci derecede üzerin
de durulacak, Türkiye'de siyasi çekişmelerini, re
jim münakaşalarını sona erdirmeye yarıyacak, 
Türk Anayasasını ihlâli göze alan bir hareketin 
hiçbir Türk vatandaşının ve Türk müessesesinin 
aklından geçmediğini kabul ettiğimize göre, artık 
rejim çekişmelerini unutturacak müesseselerden 
bir tanesidir. Böyle olması lâzımdır. 

Arkadaşlar, C. K. M. P. adına konuştuğum 
için Sayın Esatoğlu'nun kendi şahsi hâtırasını 
zikrederek Anayasa Mahkemesinin zaruretini 
ilerden beri savunan bir arkadaş sıfatiyle duy
duğu huzuru anlattı. Şimdi ben de C. K. M. P. 
adına söz aldığım şu anda size haber vereyim ki, 
1954 senesine kadar katıldığımız hürriyet müca
delesi, rejim mücadelesi safhasında, 1954 sene
sinde şu aydınlık noktaya geldik : Rejim, karşı
lıklı samimiyet iddialarının muhasebesiyle kuru
lamaz. Artık 20 nci yüzyılda bir demokrasi mü
esseselere, birtakım kuruluşlara oturtulması lâ
zımdır. Dünya şahsi idarelerinin tasfiyesi nokta
sındaki mücadelesini, gerek Almanya'da nazizs-
min, gerek İtalya'da faşizmin tasfiyesini samimi
yet unsuruna; batini birtakım hükümler değil, 
sağlam birtakım millî müesseselere oturtmak su
retiyle yeni bir devre açmaya muvaffak olmuş
tur. O halde biz bu devreyi niçin açmıyalım. İş
te C. K. M. Partisi en ağır ıstırapları yaşadıktan 
sonra hattâ şimdi Anayasada yer alan bir sulh 
mahkemesi kararı ile parti kapatmak ıstırapları
nı yaşadıktan sonra şöyle bir aydınlık noktaya 
geldi : O gün için 20 milyon olduğumuzu kabul 
ediyorum, 20 milyon Türkün artık rejim dedi
kodularından kurtulup, hürriyet var mı, yok mu 
çekişmelerini bir tarafa bırakıp yeni bir hayat 
tarzına yönelmesinin çaresi nedir?, 

Çaresi, birbirimizi samimiyetsizlik iddialariy-
le kötüleyeceğimize, şu Anayasamızı müesseseleş-
tirelim, öyle bir kanun sistemi, öyle bir rejim te
meli atalım ki; artık siyasi mücadelelerin yönü, 
Türk Milletinin sosyal ve ekonomik meselelerine 
yönelmiş 20 milyon dimağ, 20 milyon vicdan ha
linde ileriye bakmak imkânını kazanalım. O hal

de bu Anayasa Mahkemesi üzerinde dururken, 
C. K. M. P. kuruluşunun temel fikirlerinden bi
risini, Türkiye'de siyasi huzuru, bütün zihinle
rin vicdanların ileriye bakmak imkânını sağla
mak için, bir idealle, bir 20 nci yüzyıl anlayışı 
ile, memleketin hukukî hayatına Anayasasına 
girmesini istediği müessesedir. Onun için C. K. 
M. P. bu sebeple kurulmuş olsa dahi, hakikaten 
memlekete bu görüşü temelli bir parti programı 
ile getiren parti olması bugün için ona mensubo-
lan herkes için ve bu kuruluşu müsamaha ile kar-
şılıyacağını ümidettiğim sayın milletvekillerine 
artık rejimin dedikodularının beyhude olduğunu 
kabul ederek yeni bir hayata yönelmek için bir 
başlangıç noktası olabilecek mahiyettedir. 

Arkadaşlar, itiraf edeyim, nasıl bir huzurla 
konuştuğumu söyliyeyim, o zamana kadar lite
ratürümüze Anayasa Mahkemesi hukuk kitapları 
olarak girmişti. Meselâ nasıl bir aydınlık fikirle 
konuştuğumu size söyliyeyim; Sayın Feyzioğlu 
da kanunların Anayasaya aykırılığı hakkındaki 
dâva mevzuunda bir üniversite mensubu olarak 
bir kitap yazmıştı, diğer profesörler de kitap 
yazmıştı. Fakat, hâlâ Türk siyasi hayatı 1954 se
viyesindeyken dahi demokrasi mevzuunda «siz 
samimiyseniz, ben samimiyim, hürriyet vardır, 
yoktur» münakaşalarından ibaretti. Bir tarihî 
müşahede içerisine partiler girememişti. Hakan
ları, sultanları, devirleri geçtiği için, artık deje
nere birer müessese haline geldiği için Türkiye'
den koğan bir millet, hudut dışı eden bir millet, 
elbette millî hâkimiyeti bütün kemali ile tesis et
mek noktasına gelmişti. İşte, C. K. M. P. Anaya
saya böyle bakıyor ve Türkiye'deki rejim dedi
kodularının, bin kişiyi geçmiyen ya macerape
rest, ya Anayasanın felsefesine inanmamış, veya 
hâlâ mazideki samimiyet unsuruna dayanan bir 
hürriyet mücadelesinin devam ettirilmesini isti-
yen siyasilerin elinde olmasından doğduğu kana
atindedir. Kim cesaret edebilir ki, bu Anayasa
nın, Anayasa müessesesini yıkmayı göze alsın. 
Anayasanın, Anayasa müessesesi diğer müessese
leri ile mevcudolduğu halde Türkiye'de niçin re
jim buhranı arkadaşlar? Görüyorsunuz ki, yeni 
Türk Anayasası eğer geniş bir anlayışla ve ina
nışla baktığımız takdirde, her müessese kendi ku
ruluşu içinde fonksiyonunu ifa ettiği müddetçe 
Türkiye'de artık rejim mücadelelerini, münaka
şalarını tarihe karıştıracak bir vesikadır. Anaya
sa müessesesi bunun en sağlam müessesesidir. 
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Hâkimler şurası, adaletin tarafsızlığı ve bağım- | 
sizliği mevzuunu halletmiştir. Anayasa Mahke
mesi, Yüksek Adalet Divanı gibi, bir fiilî vazife 
yanında asıl Anayasanın bütün kemaliyle teşriî 
hayatımıza kanun düzenimize, tüzük düzenimize 
hâkim bir müessese olarak yerine oturtulmuştur. 

Binaenaleyh, Anayasa Mahkemesi Bütçesi 
münasebetiyle C. K. M. Partisi Grupu adına bü
tün milletvekili arkadaşlarımıza rejim bahsinde 
bir huzura kavuşma gününün geldiğini, bu mü
nakaşaların beyhude çekişmelerden ibaret kala
cağını ifade etmek isterim. 

Sayın benden evvel konuşan hatiplerin açık 
bırakıldığını söyledikleri noktalara gelince; ar
kadaşlar, mahkeme kararları, elbette kesinleşmiş 
kararlar yürümelidir. Bir mesele çıktı, bunu 
Türk Milleti kolay halledebilir, Parlâmento ko
lay halledebilir. Geçen gün, Devlet Bakanı, bu
rada Devlet Şurasının kararlarının Danıştay 
karalarının yerine gelmemesi noktasına temas 
etti. Cihat Bilgehan söylediler, gayet vazıh ola
rak söyliyeceğim, «Bir istimlâk kararma mev
zu olan bina yıkılmış olursa kararın yerine ge
tirilmemesi hakkındaki mahkeme kararının in
fazı imkânı da ortadan kalkmış olur.» dedi. Me
sele bu kadar basit değildir, ama hâlledilmemiş 
bir mesele ile karşı karşıya olduğumuz da aşi
kârdır. Niye yerine hukuki yollardan tâyin 
edilen şahsın iktisabettiği hakkın ihlâli dolayı-
siyle meydana gelen bir mahkeme kararı yerine, 
tehiri icra kararı da hukuki bir meseledir. O 
halde ne yapalım arkadaşlarım? Açıklıkları ev
velâ biz Parlâmento olarak mevzuatımızdaki boş
lukları halledecek çarelere baş vuralım. Yoksa 
rejim tehlikeye gidiyor, mevzuu ile bu işleri kar-
şılaştırmıyalım. 

Arkadaşlarım, rejim tehlikeye girmez. Ancak 
bir mahkeme kararının hakikaten kesinleştikten 
sonra yürürlüğe konmaması halinde Meclisin 
kendisine düşen vazife varsa onu yapmaması el
bette dikkate şayandır. 

Başvekil lütfedip dinliyorlar; kendisine ha
ber vereyim, mevzuatımızdaki bu boşluğu Parlâ
mento olarak, Hükümet olarak derhal ele alalım, 
artık bu çekişmelere, mahkeme kararlarının ye
rine getirilmemesi gibi hakikaten Türk rejiminde 
çok enteresan olan ve izahı kabil olmıyan bir va
ziyete nihayet verelim ama bu arkadaşlar, bir 

j icra mevzuu olmaktan ziyade bütün mahiyeti ile 
yeniden ele alınması lâzımgelen bir hukukî boş
luk mevzuu olduğu meydana çıkıyor. Bunu açık
ça doldurmak zamanı gelmiştir, buna el koya
lım. 

Anayasa Mahkemesi karşısında evvelâ Par
lâmento vaziyetini almalıdır. Parlâmento boşluk
ları doldurmak suretiyle halledebilir. Bugün ar
kadaşlar Anayasa Mahkememiz müşkül bir du
rumdadır. Sebep, tıpkı diğer mahkeme teşkilâ
tında olduğu gibi mahkemeler kurmak suretiyle 
nasıl dâvaları önlemek yolunu takibettikse, maa
lesef 1961 seçimi ile meydana gelen Meclis bütün 
mevzuatımızı toptan ele alıp da Anayasaya uy
gunluğu bakımından organize hale gelmek bakı
mından toptan ele alınmadığı için gelmiş geçmiş 
Adliye Vekilleri ve diğer Bakanlar, Adliye Ba
kanları ve diğer Bakanlar mevzuatımızı toptan 
ele almamak suretiyle Anayasa Mahkemesine çok 
iş düşmesi gibi bir fiilî vaziyeti meydana getir
mişlerdir. O halde, 1965 seçimi ile meydana gelen 
Parlâmentonun bir numaralı vazifesi Türk ka
nunlarını yeni Anayasa çerçevesinde toptan ele 
alarak bunların birbirine çelişen vaziyetlerini 
halletmesi lâzımgeldiği gibi Anayasaya uygunluk 
mevzuunun da toptan gözden geçirilmesi lâzımdır. 
Fakat böyle bir huzurlu çalışmaya henüz Ba
kanlık girmemiştir. Sayın Adliye Bakanı kanun 
olarak bize Seçim Kanununu getirmiştir, Hükü
met olarak Sayın Başbakan bunu getirmiştir. 
Mevzuatımız üzerinde böyle bir ilmî ve Anayasa 
açısından bakan ve toptan mevzuatı gözden ge
çirmeye Parlâmento girememiş durumdadır. Bu 
Hükümete düşen vazifedir. Çünkü mütehassıs
lar elindedir. Mevzuatımızda yeniden gözden ge
çirir ve Anayasaya az iş düşmesinin şartlarını 
hazırlıyabilir. İkincisi, Anayasaya az iş düşmesi
nin ikinci şartı arkadaşlarım, Anayasa Mahke
mesi, kanunların Parlâmentodan çıkarken Ana
yasaya uygunluğu noktasından titizliğin artma
sını temin eden bir müessese olmalıdır. Yoksa 
nasılsa Anayasa Mahkemesi vardır diye işi mah
kemeye havale eder bir zihniyette olursak o za
man Anayasa Mahkemesi kanunların iptali mev
zuunda maalesef işin içinden çıkamaz. O halde 
Parlâmento bütün kanunların Anayasaya uy
gunluğu noktasında hakikaten hassasiyet göster
meli ve bir teminat müessesesi olarak Anayasa 
Mahkemesi yerinde vazifesini yapmalıdır. 
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Arkadaşlarım, bu anagörüşü ifade ettikten 
sonra, Anayasa Mahkemesinin bilgi bakımından 
cihazlanmasmı kolaylaştırmak lâzımdır. Bunun 
için Anayasa Mahkemesi kendisine lâzım olan 
mütehassısları şimdiki mevzuat dâhilinde kolay-
lıkla temin edemez, mevzuatı yeniden ele almalı 
yüksek hukuk sahasında olsun, sosyal sahada 
olsun, yüksek bilginlerle, araştırıcılar, raportör
ler kullanabilme imkânını kazanmalıdır. Anaya
sa Mahkemesinin bu noktada da cihazlandırıl-
ması lâzımdır. 

Seçim mevzuunda, hakikaten arkadaşlar, üze
rinde durulacak bir husus var. Allah kimsenin 
kaderini siyasi toplumların takdirine bırakmasın. 
Hakikaten Parlâmentolarda bu seçimler, hele 
orantı gireli, artık vazifenin istediği adam mev
zuunda Parlâmentonun yarışa girmesi fikrinden 
uzaklaşıldı, parti gruplarının kendi çerçevelerin-
deki çalışmaları istikametinde veya karşılıklı, ta
vizli, anlaşmalı münasebetlere döküldü. Bu nok
tadan Parlâmento iki şekilde kurtulabilir. Ya 
Parlâmento Anayasa Mahkemesi üyelerinin se-
-çilmesi mevzuunu siyasi faaliyetler dışında bir 
konu olarak alıp, oraya lâyık olan insanı araştı
rıp bulmakla Türkiye'deki seçimlerde bir örnek 
gösterebilir, veyahut' Anayasa Mahkemesi üyele
rinin seçilmesini bir başka nizama bağlamak za
rureti kendisini gösterir. Bu da üzerinde durula
cak problemlerden bir tanesidir. 

Sayın arkadaşlar, partilerin malî denetleme
leri ve partiler hakkındaki dâva mevzuunda Si
yasi Partiler Kanunumuz Anayasanın hizmetleri
ni kolaylaştırıcı şartları hazırlamamıştır. Bu 
noktadan şimdi Anayasa Mahkemesi büyük müş
külât içerisindedir. Bunun için de Partiler Ka
nununun yeniden gözden geçirilmesinde zaruret 
vardır. Anayasanın denetimi bir muhasebeci de
netimi değildir. Anayasanın bir müessese olarak, 
Anayasada zikredilen partilerin demokratik in
kişafı baltalıyacak bir istikamette seyretmesine 
mâni olacak yüksek bir kontroldan ibaret kalma
lıdır. Aksi takdirde Anayasa Mahkemesinde bu 
denetleme, Türk Anayasasının düşündüğü çer
çevenin dışına çıkmış olur. Partilerin kapanma 
kararının hakikaten Anayasa Mahkemesinde gö
rülmesi çok doğrudur. Hiçbir partinin başına 
gelmemesini temenni ederim, onun ıstırabını çe
ken bir insan sıfatiyle söylüyorum, bir sulh mah
kemesinin 2,5 lira para cezası vererek parti ka

panma hâdisesine şahidolmuş bir insan sıfatiyle 
hemen haber vereyim ki, size, bu noktada da 

' mevzuatımız işlenmemiştir, parti dâvalarının 
Anayasaya intikali belli sebeplerle dâvanın açı
lışı belli birtakım usullere bağlanmalıdır. Bu 
noktadan da partiler kanunumuz ve bu hususta 

i bir usul kanununa ihtiyaç vardır. Bunu da Hü-
| kümetin ilim adamlarından teşkil edeceği bir 
j Yüksek Heyette ele alınmasını rica ederim. 

Sözlerimi bitirirken, şunu söyliyebilirim ki, 
eğer Türk Anayasasına, Türk Milletinin gelecek 
kaderlerini çizmiş, bir Devlet kuruluşunun te
mellerini atan müessese ve pahalıya malolmuş 
olan bir netice olarak bakabilirsek, vatandaş ola
rak böyle bakabilirsek, partiler olarak böyle ba
kabilirsek, hele liderler bu inanç içerisinde olur
larsa, yeni Türk Anayasası, hele onun içerisinde
ki Anayasa Mahkemesi Türkiye'de rejim çekiş
melerini tarihe gömecek kadar kuvvetli müesse
selerdir. Bu müessesenin vazifesini en iyi şekilde 
yapması temennisiyle hepinizi C. K. M. P. Gru-
pu adına hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — T. 1. P. Grupu adına Sayın Çe-
I tin Altan. 

T.t.P. GRUPU ADINA ÇETÎN AI/TAN 
(îsîtaribul) — Sayın Başkanım, sayın milMvekil-

I leri; 

I Çok kullanıldığı için bir klişe mahiyetinde 
I tekrarlanmak tehlikesine gelip, asıl derinli-
I ğindeki çok önemli kavramı düşünmekten za

man zaman hepimizi alıkoyan demokrasi, hâlâ 
daha Türk siyaset ortamında hepimizi fert 
fert derinliğine düşünmemizi gerektiren bir 

I yönetim sistemidir. Çoğunluğun iradesi denil
diğinde, hemen arkasından azınlığın teminatı 

I anlayışını ortaya koymak gerekir. Azınlığın 
I teminatı! 

I Fikir özgürlüğü dendi mi yalnız benim işi-
I me yarıyan demokrasi kadar demokrasinin 
I dışında bir demokratik anlayışa yönelilmiş 
I sayılır. Benim arzuladığım, benim işime yara-
I dığı kadar demokrasi olmaz, üstelik benim 
I 'sime yaradığı kadar demokratik arzusunu 
I art niyetini memleketin işine yarıyan demokrasi 
I diye göstermek bir ülkenin daha ötelere 
I doğru gitmesini önliyen bir çeşit kılik des-
I botizmi yaratan've bunu da demokrasi sözcülü-
I ğü ile maskeliyen bir tutum olur. 

— 147 — 
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Her çeşit fikir bir arada olduğu zaman 
demokrasiyi kendiliğinden meydana getirir. 
Bir başka konuşmamızda da işaret ettiğimiz 
gibi, fikirler teker teker aslında demokrasiye 
aykırı fikirlerdir. Çünkü her fikrin sahibi 
herkes benim gibi düşünsün ister. Ama her
kes aynı şekilde düşünmiyeceği için zıt fi
kirler ortaya çıkar. Bunların hepsi bir arada 
demokrasiyi meydana getirirler. Yoksa bu fi
kir demokrasiye aykırıdır, benimki demokrasi
den yanadır şekli, bu bağımsız bir tartışma 
tarzıdır. Çünkü her fikir sahibi bütün ekse
riyetin, bütün çoğunluğun tüm kendisinden 
yana olmasını ister, bunu kabul etmiyenleri 
kaba kuvvetle susturmaya gider... Demokrasi
lerde kaba kuvvet yoktur, ikna vardır. 

Bunu tekrardan niyetim, fikir seviyesi ile, 
fikir seviyesine dayanması gerekli sistem 
olan demokraside, halik tâbiri ile, sepette fazla 
pamuğu olmıyanlar, fikire fikirle karşı çıka
caklardır. Kişilerle uğraşıp karşı çıkmayı ve 
bunun yaratacağı demogojik uygusal gerilim
leri bir politika marifeti addediyorlar ve as
lında Türkiye'deki demokratik gelişmenin en 
büyük engelini fikir yerine kişilerle uğraşmak 
teşkil ediyor. Çünkü fikir bir muhassaladır, 
bir .birikimdir. Kişilerle uğraşmak kolaydır, 
sövmek, saymak. Onun için büyük bir etüde, 
büyük bir düşünce kabiliyetine, büyük bir 
araştırmaya ihtiyaç yoktur. Ve bu Türk 
demokrasisinin, ve bilhassa demokrasiye yöne
len geri ülkelerde en büyük sakatlıktır. 
Çünkü kolaydır kişilerle uğraşmak. Bunun için 
böyle cok fazla araştırma, inceleme bahis ko
nusu değildir, söversiniz, sayarsınız ve bu 
hiçbir olumlu maddi somut bir fayda sağ
lamaz. Ne millî geliri artırır, ne tediye mu
vazenesini düzeltir, ne petrolü halleder. Şim
di bu şekilde zaman zaman çeşitli engellerle, 
çeşitli tehlikelerle hâlâ daha bir mayın tar
lası üzerinde zaman zaman bulunmakta olan 
sistemimizin 1960 dan sonra kendini müesse
selerle de teminat altına almak ihtiyacının en 
birinci ürünü, meyvesi Anayasa Mahkeme
miz olmuştur. Ve bu söylediğimiz sözlerin 
yine bir somut delili de, Anayasa Mahkemesi
ne bir tek yıl içinde 96 tane dâva açılması ih
tiyacının doğmuş bulunmasıdır. 

Anayasa Hukuku diğer hukuk dallarından 
ayrıdır, özel hukuktan ayrıdır, Ceza huku

kundan ayrıdır. İdare hukukundan ayrıdır. 
Bizim hukuk dünyamızda medeni hukuk tatbi
katı, ticaret hukuku tatbikatı, ceza hukuku 
tatbikatı elbette ki günlük dâvalarla mahke
melerde çeşitli devreler geçirerek bir tec
rübeler, bir somut ve pratik hukuk anlayışın
dan nasibedar olmuştur. Ama Anayasa hu
kukunun teoriler dışında, üniversite kürsü
leri dışında bu çeşit pratik bir tatbikatı ilk 
defa Anayasa Mahkemesiyle gerçekleşmekte
dir. 

Anayasa Mahkemesinin gerçekleştirmekte 
olduğu bu pratik Anayasa işlemi, çok sayın ve 
çok yetenekli yargıçlarımızın büyük çabaları, 
büyük araştırmaları, büyük iyi niyetleri ve 
bilgileriyle mümkündür. 

Yalnız, şunu da bilhassa göz önünde tut
mak gereklidir ki, bizde bu müessese yenidir. 
Uzun yıllar hukukun borçlar sahasında, tica
ret sahasında görev almış bir hukuk adamının 
birdenbire Anayasa hukuku ile karşı karşıya 
gelmesi veya aynı ölçüde bir cezacmm birden
bire Anayasa Hukuku ile karşı karşıya gelmesi 
elbette ki bilhassa İkinci Dünya Harbinden 
sonra çok büyük başarılar kaydeden evrensel 
Anayasa Hukukunu, bir anda ve bütün geniş
liği ile ileriye doğru açılması yönünden, kav
ramayı biraz zorlaştırmaktadır. Bizim 1960 
Anayasamız bir Anayasa Hukuku kıyaslaması 
içinde en ileri ülkelerin anayasalariyle boy öl
çüşebilecek bir Anayasadır. Böyle en ileri ül
kelerin anayasalariyle boy ölçüşebilecek ölçüde 
ileri, aydınlık, büyük kütlelerin yararına olan 
bir Anayasa kendisinde olduğu halde neden 
Türkiye'nin siyasi işlemleri o ülkelerle boy öl
çüşebilecek ölçüde tecelli etmiyor? Bu arada
ki çelişmeyi Anayasa Mahkemesinin her zaman 
soyut birtakım kelimelerin içindeki mantık 
araştırmalarından kurtularak görmesi ve dav
ranışında da bu açığı Anayasamızda mevcut 
gediği kapatmaya doğru bir tutumla hepimize, 
ve bütün Türkiye'de sorumluluk duygusuyla 
ilgili kişilere örnek olması gerekir. Ve gitgi
de böyle daha da çok olacaktır. 

Bakın size bir somut örnek vereceğim : 
1960 Anayasasından önceki bir tatbikattan bir 
örnek vereceğim. 

Bir dâva açılıyor, dâvada iddia şöyle biti
yor : İlmî sanayi övülmüş.. Bu suç, bu iddia; 
ilmî sanayi övülmüş. Amerikalı Thornburg'un 
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gelişi sebebiyle Amerika'nın Türkiye nezdinde 
tatbik ettiği siyaset tenkid edilerek bir Ame
rikan düşmanlığı yaratılmak istenmiş. Köylü 
şehirlilerin sosyal durumu ele alınarak halkı
mız arasında münaferet yaratılmasına çalışıl
mış.. Bütün bunlar suç. Bizim Anayasamız en 
ileri ülkelerin Anayasası haline 1960 ta gel
dikten sonra elbette ki bu çeşit iddialarla 
sanıklık yaratmak artık mümkün değildir. Oysa 
bu çeşit iddialarla sanıklık yaratma maddele
rini 1963 yılında Anayasa Mahkemesine açıl
mış bir dâva ile, Anayasa ile çelişmeli olduğu 
ileri sürülerek, mahkemenin meseleyi incele
mesi istenmiştir. İki yıl içinde bu dâva görül
memiş, en nihayet bu 141 ile 142 nin Anaya
saya uygunluğu kararma varılmış, fakat bu 
sefer de gerekçesi, yedi ay geçtiği halde, ya
yınlanmamıştır. Gönül arzu eder ki Anayasa 
mahkemelerinde açılmış dâvaların iddianame
leriyim, gerekçeleri kitaplar halinde toplan
malı, Anayasa kürsülerinde de öğrencilere so
murt olaylar olarak, seminer vazifeleri olarak 
verilmelidir, üzerinde araştırmalar yapılmalı
dır. 

Bir Parlâmentonun tutumunu denetleyici 
bir müessese olarak gördüğümüz Anayasa Mah
kemesi yine ilmî kişiliği içinde, bir başka in
celeme bu açı içinde denetime elbette ki tabi
dir. İddia ne idi, gerekçe ne oldu? Eğer 
iddia, gelişen dünyanın ve gelişmekte olan Ana
yasa Hukukunun içinde çok nakzedilmez bi
limsellikler, tersi söylenemez doğrular taşı
yorsa, buna karşı gerekçe ne şekilde tecelli 
etmiştir ve bu gerekçenin meydana gelmesin
deki değerli yargıçların kişisel görüşleri hukuk 
yönünden ne olmuştur? Bunlar üniversiteleri
mizde dahi didik didik edilmesi ve Anayasa 
Hukukumuza yeni ışıklar, yeni fikirler getir
mesi bakımından, elzemdir. Çünkü düşününüz 
ki, bu Türkiye'nin büyük kitapları içindeki 
gayet tesadüfün bir mizahı karşımıza kadar ge
tiriyor. Anayasa Mahkemesi hikâyesinde otur
dukları binanın yıllık kirası 329 bin küsur lira
dır. Şu kadar sene hukukun cenderesinden ge
çerek aklaşmış saçlı başlar, bir bina sahibinin 
yılda aldığı bu parayı alamamaktadırlar, dosya
ların içinde, o kadar uğraştıkları halde. 

Bu tersliği Anayasanın ilericiliği içinde gö
rerek kanunları ona göre değerlendirmek ve 

bu açıdan olaylara bakarak en ileri ülkelerle 
at koşturacak ileri bir Anayasanın o ülkelerin 
oluşu ile, kıyaslandığı zaman maalesef hepi
mizi üzen bir memleket arasındaki bu ayrılığı 
kapatma arzusu ile dâvaların bir Anayasa es
prisi, daha büyük kütlelerin mutluluğu, tu
tucu çevrelerden bir memleketin bünyesini kur
tarmak.. Bu şekilde bir anlama doğru kayma, 
bu olacaktır, çünkü bu tarihî bir gidiştir, ama 
bu oluşu daha da hızlandıran bir çabaya elbette 
ihtiyaç vardır. 

Yine bir soyut örnek veriyorum, Anayasa 
muvacehesinde. Şimdi okuduğum zaman insa
nın nasıl içini burkuyor. 1959 da olmuş bir va
kanın zabıtlarıdır bunlar. 

Bir sanık ifadesini okuyorum : 
«Biz Ecvet namı müstearı ile polis müdüri

yetine raporlar veren ajanlarız. Sanıkla uzun 
zaman temasta bulunduk. Komünizm tahrikine 
şahidolmadık. Tevkifinden birkaç saat evvel 
Lenin ve Stalin'e ait resimlerini evine götürdü
ğümüz doğrudur. Ancak, bu işi kendiliğimiz
den yapmış değildik. Polis müdüriyetinin em
riyle yaptık. Sanık resimleri kabul etmedi.» 

Şimdi birtakım kulislerde bunlar cereyan 
edenken ve bunların cereyanına sebebolan mad
deler hâlâ yürürlükte olurken, bu ilerici Ana
yasayı tam anlamı ve tam doğrultusunda uygu
lamak biraz zor olacaktır. Çünkü herkes mil
letvekili değildir, herkesin bu kulisleri yakala
ma imkânı yoktur. «Ateş düştüğü yeri yakar.» 
Böyle bir ajan gelir, kendisini gizler, sizi tah
rik eder, sonra da suçlusunuz diye hâkim önü
ne çıkartır. Eğer yeteneğiniz de yoksa 14 se
ne hapis yatarsınız. İşte misali buradadır. Ve 
bu maddeleri İtalyan Faşist Ceza Kanununu 
koymuş olan Manzini bu maddeler üzerinde yaz
dığı son eserinde, çok önemli üzerinde durma
mız gereken sözler söylemektedir. «Modern 
Anayasalar muvacehesinde bu maddelerin kıy
meti kalmamıştır» demektedir. Ve bunu da İtal
ya'daki tatfbikat ile ispatlamaktadır. İtalya'
da bu madeler 170 ile 172 nci maddelere teka
bül eder. Ama İtalya'da hiç kimsenin fikrî suç 
ithamı ile mahkemeye gittiği görülmemiştir. 
Tünkiyenin bu demokratik gelişmesinde fikir 
suç oluyor da sövmek suç olmuyor. Yahut söv
mek daha kolay affediliyor da, fikir bir türlü 
affedilmek istenmiyor. Hakikaten bu Anayasa-
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nm ruhu ile bağdaşmaz bir tutumdur. Hiç kim
semin hiç kimseyi fikrî bakımdan her hangi bir 
töhmet altında tutmaya hakkı yoktur. Var ise -
orada demokrasi yoktur. Demokrasinin göster
meliği vardır. 

Yine tekrar ediyorum, çünkü Türkiye'nin 
önemle üzerinde durması gereken, dış politikası 
ile de ilgili bir iddia ile kargı karşıya geldiğini 
müşahede ediyoruz. O tuzak da şudur: Yalnız 
geri ülkelerde fikir suçlamaları vardır. Kim
lere karşı yapılmaktadır? O memleketin millî 
'servetlerinin, halkının kalkınmasının birtakım 
tutku şebekelerle, tutku kliklerine karşı savun
masını, direnmesini yapanlara karşı.. Bakın gi
din İngiltere'ye fikir suçu işleyemezsiniz. İn
giltere ̂ de fikir sucu yoktur; İtalya'da fikir suçu 
işliyemezsiniz, yoktur. Çünkü bu memleketler 
sömürülen ülkeler değildir. Sömürülen ülkelerde 
fikir suçu vardır. Çok üstünde durulması gere
ken önemli bir noktadır bu. Meselâ Kuveyt'te, 
Afganistan'da fikir suçu vardır. Yakın zamana 
kadar Hindistan sömürge iken fikir suçu vardı; 
Cezayir'de, Angola'da fikir suçu vardı. Yeryü
zünde ne kadar sömrüge varsa oralarda fikir 
suçları vardır. Kimlere karşı? O memleketin kal
kınmasını arzu edenlere karşı. Mustafa Kemal 
fikir suçu ile itham edilmişti, Mustafa Kagıp 
tarafımdan, dün de söyledim. Bu gün Türki
ye'de birtakım meseleleri bilimsel açıdan ele.ala
rak Türkiye'nin kalkınmasını istiyenler fikir 
suçu ile itham edilirler. Fransa'da edilmez. Ne
den? Çünkü sömürülen ülke değildir, sömürül
mekte olan ülkelerde fikir suçu vardır. Ame
rika'da fikir suçu yoktur. 5 tane komünist par
tisi vardır. Ama Amerikalı komünist öldürü
yorum diye Viotnama gider. Bu açıdan bak
mak lâzım Anayasamıza, bu açıdan değerlendir
mek lâzım olayları. Çünkü bir yabancılaşma 
bahsi vardır. İnsanlar büyük gerçeklere yaban
cılaşırlar. Söyleve, kulağa dolma. Herkes bir 
şey söyler, fazla da derinliğine araş/tıramaz, hep 
kafasındaki bu beylik klişeyi arkasını görme
den tekrarlar Papağan gibi.. Bilhassa Anayasa 
hukukunu bu ağır baskılı klişelerden kurtar
mak gerektir. Bu ağır klişelerden kurtardığı
mız ve gerçekleri dinamik bakımdan gördüğü
müz ve Anayasanın ruhunu bu ölçüde değerlen
dirdiğimiz vakit hakikaten bu ileri Anayasa
mızla bu geri ilgimiz arasındaki fark kapana
caktır. Ve Anayasa Mahkememiz bunun en 

önünde olan bir müessesedir. Bu açıdan Anaya
sa Mahkememiz elbette gerekeni ifa edecektir. 

Şimdi Anayasa Hukukunun o kadar bugün 
yeni safhaları belirmiştir ki, Anayasa Hukuku 
dahi bizatihi bir hiyerarşiye tabi tutulmaktadır. 
Hangi maddeleri temel maddelerdir, hangi mad
deleri yan maddelerdir ve asıl özü ne yöndedir? 
Bizim Anayasamızdan bir fantazi olsun diye 
bâzı maddeleri Anayasa maddesi olduğunu söy
lemeden alt alta yazdım, «İşte komünistler böy
le konuşur» diye en az sekiz, tane, oniki tane 
yazı çıktı hakkımda. Çepsi Anayasa maddesi idi. 
Sonra Anayasa maddesi olduğunu yazdım, ses 
seda çıkmadı. Bu bilhassa kaynakları zengin, 
fakat kaynakları işletme yeteğeni zayıf olan 
ülkelerde dış etkiler çok fazladır. Ve benim 
şahsan gezdiğim ülkelerde Afganistan'dan, Tu
nus'a kadar hepsinde müşahede ettiğim, oradaki 
insanları kendi ülkelerinin maddi hcsaplariyle, 
iktisadı ile, millî geliriyle ilgilendirmemek, me-
tarizik konulara akıllarını takmak.. Siz bu 
dünyaya önem vermeyin gibi. Siz bu işlerle 
çok uğraşırsanız sizi Rus ajanı olarak damga
larız gibi. Halbuki o ülkelerin petrolü, kürkü, 
pamuğu, madeni benim yaptığım araştırmalar
da, tediye muvazenelerini daima bozacak ölçü
de, ve çeşitli hilelerle bu ithamları yapanlarla 
ortak olmuş kişilerle dışardan ve içerden soyul
makta idi. Batı ülkelerine gittiğiniz vakit kati
yen karşılaşmazsınız böyle şeylerle. -Peki bu 
Batı ülkelerinin Anayasası bizim ülkenin Ana
yasasından daha mi ileridir? Belki bizim Ana
yasamıza eşittir, belki bizim Anayasamız daha 
ileridir. Orada hiç böyle bir mesele çıkmıyor, 
Oranın milletvekilleri daha mı az vatanperver
dirler? Oranın düşünürleri, yazarları, sa
natçıları daha mı az vatanperverdirler? Ya
ni bir Aragon bizim için bir kötü va
tanperver midir ki, Fransız rezistansısda ve 
dayanışmasında hayatını ortaya koyarak ortaya 
çıkmış insanlardan birisidir. Eloi^ keza böyle. 
Onlar burada olsalar 14 sene hapis yatarlar. 
Komünist partilidir ikisi de. Ve Vishy Hükü
meti ile, Paris'e kaçarken onlar dövüşmüşlcr-
dir. Şimdi bu şekilde vatan hainliği ithamları 
güzel değil bugünkü çağda. Anayasamızın es-
pirisinde de güzel değil. Biz hiçbir zaman bir 
ülkenin idarecisine, o ülkeye ondan fazla sa-
hibolup haindir diyemeyiz. Mantık tutmaz 
bunu. Mae Çung hain değildir Çin için. Fikri ' 
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başka olabilir. Biz bunu demek hakkına, Ana
yasanın ve büyük özgürlük dünyasının anla
yışında, sahip değiliz. Her ülkenin lideri, dü
şünürü kendi vatanının sevgisi içimde hareket 
ederek oraya gelmiş olmalıdır. Bir başka ülke
nin, üstelik de biraz da geri kalmış bir ülkenin 
insanları olarak bu ithamları yapmamız ve bu 
ithamları yaptığımız zaman da alkış toplamamız 
ve bu ithamların yapılmasını istemiyenleri hap
se kadar götürmeye kadar kalkışmamız, bu 
ülkeyi bu çağın uygarlığında ve seviyesinde 
mütalâa ettirtmez. Bir Fransız buna güler, bir 
İngiliz buna güler ve hepimizin içini sızlatan bir 
acı tebessümle «geri ülke» der. Çünkü, bir 
memlekette vatanperverlik,, bir memlekette 
milliyetperverlik, kendi işini bütün dünyada 
kendini tanıtacak şekilde yapmakla mümkün
dür. Bu uğurda olmakla mümkündür. Bir 
insanın gerçekten vatanperverliğinin isbatı yer 
yüzü ansiklopedilerine o ülkeden isim hediye 
etmek çabası ile ancak anlaşılabilir. Yoksa sa
dece vatanperverin ve vatanperverliğimi başka
larının vatanperverliğini ispatı sadedinde... Bu 
sadece kavlimücerretlerde kalan, havada ka
lan ve hiçbir zaman yeryüzü kamu oyunu, dü
şünürleri, bilginleri, tatmin etmiyeıı bir ke
lime, bir «plırase ologie», bir boş su üzerine ya
zı yazmadan başka bir şey değildir. 

Hiçbir zaman bir vatan sevgisi sadece bir 
coşkunluktan ibaret kalmamalıdır çağımızda... 
Müspet eserler!... 

En fazla vatanperver doktor, en fazla tıp 
alanında hüner göstermiş, keşif yapmış olan dok
tordur. Fransa'nın büyük vatanperveridir Pas-
tör. En iyi marş söyliyen, yahut en iyi selâma 
durup en fazla ötekine, berikine sen vatan haini
sin diyen değil. 

Şimdi bu ortamımız içinde ve bilhassa Ana
yasa hukukumuz muvacehesinde biz bu kahrol-
sunlardan, vatanperversin, vatan hainisin deme
lerden kurtulamaz isek, hazindir! Parantez ara
sı arz edeyim: Türkiye'nin bugün takibattan 
geçmemiş, hakkında dâva açılmamış bir tek sa
natçısı ve yazarı yok. Tabiî bugünkü üç gün 
evvel başlamış sanatçılar için söylemiyorum, 
yirmi senelik, otuz senelik geliş içinde mahkeme
ye düşmemiş, yarısından fazlası hapis yatmış 
tevkif edilmiştir. Bir ülke ki, bir büyük romancı
sını 14 sene hapis yatırır; ki onlar şimdi söyle
dikleri sözlerin doğruluğu uydusunda yapılıyor 

bu Anayasa. Onların hapis yatma pahasına söy
ledikleri fikirler bugün Anayasa teminatı altın
dadır. Nasıl yatmışlar hapis?.. Okudum, zabıt-, 
lardan. Evine ismini gizliyen polis gidiyor. O 
polis vatanperver, veya onu oraya gönderen 
kişi, peki sözleri sonradan doğruya çıkan ve bü
tün dünya kütüphanelerinde Türk ismini bayrak 
gibi dalgalandıran romancı, onun cezası doğru
yu daha evvel söylediği için mi hapis yatmaktı?. 
Bu çelişmelerden... («Kim, kim» sesleri, «Nazım 
Hikmet» sesleri.) Hayır, Kemal Tahir'dir, ro
mancı diyorum, şairdir Nazım Hikmet. Evet, 
Nazım Hikmet şairdir. 

Bu açıdan değerlcndirebildiğimiz vakit, Hay-
ne'nin, Napoleon'un casusu olarak vesikaları or
taya çıkmıştı, Bismark demiştir ki, «Hayne'siz 
bir Alman edebiyatı, onu casusu olarak dışarı 
atmaktan daha büyük ziyan getirir Alman ede
biyatına, Hayne'siz bir Alman edebiyatı düşünü
lemez.» Bismark söylemişti bunu ve Napolyon 
casusu idi Hayııe... Bilmek gerekir bâzı şeyleri. 

Fleinbo silâh kaçakçısıdır, Fransız edebiyatı
nın bugün medarı iftiharıdır. Edebiyat başka 
bir şeydir sanat ayrı bir havadır. Sanat, bir 
memlekette hakikaten bir seviyenin insanları ta
rafından daima toplanmaya doğru gidilir, itme
ye doğru değil, benden değil diye değil. Ayık-
lıyarak, ayıklıyarak bendendir denir iyi taraf
ları alınır. Budur aklı selimin, mantığın icabı 
bir memleketin kalkınması için. Bütün ileri ül
kelerin şöyle, böyle sanatçıları dahi en büyük 
propagandalarla ilân edilirken ve onlar üzerine 
çeşitli sipekülâsyonlar yapılırken Türkiye'nin 
hakikaten sanat dahileri, pek de o kadar vatan
perver olup olmadıkları bilinmiyen kişiler tara
fından, boyuna damgaianıyor. Ne sanat zevk
leri var bunların, ne hukuk bilgileri var, ne de 
tam mânasiyle vatanperverlik ispatları. Çünkü 
demincekki formül içinde büyük vatanperver
lik o ülkenin isminden müspet olarak her yerde 
bahsettirebilmek demektir kendi işinde. İnsan 
iyi bir mimar olduğu zaman hakikaten büyük 
vatanperverdir. Rekorbizo onun için büyüktür. 
Ama ben vatanperverim, çünkü buna sövüyo
rum diye vatanperverlik ancak geri ülkelerde 
olan bir vatanperverlik oluyor. 

Sonra sayın milletvekilleri; hakikaten çok 
samimî konuşmanın yararına inanan bir arkada
şınızım ben sizin. Eğer biz Drayfüs dâvasında 
biz Fransız Parlâmentosunun milletvekilleri ol-
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sa idik Zola'ya vatan haini mi diyecektik? Her 
zaman bir suçluyu savunacak insanlar bulunan 
cemiyetler yüksek cemiyetlerdir. Eğer bir suç
luyu, suçlu olduğu iddiasını taşıyan kişiyi savu
nacak ölçüde hiçbir cesaret çıkmıyorsa o ülke
ler kendilerine dikkat etmeleri gerekir. Bu ka
dar medeni cesaretten yoksun ülke demokrasi
ler de tehlikeye girer. Anayasa Mahkemeleri da
hi onları kurtaramaz. Bu bir maşeri vicdan me
selesidir. Her suçlunun savunucusu olan ortam
larda demokrasi fikri güzeldir. Bu doğmalar
dan kurtulunduğu vakit bir toplum yükselir. 
Anayasa Mahkemesi, Parlâmentolar, bütün bu 
sözler, bütün bu araştırmalar, seminer çalışma
ları, üniversitelerde göz nuru döken bütün do
çentler, profesörler, öğrenciler, bütün bu katı
lardan orta - çağ korkularından, insanlığın dü
şüncesini kurtarmak için çaba gösteriyorlar. On
lar gibi, o anlayışın içinde onlardan yana, açık 
yüreklilikle demokrasi sadece benim işime ya
radığı kadardır, Anayasa Mahkemesinin yargıç
larına senede 329 küsur bin liraya ev kiralama 
faydasından ibaret diye düşünmemek gerekir. 
Kitap yazmaktır, sanattan anlamaktır, demok
rasi araştırması yapmaktır, kıyasla Anayasaları 
okumaktır. Ve bunlar üzerinde hakikaten hiç
bir korkuya, hiçbir komplekse katılmadan gö
rüşlerini belirtmektir. Kabul edilmiyen taraf
ları aynı çalışmaları yapan başka arkadaşlar 
söylerler ve ikisinin çatışmasından çıkacak ışık
larda yeni kuşaklar gürbüz serpilir, ileriye yü
rür. Bir memleket böyle kalkınır. Yoksa biri-
birini suçlayarak ve Süleyman Nazif'in dediği 
gibi «Ancak, şimşeklerin çıkması hakikatlerin 
çarpışmasındandır.» Ama o diyor ki, balkabak
ları çarpışırsa sadece çekirdekler çıkar ortaya... 
Çekirdeklerden kurtarmak gerekir bu ülkeyi. 
Çekirdeklerden kurtarmak gerekir bu ülkeyi! 
(TİP sıralarından alkışlar.)... Çekirdeklerden 
kurtarmak gerekir bu ülkeyi... Hür olunuz hür! 
Vicdanen hür olunuz, düşünce itibariyle hür 
olunuz. Hürriyet çıksın bütün damarlarınızdan, 
bakışlarınızdan. Suçlamaymız hiçbir şeyi. Hiçbir 
şey hürriyetsizlik kadar korkunç değildir. Ne 
olacak herkes fikrini söyler. Yanlış fikir doğru 
fikir ile yere serilir, olaylarla yere serilir. Bunu 
durdurmanın imkânı, ihtimali yoktur. 

Çok denemiştir, ta bütün despotlar, eski Yu
nan despotlarından, Orta - çağda büyük impara
torluk kurmuş kişilerden, krallara, çarlara, pa

dişahlara aman durumum değişmesin diye... Bu
gün bana gösterebilir misiniz böyle bir despot 
yer yüzünde? Bir, iki geri kalmış ülkede kal
mıştır sadece. Bir, iki geri ülkede... Kurşunun 
hangi kulağının dibinden geçeceğinin hesabını 
yapmaktadır her sabah. O zaman da onlara çat
mak vatan hainliği sayılırdı işte. Bir Vahdettin 
Efendi zamanında padişahlığa karşı söz söyle
mek büyük vatan ihaneti sayılırdı. Şimdi o söz
leri söyliyerek oy toplamaya gidiyor arkadaşla
rımız seçim meydanlarında. O devirde olsa idik 
ne olacaktı acaba? (Soldan, müdahale)... 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz arkadaşlar, 
oturduğunuz yerden. (Soldan, müdahaleler)... 
Müdahale etmeyin efendim, böyle müzakere ol
maz. 

T. 1. P. GRUPU ADINA ÇETİN ALTAN 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlar, Parlâmen
tomuzun hakikaten istikbalini korumak istiyor
sak, bu sade bizim vazifemiz değil, bir ülke sa
de fizik olarak o sırada yaşıyanlarm ülkesi de
ğildir. Yüzlerce sene sonra doğacak çocuklarla 
beraber mütalâa edildiği vakit o ülkenin anlamı 
ortaya çıkar. Devlet, bütün (bu düzenler, mües
seseler bu açılardan kurulmuştur. Biz bu demok
rasiyi yürütmek istiyorsak, bu çeşit konuşmala
rın bütün yurt sathında sağlıyacağı rahatlıkla 
ancak yürütebiliriz. O zaman birikme olmaz. 
Söylenemiyen söz bir yerde işleme geçmez. Ya
pılan kötü hareketler tenkid edilir. Müessese
ler denetler, kimse bu iş yürümiyecek kuşkusu
na düşmez. Hepimiz rahat ederiz. Ne kimse bu
raya gelir Anayasa çiğnendi diyerekten son gün
lerde moda olan tâbirle aba altında sopa göster-
miye kalkar, ne kimse efendim Marksizt edebi
yatıdır, bilmem düşünülmemesi yasaklıdır, der. 
Bunlar alaturka işler, bunlar geri ülkelere has 
işler. Bugün yer yüzünde Markzist diyerekten 
adam itham edilir mi ? Amerika üniversitelerinde 
Marxologil enstitüleri vardır. Marks bilinmeden 
birçok şey anlaşılamaz bugün. Bunları kabul et
mek lâzımdır. Tenkid etmek herkesin hakkıdır, 
sosyalizmin yapıcı iktisadiyatını getirmemiştir. 
Filânca yerini doldururken ölmüştür. Bunları 
rahatça mütalâa edebilmek gerekir. Başka türlü 
olmaz. Bir yerde olaylar Parlâmentonun tutucu 
havası ile çatıştı mı sosyolojinin kanunları faa
liyet sahasına girer. Nasıl burada çoğunluğuz, 
hep beraber 450 milletvekili parmak kaldırarak 
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yağmur yağmıyacak diye karar alsak, yine yağ
mur yağar. Çünkü bâzı kanunlar insan iradesi
nin dışındadır. İnsan bildiği ilimi, iradesi dı
şında crlan kuvvetleri hizmetine alsın için bul
muştur. Yoksa bu metodu bilmeden kendi dışın
daki kuvvetleri parmak kaldırarak irademin içi
ne alırım... Bu bir boş hayaldir. Ve hukukun bu 
metafizik anlayışını ne ölçüde paramparça etti
ğini âmme hukuku doktrinlerine meraklı arka
daşlarımız okurken gün gibi görmüşlerdir. Gör
müşlerdir, vardır bütün bunlar. Ama maalesef 
biz günlük, daracık İçtüzük oyunları içinde, 
onu ben konuştum, aman etkisi bozulsun onu 
konuşturmıyayım, doğru benim istediğim şekil
de anlaşılsın, daha büyük doğru anlaşılmasın» 
hesapları içinde bu konuşma rahatlıklarına ka
vuşamadığımızdan her zaman içimizde bir böyle 
dişini fırçalamamış insanlara has bir ağız tortu
su, bir sıkıntı... Siyasi huzursuzluk budur işte. 
Siyasi huzur böyle gelir, konuşma rahatlığı ile 
gelir. Hepimizin içinde gerek iktidardaki arka
daşlarım olsun, gerek benim grupum olsun, ge
rekse başka arkadaşlarımız olsun, samimî dav
ranalım. içimizden birisi sövünce her akşam bu
radan bir üzüntü ile. gitmiyor muyuz1? Alt tara
fı aynı çağın, takvimlerin yaprağını beraber ko
paran insanlarız. Aynı devirde yaşıyoruz, üste
lik aynı dili konuşuyoruz. Ve aynı memleketin 
çocuklarıyız. Nedir bu kadar büyük düşmanlık? 
Ne olmuş bir metodu tenkid etmişse bu grup ? 
Ne olmuş... (Soldan, gürültüler) Ne olmuş siz 
heyecanlanıp bir lâf söylemişseniz. Grup sözcü
lerinizin içinde bizim de alkışladıklarımız olu
yor. 

BAŞKAN — Sayın hatip, lütfen dairesinde 
görüşünüz. 

T. İ. P. GRUPU ADINA ÇETİN ALTAN 
(Devamla) — Saym Başkanım özür dilerim bü
tün bunların hepsi gerçekten Anayasanın çerçe
vesi içinde olduğu için somut örnekler verme 
bakımından biraz soyuttan ayrıldım. Anayasa 
Mahkemesinin, Anayasa uygulamasının küçük ör
neklerine daldım. Ve bu örnekler çünkü biribiri-
ne dolanıyor, o yüzden boyuna Anayasa Mahke
mesine dâvalara kadar gidiliyor. 

Demincek Sayın C. H. P. sözcüsü burada ifa
de buyurdular. Anayasa Komisyonunda iktidar 
partisi çoğunluğu ucundan kenarından adliyeye 
düşmüş bir konuyu hiç kimse Mecliste konuşamı-

| yacak şeklinde karar çıkarttılar. Bu burada da 
kabul edildiği vakit bir yangını bir milletvekili 
arkadaşımız hiçbir vakit konuşamıyacaktır. Bir 
grevi konuşamıyacaktır. Çünkü bir yangın, bir 
grev, bir sabotaj hareketi yanından köşesinden 
adliye ile ilişkilidir. Hattâ bir bakan kendisi 
için tazminat dâvası açtırsa kimse o bakanın me
selesini kürsüden konuşamıyacaktır. Bu şekilde
ki bir Anayasa yorumu eğer yürürlüğe girerse 
elbette ki, Anayasa Mahkemesine gidilme imkân
ları aranacaktır. Çünkü konuşamazsınız hiçbir 
şeyi. Parlâmentoda elbette ki, günlük olayların 
mahkemeye düşecek kadar sivrilmiş taraflariyle 
ilgilenir daha çok. Nerede bir anormal hâdise 
varsa, onun yürütme organını ilgilene!iren açısın
dan, siyasi denetleme açısından meseleyi ele alır. 
Kazai açıdan, yargılama açısından da mahkeme
ler ele alır. Mahkemelerin ele aldığı konuyu 
mahkemelerin siyasi denetlemesi yoktur ki, ka
bineyi düşüremez hâkim. Ama o olayın kazai bir 
alana girmesine sebebolmuş sorumlu aynı zaman
da bir Hükümet üyesi ise onun siyasi denetimi
ni Parlâmento yapacaktır. Siyasi denetimi, ka
zai denetim vardır diyerekten yok- farz etmek 
elbette ki, Anayasanın ruhuna ve Parlâmento
nun anlayışına aykırı olacaktır. Şimdi Anayasa 
Mahkemesi ile ilgili işte bu... Yani Anayasa Mah
kemesinin işlerini çoğalttığımız ölçüde, çünkü 
bütçesi geldiği vakit konuşmalar olacaktır. Ba
kalım 1966 yılı içinde kaç dâva açılmış bulunu
yor. Bunları asgariye indirmekte bir memleke
tin gelişmesini de gerçekten samimî olması, yani 
gerçekten Anayasayı sevmesi böyle ortaya çı
kar. Çünkü ben dikkat ediyorum, çok yeniyim 
aranızda, tüm olarak bir prensip, Anayasa savu-
nulmalıdır daha ziyade. Bu işte Anayasa benim 
isime yarar o kadarını savunuyorum, bu işte be
nim işime Anayasa yaramaz onun, için ben Ana
yasayı kenara iterim diyor. Danıştay tehiri icra 
kararı veriyor, 132 nci madde gayet açık, o ke
nara itiliyor. Böyle bir konuda siyasi denetleme 
yapmak çok yerinde bir iş, o zaman 132 nci 
maddeye dört elle sarılıyor, Anayasa var efen
dim diye... Mahkeme açılmış, dâva açılmış ko
nuşulmaz diye. Bir Anayasa işimize geldiği gibi 
hem şöyle, hem böyle tefsir edilirse, ve bundan 
yapılacak siyasi sonuç dış olayları kapsayamaz. 
Çünkü bundan bağımsız olarak sosyal hâdiseler 
gelişir. Bakar ki, sosyal olaylarla biz başa çı-
kamıyorsak onları mantığın icabı içinde kendi 
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denetimimiz altına alamıyor isek... Yani bu şeye 
benzer, denizdeki fırtınaları hesaba katmadan 
böyle denizi kandırarak kürek çekmek. Denizi 
kandırarak kürek çekilmez. Dalga öyle vurur 
işte, alır al aşağı eder. Denize göre kürek çe
kilir, balıkçılık, kayıkçılık bunu icabettirir. Kap
tan rotayı öyle çizer. Ben öyle bir rota çizeyim 
ki, ne deniz farkına varsın bunun, ne içindeki 
yolcular... Ben buradan, kenarından, başka ka
yaların dibinden gideyim. Olmaz o. Onun de
niz de farkına varır, içindeki yolcular da farkı
na varır. Siz istediğiniz kadar avukatlığını ya
pınız, rota böyle çizilir diye. Gemi başka tara
fa gitmeye başladı mı, efendim kaptan rotayı 
böyle çizdi, denmez. Kâğıt üzerinde gösterilen 
rota ile gemi yürümez. Gemi gitmeye başladı 
mı nereye"gittiği anlaşılır. 

Şimdi, görüyorsunuz bütün bunları ne kadar 
iyi niyetle konuşuyorum. Zamanla anlıyacaksı-
nız bu sözlerin iyi niyetli sözler olduğunu... 

Parentez arası şunu da arz edeyim; sayın ar
kadaşlarım, bilhassa iktidardaki arkadaşlarım
dan rica ediyorum, bakın 19G5 yılının son otu
rumuna kadar olan zabıtlar basıldı. Onlara bir 
göz atın. Bizim konuşmalarımız gelecek kuşak
lar tarafından okunulduğu zaman nasıl değer
lendirilecek ve sizin lâf atmalarınız nasıl ola
cak? (Alkışlar) Şimdi bir zabıtlara bakiri. Çün
kü insan heyecanlanıyor, bir şeyler söylüyor. 
Sonra onlar dolup kalınca zabtılarda sizi üzer. 
Yani çocuklarınıza karşı üzer. Birisi doğruyu 
söylemiş öteki gelmiş ona küfretmiş. Yani ço
cuğunuz üzüntü duyacak. 

Sayın arkadaşlarım burada sözlerimi tamam
larken bir, iki temenniye daha dokunacağım. 
Bunlardan bir tanesi Anayasa Mahkemesinin 
araştırma teşkilâtını genişletmektir. Yani rapor
törleri, kütüphaneyi... Çünkü sadece Anayasa 
Mahkemesi kendisinin önüne dâva gelince bak
makla görevli 4eğildir, daha büyük bir mânevi 
sorumluluğu vardır. Onları izaha çalıştım. Araş
tırmalar, kıyaslamalar, başka ülkelerdeki tatbi
kat ve bunlara ait son bir karar verirken bir 
isim yapacak... Bu kültür, bu hava, bu sıcaklık 
içinde olacak. Mazinin son eseri nedir, nasıl ol
muş tatbikat, o maddeler orada varken nasıl 
oluyor da 128 komünist giriyor Meclise? Yani 
iyice bakacak. Yani böyle bir yatkınlık içinde 
olmıyacak Anayasa Mahkemesi, yabana, laşmı-
yacak. Tahmin ediyorum ki, hiçbir Anayasa 

Mahkemesinin sayın üyesinin aklına kendisinin 
oturduğu binanın sahibi aldığı para gelmemiş
tir. Kendisinin aldığı para ile kıyaslamak aklı
na gelmemiştir. Ancak bunu görerek değerlen
dirmek meselesi çok önemlidir, onun için söy
lüyorum misali... (A. P. sıralarından «Sen ne 
alıyorsun?» sesleri)... 3 bin lira alıyorum Ak
şam Gazetesinden, gider sorarsınız, 3 000 lira 
net maaşım vardır. 

BAŞKAN — Sayın Çetin Altan, lütfen sadet 
dairesinde konuşunuz, rica ediyorum. 

T. î. P. GRUPU ADINA ÇETİN ALTAN 
(Devamla) — Yazarsınız, size de verirler. 

İkincisi, Anayasa Mahkemesinin üyeleri için 
ayrılan iki milyon lira tahsisat azdır ve bunu 
temenni olarak söylüyorum gelecek bütçeler 
için. Biraz daha artırmak gerekir ve sayın üye
lere Batıda incelemeler yapmak imkânını ver
mek gerekir. Anayasa müesseseleri, Anayasa 
Mahkemeleri, Anayasa araştırmaları başka ül
kelerde nasıl oluyor? Ve hangi meseleler daha 
ziyade o toplumlarda Anayasa Mahkemesine 
gidiyor? Bizdeki durum nasıldır? Bizim ülke
mizin kalkınması ve Anayasanın değerlendiril
mesi doğrultusunda kalkındırılması nasıl müm
kündür ve bunu kısıtlayan unsurlar nelerdir? 
Bu unsurların çıkardığı kanunlar nelerdir? Bun
ların hangileri Anayasayla çelişmelidir ve han
gileri temizlenirse Türkiye hakikaten bir huzu
ra, kalkınma imkânlarına daha hızlı, daha sü
ratli girebilir? Bunları bir düşünür gibi, bir 
çağımızın ileri filozoflarından olanlar gibi mü
talâa edip o coşkunluk, o sıcaklık ve o sorumlu
lukla Anayasa düzeninin en önemli müessesesi
nin içinde faaliyet göstermektir. Ancak böyle 
bir mutluluk içinde bu sayın üyeleri hakikaten 
bu verimli kaynaklardan faydalandırmamız ica-
beder. 

Yalnız binaları kendilerine tahsis edilen mas
rafın aşağı-yukarı dörtte biri, beşte biri. Bu 
dengesiz bir şey. Bunlara seyahat imkânları, 
araştırma imkânları, kadrolar, raportörler, ki
taplıklar, kütüphaneler, hattâ «correspondance», 
dışarı ile daima fikir teatisi için bir küçük ter
cüme bürosu, bunların hepsi tam mânası ile ayar
lanmalıdır. O zaman biz de burada gereken ti* 
tizliği gösterirsek, hep birlikte tam Anayasanın 
içinde ve Türkiye'nin mutluluğu doğrultusunda 
fikir tartışmalariyle daha güzelleri, daha doğru^ 
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lan bularak, ülkemizde her yerde, dünyanın her 
tarafında ve asla komik oluyormuyuz komplek
sine düşmeden, başımız dik, Atatürk Türkiye'si
ni O'nuıî arzuladığı istikamete erişmiş ve demok
rasiyi de gerçekleştirmiş evlâtları olarak yaşa
maya hak kazanırız ve çocuklarımıza güzel bir 
miras bırakmış oluruz. 

Hepinizi saygiyle, sevgiyle selâmlarım, beni 
dinlediğiniz için hepinize jteşekkür ederim, sa
yın milletvekilleri. (C. H. 
rından, alkışlar.) 

P. ve T. I. P. sırala-

BAŞKAN — Adalet partisi Grupu adına 
Sayın Kemal Bağcıoğlu 

ADALET PAETİSÎ ÖRUPU ADINA KE
MAL BAĞCIOĞLU (Ankaıa) — Muhterem Baş
kan, muhterem milletvekilleri, Anayasamızın 145 
nci maddesinde mâna ve dpğerini bulan ve özel 
bir kanunla kurulup, çalış 
zükle düzenliyerek 28 

ma usullerini bir tü-
1962 tarihinde fi-' 

temelini teşkil eden 
Mahkemesini Türk 

ilen vazifeye başlamış bulunan en yüksek yargı 
organlarından biri Anayasa Mahkemesi Bütçesi 
hakkında Adalet Partisi Grupu adına görüşleri 
mi bildirmek üzere huzurlarınızda bulunuyorum 

Bugünkü Devletimizin 
yeni Anayasamız; Anayasa 
Devletinin yapısına ithal etmiş ve bu müessese 
ye çok önemli yetkiler vermiş bulunmaktadır 

Muhterem arkadaşlar, sözlerimin hemen ba 
şında bu müessese hakkındaki kanaatlerimizi derli 
toplu bir tarzda ve ilmin ışığında arz ettikten 
sonra benden önce konuşan muhtelif grup söz
cüsü arkadaşlarımın temas etmiş olduğu husus
lara ayrıca ben de temas edeceğim. 

Bu cümleden olarak, «Bugünkü Devletimizin 
temelini teşkil eden yeni Anayasamız, Anayasa 
Mahkemesine çok mühim görevler vermiştir.» 
demiştir. İşte bu görevlerin başında, «Anayasa
nın üstünlüğü» prensibini gerçekleştirmek ama
cı ile, Anayasa Mahkemesi; Anayasamızın 147 nci 
maddesi gereğince, kanunların ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüklerinin Anayasaya uygun
luğunu denetler. 

Ayrıca, «Yüce Divan» sıfatı ile de Cumhur
başkanı ve Başbakan ile Bakanları, Yargıtay ve 
Danıştay ile Yüksek Hâkimler Kurulu, Askerî 
Yargıtay ve Sayıştay Başkan ve Üyelerini, Cum
huriyet Başsavcısiyle, Askerî Yargıtay Başsavcı
sını ve kendi üyelerini görevleri ile ilgili suçlar
dan dolayı yargılar. 

Bundan başka yine Anayasa Mahkemesi; Si
yasi partilerin gelir ve giderlerini denetliyerek 
kapatılmaları ile ilgili dâvalara bakar. 

Ve nihayet; dokunulmazlıklarının kaldırılma
sına karar verilen Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerinin Anayasa ve İçtüzük hükümlerine ay
kırılık iddialarını inceliyerek bir karara bağlar. 

Bu pek mühim ve şerefli vazifelerini ifa eder
ken, bu yüksek organın her türlü tesirden mâsun 
olarak bitaraf bir şekilde ve yalnızca hukuk ku
ralları ile hareket ederek çalışması, Demokratik 
Parlömanter rejimimizin ve Anayasa nizamının 
idamesi için lâzım ve zaruridir . 

Memleketimizde taptaze bir müessese olarak 
Türk siyasi hayatına girmiş bulunan bu organ, 
birçok ülkelerde uzun seneler önce kurulmuş; 
«Anayasa Mahkemesi fikri» böylece hukuk ve dev
let sistemine girmiş ve Anayasa hukukunun çok 
önemli bir kısmını teşkil etmiştir. 

Hukuk literatürünü şöyle bir tetkik ettiğimiz
de görüyoruz ki, Anayasa Mahkemesinin bir yar
gı organı mı yoksa bir yasama organı mı oldu
ğu hususu, uzun yıllar Anayasa Hukuku müte
hassısları tarafından tartışılmış, hukukçular bu 
hususta muhtelif fikir ve kanaatler ileri sürmüş
lerdir. 

Kanunları ortadan kaldıran, ilga edebilen bir 
organın; taraflar arasında bir, «ihtilâf», olmadan 
yargılama yapamıyacağını ve.bu sebeple de Ana
yasa Mahkemesinin bir, «Yargı organı» olduğunu 
iddia edenler bulunduğu gibi; iddia ve talebin 
bu organa, «ihtilâf» şeklinde geldiğini, her han
gi bir organa yargılama organı vasfını vermek 
için bir ihtilâfa lüzum olmadığını, bu organın, 
Anayasa hâkimlerinin topluluğundan ibaret bu
lunduğunu ve bu hâkimlerin de sadece hukukî 
meseleleri çözmekle yetkili yargıtay hâkimleri gi
bi ve fakat daha dar ve özel bir sahada faaliyet
te bulunduklarını ve yasama organlarında bulun
ması gereken hususiyetlerden hiçbirisinin bu or
ganda mevcudolmadığmı ifade eden hukukçular 
da vardır. 

Hattâ daha ileri giderek meselâ, «Anayasa 
Mahkemesine lüzum olmadığını» savunanlara da
hi raslanmaktadır. Bu arada Anayasa Mahkeme
sinin lüzumlu bir teşekkül olmadığını; önemli 
olan hususun, bir memleketin mahkemelerinde, 
Anayasaya aykırılığın iddia edilebilmesi ve kara
ra bağlanabilmesi olduğunu ve bugün iner'i Ana-
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yasamıza göre mahkemelerin, iddianın, «bekletici 
ön mesele» olup olamıyacağma karar verebildiği
ni ve meselenin böylece Anayasa Mahkemesine 
intikal ettiğini, bu kararı vermekle meselenin esa
sı hakkında da karar verebilmek arasında büyük 
bir fark olmadığını, eğer Anayasa Mahkemesi, 
«Hukuk dışı» bâzı mülâhazalara da kararında 
yer verecek bir organ olarak düğün uluyorsa böy
le bir organın mahkeme olamıyacağmı, aksi hal
de ise hususi bir mahkemeye lüzum bulunmadı
ğını, esasen yasama birliğinin mevcudolduğu 
memleketlerde yani mahallî kanunların mevcu-
dolabildiği memleketler haricinde Anayasa Mah
kemesinin mantıki bir teşekkül sayılamıyacağmı 
ifade ve iddia eden hukukçular dahi mevcut
tur. 

Aziz arkadaşlarım; 
Bütün bu ilmî ve kişisel görüş ve kanaatleri 

bir tarafa iterek tarihî bir oluş sonunda bugün
kü Anayasamız tarafından Devlet düzenimizin 
vazgeçilmez bir unsuru, çok mühim bir şerefli 
vazifelerle teçhiz edilmiş temci müesseselerden 
biri ve belki de en mühimi olarak siyasi bünye
mize katılmış bulunan Anayasa Mahkemesinin 
bii' yasama organı olmayıp «yasama üstü» bir 
organ olduğu fikrini benimsiyen Adalet Partisi 
her şeyden c'ncc rejimin kaderi ile ilgili karar
lar vermek yetkisiyle teçhiz edilmiş bulunan bu 
mahkemenin her türlü tesirden uzak, objektif 
kıstaslarla hareket eden, hukuk dışı bir mülâ
hazaya kararlarında asla yer vermiyen, yüksek 
vasıfları her zaman ve herkesçe kabul edilen 
bir bünyeye sahibolarak şerefli vazifesine de
vam edeceğine kaani bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; Anayasa Mahke
mesinin bizce en mühim vazifesi yasama orga
nını Anayasa hukuku açısından denetlemesidir. 
Bu vazife çok şümullü ve şerefli bir vazifedir. 
Demokratik nizam ve Anayasa düzenimizin be
kası ve hukuk Devleti fikrinin teminatı olan ve 
bu maksatla kurulmuş bulunan bu yasama üstü 
organın; Türk Devletini ve Türkiye Cumhuri
yetini daima her türlü şer kuvvetlerden koru
yacağına ve bu şerefli vazifesini yapmakta bü
yük bir titizlik göstereceğine de yine kaani bu
lunmaktayız. 

Sevgili arkadaşlarım; Anayasa Mahkemesi
nin; Yüksek Hâkimler ve Yüksek Savcılar kurul
ları ile birlikte bir binaya kavuşturulması çok 

yerinde bir hareket olacaktır. Geçen yıllar 
bütçe müzakerelerinde de aynı konuya işaret 
edilmiş ve bu organların büyük bir binada bir 
araya toplanması fikri tarafımızdan da Savunul
muştur. 

Yalnız Anayasa Mahkemesi bugün oturduğu 
binaya, benden önce bir arkadaşımın da temas 
etmiş olduğu gibi, ama ayrı bir anlam da temas 
etmiş olduğu gibi, 320 550 Türk lirası ödemek
tedir. Her üç. organ yani Anayasa Mahkemesi; 
Yüksek Hâkimler Kurulu ve Yüksek Savcılar 
Kurulunun ayrı ayrı binalarda kirada oturduk
ları düşünülür ve bu üç organın yıllık olarak 
ortalama bir milyon lira kira bedeli verdiği dik
kate alınırsa bu üç organın şerefleri ile müna
sip ve Türk Devletinin vekâr ve haysiyetine ya
raşır bir binada toplanmasında zaruret olduğu 
açıkça ortaya çıkar. Hattâ bu binanın Başkent 
Adliyesini de ihtiva eden muhteşem bir Adliye 
Sarayı halinde inşası dahi düşünebilir. Reali-
ze edilmesinde büyük faydalar ve hattâ zaruret 
bulunan bu hususu Sayın Hükümetin dikkat 
nazarlarına arz etmeyi zevkli ve şerefli bir vazi
fe addediyorum. 

Şimdi muhterem, arkadaşlarım, benden önce 
konuşan grup sözcüsü arkadaşlarımın bu kürsü
den Anayasa, Mahkemesi bütçesini vesile ittihaz 
ederek ileri sürmüş oldukları fikirlere de kısaca 
temas etmekte fayda mülâhaza ediyorum. 

Arkadaşlar, evvelâ C. II. P sözcüsü arkadaşı
mız Sayın Selâhattm Hakkı Esatoğlu'nun temas 
etmiş olduğu hususları arz edeceğim. 

Arkadaşımız dediler ki, not aldım, aldığım 
bu notların Meclis zabıtlarına gecen notlara da 
uygun olduğunu tahmin ediyorum ve buna gay
ret sarf ettim, yani, hiçbir şeyi tahrif etmeden 
aynen dile getirmeye niyetliyim. 

Dediler ki; «Eskiden okluğu gibi bugün de 
A-uıyasamız kıyısından, köşesinden tahribedil-
mektedir. Geçmiş devirde misalini gördüğü
müz tarzda bu tahriplerin aşırı bir .seviyeye 
ulaşmamasını canı gönülden arzu ederiz.» Doğ
rudur arkadaşlar. Hakikaten Anayasaya aykı
rılıklar olmaktadır. Ama Anayasaya aykırı bir 
hareket meydana geldiğinde kıyametler kopar
maya lüzum yoktur. Çünkü, Anayasa müesse
selerinin bulunduğu ve demokrasinin beşiği ad
dedilmiş bulunan meselâ Amerika'da da Ana
yasa vardır ve Anayasa Mahkemesi vardır, ama 
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Anayasaya aykırılık bugün Türkiye'de anlamını 
bulan tarzda sert münakaşalara yol açmamak
tadır. Amerikan Parlâmentosundan çıkan bir 
kanunun Anayasaya aykırı olduğu iddia edilir 
ve prosedür itibariyle Anayasa Mahkemesine 
müracaatta bulunulursa. Anayasa Mahkemesi 
sükûnetle bu kanunun Anayasaya aykırı olup 
olmadığı hususunu inceler, ya aykırıdır der 
veya aykırı değildir, der. Ama hiçbir zaman 
Amerikan Parlâmentosunda Anayasaya aykırı 
bir kanun çıkarılmıştır diye yazarlar Parlâmen
toya hücum etmezler. 

Arkadaşlar, burada espirinin şu olması lâ
zımdır. Bir parlâmento veya onun üyeleri Ana
yasaya uygun hareket etmelidirler. Bu fikir 
doğrudur, gerçek bir fikirdir, ama aykırı hare
ket etmezse kıyametler kopmaz. Çünkü bugün 
mevcut Anayasa işte Anayasaya aykırı husus 
ve davranışları bir barajda tutsun ve parlöman-
ter rejimimizi korusun diye Anayasa Mahke
mesini Türk siyasi hayatına sokmuş bulunmak
tadır. Anayasa Mahkemesi Anayasaya aykırı 
olan hususu kanunu veya içtüzükleri iptal etti
ği takdirde tasarruf ortadan kalkar. Yani eski 
hal avdet eder. Böylece parlâmentoların ekseri
yetinin, her zaman ifade edildiği gibi Türk de
mokrasisini dejenere edecek tarzda ve azınlığın 
'haklarını- ayaklar altına alacak tarzda bir tutu
mun içerisine giremiyeceği kendiliğinden orta
ya çıkmaktadır. Eğer Anayasaya aykırı bir ka
nunu iktidar grupu, ekseriyette bulunan parti, 
arzu ederse ve çıkarırsa Anayasa Mahkemesi 
ayakta durdukça yani Türkiye'de mevcut bu
günkü rejim ve Anayasa ayakta durdukça - ki 
hepimizin halisane arzusu da budur - hiçbir şey 
olmıyacak, azın'1'ığın haklarını o mahkeme ko
ruyacak ve o kanunu iptal edecektir. 

Onun için sabah, akşam kalkıp kasıtlı bir 
tarzda Parlâmentonun itibarını düşürmek ve re
jimimizi tahribetmek için Anayasaya aykırılık 
iddialarını bir enflâsyon halinde artırmanın 
mânası yoktur. (A. P. grupundan «bravo» ses
leri, alkışlar) 

Şimdi muhterem arkadaşlar, Selâhattin Hak
kı Esatoğlu arkadaşımızın' bir beyanında Ana
yasa Mahkemesi hakkındaki bütçe görüşlerini 
vesile ittihaz edip C. H. P. adına Yüce Mahke
menin: açılam dâvalarda mâkul, olumlu, hukuk 
kurallarına uygun kararlar verdiğini ifade et
tiler. Biz de aynı hisleri taşıyoruz, aynı paralel

deyiz ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri
nin ödeneklerinin artırılması1 hakkında çıkarıl
mış bulunan kanun, Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupumın kırmızı oy verdiğini ve aslında ka
nun çıkarılırken buna muhalif olduklarım bil
direrek, iptal edfi'miş bulunan bu karnın vesi
lesiyle yalnız kendi grupunun dâva açtığını 
söyledi ve gerçekleri tahrif etti. 

Muhterem arkadaşlar, Türk efkârı umumi-
yesi gayet iyi bilmektedir, ödenekler hakkında 
yalnız Cumhuriyet Halk Partisi Grupu Anaya
sa Mahkemesine dâva açmamıştır. Adalet Par
tisi dö açmıştır, hattâ Millet Partisi de1 açmış
tır. Bu gerçek ortada dururken, bunu vesile it
tihaz edip burada bunun istismarını yapmaya 
lüzum var mıdır? Biz ciddiyetinden emin bu
lunduğumuz kıymetli arkadaşımızın bu beya
nında bir zühule kapıldığını beyan ederek ko
nuyu burada kapatıyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, yalnız şurasını söyle
mek isteriz ki, o vesile ile yapılan müzakere
lerde Parlâmentoda o devrede bulunan arka
daşlarımızın yalnız Cumhuriyet Halk Partisi 
kanadında bulunan milletvekilleri kırmızı oy 
vermemişler, muhtelif gruplarda hattâ bütün 
gruplardan lehte veya aleyhte oy kullananlar 
bulunmuştur. Koridorlarda geçim sıkıntısından 
bahsedip milletvekili ödeneklerinin artırılması
nı can ve gönülden istiyen, hattâ bizi etekleri
mizden tutup kulislerde kahve ısmarlryarak tel
kin eden arkadaşlarımızın içerde-politik taktik
lerle, yatırım kasdı ile nasıl oy kullandıklarım 
biz çok iyi bilmekteyiz. Onun için bunun istis
marını bu kürsüye getirmek en azından sami'nıi'-
yctsizlikle iştigal etmek demektir. Hatırlarsınız 
muhterem arkadaşlarım, çok kıymetli bir arka
daşımızın - bu devre maalesef aramızda deği'l1 -
Cumhuriyet Halk Partisinden Fahir Girit! ioğlu 
arkadaşımızın bu kürsüde o kanunun müzake
resi' sırasında söylediği sözleri şöyle hafızaları
nızı yoklıyarak hatırlamanızı isterim, bu mev
zuu da burada kapatırım. 

Şimdi kıymetli arkadaşlarım, yine Cumhu
riyet Halk Partisi Grupu adına konuşan Saym 
Sc'datt in! IT:-k.ki! Esatoğlu. arkadaşımızın söy-
le-ı:ş olduğu bir başka hususu biraz deşeceğim. 

Arkadaşımız Anayasaya aykırı tutumlardan 
bahsederken, dediler ki, «Bugünkü Hükümet 
Anayasaya aykırı1 tutum içindedir. Neden? Çün-
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kü Danıştaydan verilen kararları infaz etmi
yor.» Bir teııkid mevzuu olarak bunu ifade et
tiler. 

Muhterem arkadaşlarım, İnönü hükümetleri 
zamanında, 1960 tan bu yana biz öyle hâdise
lere şahidolmuşuzdur ki, meselâ şimdi eli'mde 
vesikaları var, evvelâ Sayın Sel'âhattin Hakkı 
Esatoğlu arkadaşımıza göstereceğim. Yine 
elimde bir mahkeme ilâmı var, Danıştay ilâmı... 
1960 yılında 61 öğretmen ve bilhassa içlerinde 
Şakir Candoğaıı arkadaşımız ki yalnız onun 
ilâmı var, 61 öğretmen, 6273 sayılı İntibak Ka
nununun! tatbikatı bakımından Devlet Şûrası
na dâva açmışlar ve bu dâvaları kazanmışlar
dır. 61 tane öğretmen!... Ama bugün Cumhuri
yet Halk Partisi Grupu adına konuşan arkada
şımız bu kürsüden Anayasa Mahkemesi büt
çesi vesilesiyle Hükümeti talırib etmek, Hükü
meti kamu oyunda küçük düşürmek ve Anaya
saya aykırı bir tutum içinde bulunduğu şüphe
sini efkârı umumiyede yaratmak için, Hüküme
tin Danıştaydan verilen kararları infaz etme
diğini söyledi. Bu arkadaşımız C. H. P. Grupu 
adına konuşuyor, ama ne acı gerçektir ki, 
Halk Partisi hükümetlerinin hüküm sürdüğü 
devirlerde 61 tane öğretmenin Danıştaydan al
dığı kararlar Halk Partisi hükümetten tara
fından infaz edilmiyor. Peki bu çelişmeyi na
sıl izah ederiz? 

Muhterem arkadaşlarım kaldı ki, lokomotif 
yolsuzluğu münasebetiyle Devlet Demiryolları 
Teşkilâtı içinde bulunan 11 tane memurun 
aleyhinde açılmış olan mahkemeler sonunda be-
raef kararı verilmiş iken, bu 11 tane memur 
işinden uzaklaştırılmış ve bu 11 memur Danış-
taya dâva açmış bunların içinden 5 tanesi te
şekkül emrine dönülme ilâmını aldığı halde, 
İnönü hükümetleri bu ilâmların da hükümlerini 
yerine getirmemiştir. 

Arkadaşlar; iğneyi evvelâ kendinize, sonra 
çuvaldızı başkasına batırmak lâzımdır. Bir de
virde bir zaman Hükümet ederken Danıştay 
kararlarını böyle bir el hareketiyle kenara it, 
tatbik etmek, sonra muhalefete geçince bir hü
kümeti zangır zangır sarsmak, sonra efkârı 
umumiyede küçük düşürmek için yaptığın bir 
şeyi o yapıyor diye onıı tenkid etmek. Bu en 
azından bir samimiyetsizliktir. Eğer Danıştay 
kararlarının infaz edilmesi gerekiyorsa - ki ge

rektiği kanaatindeyiz - kendiniz hükümet eder
ken aynı tutumun içinde olmalısınız. 

Kaldı ki arkadaşlarını, yine biliyorsunuz ki, 
açıkça buradan kürsüden ifade edildi, müna
kaşası uzun uzun yapıldı, İnönü Hükümetinin 
Saym Sanayi Bakanı, Fethi Çeiikbaş, Sümer-
bank Umum Müdürünü ve Sanayi Bakanlığı 
Teftiş Kurulu Başkanı Naci Gürol'un da işine 
son vermişti. Bu şahıslar da Danıştaya dâva aç
mıştı ve Danıştaydan tehiri1 icra kararı almış
tı, neden onlar infaz edilmedi? 

Şimdi arkadaşlar, bir noktada anlaşmak 
mecburiyetindeyiz. Danıştay tehiri icra kararı 
verir, Danıştay nihai karar verir, hukuk kural
ları ve nosyon1 itibariyle, hukukçu arkadaşları
mız değil, onu bilmiyen kalmadı artık. Çünkü 
bu meseleler temcit pilâvı gibi sabah akşam 
münakaşa edilmekte' didik didik eleştirilmekte
dir. Nedir mesele? Hükümetin bir tasarrufu 
var, falan falan umum müdürü kararname ile 
işinden alır, başka yere tâyin eder, eğer bu ta
sarruf uygunsuzsa, bu tasarruf yolsuzsa, bu ta
sarruf kanunsuzsa gayet tabiî o memur Danış
taya gider, hakkını arar. 

Şimdi bu müessese tehiri icra kararı verdik
ten sonra meselenin esasını tetkik.edecektir. Te
hiri icra kararını verip hu l?arar Hükümete teb
liğ edilinceye kadar, Hükümet eğer o memur ye
rine 'başlka birisini tâyin etmişse, tehiri icra ka
rarının bir hüküm ifade etmiyeceği hususunda 
Yüksek Danıştaym artık höyle kasinleşmiş, ibir ka
ziye haline gelmiş kararları vardır. Bu kararlar! 
hukukçular bilmektedirler. Bizzat Danıştay «Be
nim verdiğim tehiri icra kararları Hükümete teb
liğ edilinceye kadar, Hükümet 'bu yere başka 
birisini tâyin etmişse bu tehiri icra kararı in
faz edilemez» diyor. 

Şimdi meseleler bu derece açık arkadaşla
rım. Adalet Partisi Hükümette bulunabilir, 
A. P. Hükümeti iktidarda bukmafbilir, Cumhu
riyet Halk Partisi Hükümeti iktidarda buluna -
bilir. Bir gün söylediğinizi muhalefette oldu
ğunuz için, Hükümeti tenkid etmek için söyledi
ğiniz bu hususlardan sonra bizar olmamak, yap
tığınız ve ilerde istikbalde yapacağımız tasarruf
ları Devlet Şurası ortadan kaldırma ı ve te
hiri icra kararı verdiği zaman bu arada tâyin 
ettiğiniz memurları yerlerinde tutabilmenin, o 
zaman ıztırabmı çekmemek için ağzınızdan çıkan 
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lâfları kulağınızın duyması lâzımdır. Yani bu 
noktada birleşmemiz lâzımdır. Siz de olsanız aynı 
şeyi yaparsınız, bir başka Hükümette olsa aynı 
şeyi yapar. 

ORHAN BÎRGÎT (İstanbul) — Bizimkilerin 
bununla alâkası yok. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Devamla) — Bakın 
elimde vesikaları vardır, ilâmlar vardır. 61 tane 
öğretmen ilâm almış, fakat İnönü Hükümetleri 
yerine getirmemiştir. 11 tane Devlet Demirollan 
memurundan beş tanesi ilâm almış yerine getiril
memiş. O zaman yerine getirmemenizin, hesabını 
vermeniz lâzımken bugün tehiri icra kararlarını 
Hükümet yerine getirmiyor, bu sebeple Anayasa
ya aykırı bir tutumun içindedir demenin ve Ana
yasa Mahkemesi bütçesiyle bunu buradan söyle
menin uygunsuzluğuna işaret ederek Cumuhuri-
yet Halk Partisi adına ifadelerini bildiren arka
daşımız hakkında beyanlarımı burada kapataca
ğım. 

BAŞKAN — Sayın Bağcıoğlu, bir hususu ri
ca edeceğim. Heyeti Umumiye kararına göre sa
at 13 te celseyi tatil etmek lüzumu var, acaba 
konuşmalarınız on, onbeş dakika içinde biter 
mi? 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 
Bütçe görüşmelerine kaldığımız noktadan 

devam ediyoruz. 
Söz Adalet Partisi Grupu adına Sayın Ke

mal Bağcıoğlu'nundur. Buyurun. 
A. P. GRUPU ADINA KEMAL BAĞCIOĞ

LU (Devamla) — Muhterem Başkan, çok kıy
metli arkadaşlarım, sabahki oturumda mâruzâ
tım bitmemişti. Şimdi sözlerimin diğer kısmını 
ikmal etmek üzere huzurlarınızdayım. 

16 . 2 . 1966 O : ö 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA KE
MAL BAĞ-CIO&LU (Devamla) — Bitireceğim.' 
onbeş dakikayı aşmaz. 

TURAN FEYZlOĞLU (Kayseri) — Alın
mış randevülerimiz vardır, esasen Heyeti Umumi-
yenin de kararı vardır, değiştirilmemesi lâzım
dır. 

BAŞKAN — O halde oylarınıza arz edeceğim. 
Evvelce alman bir karar gereğince bütçe görüş
melerinin saat 13,00 te tatil edilmesi gerekiyor. 
Saat 13,00 dür. Arkadaşımız 7 - 8 dakika için
de konuşmalarını bitireceklerini söylüyorlar. Bu 
icazeti verirseniz arkadaşımız 5 - 10 dakikada ko
nuşmalarını bitirirler. Aksi takdirde 14,30 a ta
lik etmek gerekiyor. 

- Orhan Birgit ve dört arkadaşı ayağa kalka
rak çoğunluk olmadığını beyan ettiler. Bu hu
susta arkadaşların icazetini rica ediyorum. Ar
kadaşımız devam etsin mi, etmesin mi? 

Efendim 5 arkadaşımız ayağa kalkmışlar ve 
çoğunluk olmadığını beyan etmişlerdir. Ekse
riyet de olmadığına göre hatip arkadaşımız
dan rica edeceğim, sözlerine öğleden sonra 
14,30 da devam etmek üzere Birleşime ara ve
riyorum. 

Kapanma saati : 13,30 

Yalnız bir noktanın vuzuha kavuşması için 
sabahki oturumda ifade etmiş olduğum C. H. 
Partisi Grupu adına konuşmuş bulunan Sa
yın arkadaşım Selâhattin Hakkı Esatoğlu'nun 
temas etmiş olduğu bir mevzu hakkındaki gö
rüşlerimizi daha çok vuzuha kavuşturmak için 
bir noktanın daha izahı gerekmektedir. O iza
hımı yaptıktan sonra diğer sözcü arkadaşları
mın temas ettiği hususlara ben de temas etmek 
suretiyle maruzatımı ikmal edeceğim. 

mmm 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN —- Başkanvekili İsmail Arar 
KÂTİPLER : Sadık Tekin Müftüoğlu (Zonguldak), Adil Yaşa (Siirt) 
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Arkadaşlar, sabahleyin ariz ve amik izah et
miş idim. Arkadaşımız Hakkı Esatoğlu Danış-
taydan verilen kararların hükümetler tarafın
dan yerine getirilmemesinden yakınmış ve bu
günkü Hükümeti tenkid etmiş idi ve sözlerini 
şöyle bağlamıştı : 

«Hükümet, Danıştaydan verilen kararları 
infaz etmemek suretiyle Anayasaya aykırı bir 
tutum içerisindedir.» 

Şimdi arkadaşlar, ben sabahleyin İnönü hü
kümetleri zamanında yani 1961 den bu tarafa 
4 ncü Koalisyona kadar, arkadaşımız Esatoğlu'-
nun şikâyet ettiği, yakındığı hususları bilhas
sa kendi grııpımun Hükümeti tarafından aynı 
şekilde bu yalanmaya tamamen zıt bir görüşle 
yerine getirilmediğini iddia ettiğimde, bir sa
taşmaya vesile olmasın, her hangi bir şekilde 
tansiyonu artırmasın amaciyle bir sataşmaya 
cevap vermemiştim. Ama üzerinden biraz za
man geçince düşündüm, Cumhuriyet Halk Par
tisi Grupuna mensup çok kıymetli bir arka
daşım, benim kendisine hürmet ettiğim, daima 
saydığım Prof. Turhan Feyzioğlu, ben bun^ 
lan söylerken oturduğu yerden, «yalan» dedi. 
Yani beni yalancılıkla itham etti. Öğretmenle
rin Danıştaydan istihsâl etmiş oldukları karar
ların 1960 yılından evvel 1954 senesine aidol-
duğu hususunda arkadaşıyla yaptığı görüşme
yi de duydum. Yani Sayın Turhan Feyzioğlu 
demek istiyor ki ; «Kemal Bağcıoğlu, sen yalan 
söylüyorsun. Çünkü bahsettiğin ilâmlar 1954 
senesindeki bir tatbikata aittir. 1954 ten 1960 a 
İhtilâle kadar iktidarda bulunan Demokrat 
Parti hükümetleri tarafından, asıl Danıştaym 
verdiği kararlar yerine getirilmemiştir.» demek 
ister ve beni yalancılıkla itham eder. 

Arkadaşlar, şimdi daha sakin bir atmosfer 
içinde düşündüm, dedim ki; yani bir sataş
maya vesile olsun diye arz etmiyorum. Yal
nız mesele ortaya çıksın, aydınlansın, vuzu
ha kavuşalım. Şimdi elimde, sabahleyin arz 
etımiş olduğum, öğretmenlere dair ilâm var. 
Müsaade buyurursanız bu ilâmın tarih ve nu
marasını okuyayım, kimin yalancı olduğu böy
lece su yüzüne çıkmış olacaktır. İlâm, Devlet 
Şûrası, esas numarası 957/5132, karar numa
rası 60/461, karar tarihi 15 . 2 . 1960. 1960 
tarihinde verilmiş bulunan bu ilâm üzerine 
İnönü hükümetleri iktidarda iken, bu ilâmda 
ismi geçen Öğretmen Şakir Candoğıaıı ve 61 

arkadaşı İnönü hükümetlerine müracaatta bu
lunmuşlar ve tekrar teşkilâta alınmalarını is
temişlerdir. O zamanın İnönü hükümetleri on
ların isteklerini yerine getirmemişti. Ben 
bundan bahsettim, yoksa 1954 tarihinden sonra 
yani Demokrat Parti iktidarda iken, İhtilâl
den önce de böyle vakıalar, böyle hâdiseler ol
muştur. O zamanki hükümetler de yerine ge
tirmemişlerdir. Bu bir vakıadır, bu bir reali
tedir. Mademki arkadaşlarımız biraz daha 
derine, tarihî bir oluş içerisinde biraz daha 
gerilere gittiler. Ben onlara şunu ifade etmek 
isterim. 

Arkadaşlar, bu memleket Nevzat Tandoğan'-
ııı valiliği zamanında, o vali Nevzat Tandoğan'-
m, Danıştaydan verilen ilâmı çatır çutur yır
tıp çöp sepetine attığını ve o devrin Reisicum
hurunun koluna girmek suretiyle Kızılayda do
laştığını da görmüştür. (C. II. P. sıralarından 
«ne demek istiyorsunuz1?» sesleri) Yani demek 
istiyoruz ki, hangi Hükümet ierai Hükümet 
ediyorsa, hangi parti iktidarda ise böyle olum
suz davranışlara vesile verecek ve hukuk ku
rallarını ayaklar altına alacak davranışları 
yapmamalıdır, tasvibetmemclidir. Bunu şÖylü-

j yoruz, arkadaşımızı oturduğu yerden «yalan» 
diyor. Şimdi demek ki, kimin yalan söylediği, 
kimin gerçekleri dile getirdiği bir kere daha 
anlaşılmış bulunmaktadır. 

Halk Partisi Grupu adına sabahleyin gö
rüşlerini bildiren Sayın Salâhattin Hakkı Esat
oğlu arkadaşımızın dile getirdikleri mevzulara 
temasım burada bitmektedir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, yine bizden 
önce bu kürsüden Anayasa Mahkemesi Bütçe
si hakkında yaptıkları konuşmalarda hakikaten 
olumlu meseleleri ve hakikaten mâkul fikirleri 
dile getiren Y. T. Partisi Grupu adına görüş
müş olan Sayın Nihat Diler arkadaşımıza hu
zurlarınızda teşekkür etmek bizim için bir 
borçtur. Keza Cumhuriyetçi Köylü Millet Par
tisi Grupu adına buradan bâzı gerçekleri ve 
cidden hepimizin kalbini iftiharla coşturan 
meseleleri dile getiren Ahmet Tahtakılıç arka
daşımıza da teşekkürlerimizi sunmayı yine bir 
borç bilirim. Ama onlardan sonra bu kürsüyü 
bir gazetedeki 2 nsi sayfasının sağ üst köşesin
deki makaleleri ile yaptığı şekilde, âdeta istis-

i mar edercesine, Anayasaya aykırılık teması 
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altında bizzat Anayasanın menetmiş olduğu ve 
rejim ile taban tabana zıt iktisadi görüşlerini 
ifade ettiği zaman asıl Anayasaya aykırı bir 
tutumun içerisinde bulunduğunu ve asıl Ana
yasaya aykırılık bulunduğunu da söyliyerck 
Çetin Altan'm sözlerine temas etmeğe başlıyo
rum. 

Arkadaşlar memleketimizde bilhassa s.on se
nelerde aşırı cereyanların bir grupu olarak or
tanın hemen solundan başlayınız, tâ nihayette
ki sola, bilmiyorum hangi noktaya kadar, gi
den bir neşriyatın oluorta bu memleketi karan
lık bir uçurumun kenarına kadar getirmek 
gayretinde olduğunu görmemek mümkün değil. 
Arkadaşlar, sosyal meseleleri dile getirmek bir 
memleket vazifesi, bir vatandaşlık borcudur. 
Sosyal meselelerin Anayasaya ithali, sosyal 
düzeni daha müreffeh bir hayata kavuşturmak 
için vatandaşların eline geçen paraların artma
sını, refahını temin için yapılan gayretleri bir 
tarafa bırakmak lâzımdır. Bunlar olumlu faali
yetlerdir. Adalet Partisi ve Cumhuriyet Halk 
Partisi içerisinde cidden memleketi seven bir 
ruhla bu şekildeki davranışları tasvibeden ar
kadaşlarımız belki çoğunluktadır. Ama bu ar
kadaşlar Türkiye İşçi Partisinin sözcüsünün bu
rada en son olarak dile getirdiği ve öteden beri 
yapmakta bulunduğu olumsuz davranışlarla kı
yaslanırsa, açıkça görülmektedir ki Anayasa
nın kurduğu bir düzen vardır. Nedir bu dü
zen? Demokratik parlömanter rejim, bir ihti
lâlden sonra kabul edilmiş bir Anayasa var, 
hepimizin vazifesi bu Anayasa düzenini koru
maktır. Anayasanın getirdiği Anayasa Mahke
mesinin de birinci vazifesi de budur. Nedir o 
vazife? Anayasanın getirdiği düzeni korumak. 
Nedir o düzen? O düzen artık bugün Sayın 
Başbakanın Hükümet Programının tenkidi -ve
silesiyle yaptığı konuşmada dile getirdiği gibi 
rejim münakaşasının bittiğini kabul etmiş ol
mak ve Anayasanın kabul ettiği rejimin elbir
liği ile müdafaasını yapmaktır sevgili arkadaş
larım. (Muhalefet sıralarından müdahaleler.) 

BAŞKAN — Lütfen hatibe müdahale et
meyiniz, efendim. 

A. P. GRUPU ADINA KEMAL BAĞCIOĞ-
LU (Devamla) — Azınlık teminatı, demokrasi
nin müesseseleri itibariyle çeşitli fikirlerin söy
lenmesi hürriyeti. Bunlar ilk bakışta yaldızlı 
sözler. Herkes azınlığın teminatı altında bulun

masını ister. Hattâ arkadaşlar, bir kimse ne 
derece aşırı fikirler ifade ederse etsin, azınlı
ğın teminatını koruduğunu söylemek mecburi
yetindedir. Bir vasatta kendisine zemin ha
zırlamak için azınlığın teminatını bir tarafa 
itiyorum diyene rasladınız mı? Şu halde azın
lığın teminatından bahsetmek bir mesele değil, 
bu hakiki kanaati bir şalla örtmeye benzer. 

Azınlık teminatı, her çeşit meselenin ve fik
rin dile getirilmesi.. Kimmiş bunu engelliyen? 
Anayasa. Nasıl engelliyor? Diyor ki, ben bir re
jim koydum, bu rejimin dışında, bu rejimi 
tahribe matuf bir fikir getirirsen ben Anayasa 
olarak bunun karşısındayım, diyor. Anayasa
nın getirdiği en üstün müessese olan yasama 
organını bir bakıma bu hukuk kuralları içinde 
denetliyen müessese... Onun da birinci vazife
sinin bu olduğu gerçeğini hepimıizin kabul et
mesi lâzımdır arkadaşlar. 

Ne yapıyor Çetin Altan arkadaşımız? Kür
sü hürriyetinden, kürsü maşuniyetıînden tutu
nuz da hor vesile ile bir temayı yalnızca işli
yor. Nedir o tema? Türkiye'nin bugün içinde 
bulunduğu iktisadi sistem bir çıkmaz içinde 
imiş. İktisadi sistemi tenk'id etmek başkadır. 
Rejimi tahribe matuf kasıtlı beyanlarda bulun
mak başka şeydir. 

Bakınız ben size buraya bâzı makaleler, 
bâzı kupürler getirmiş bulunmaktayım. Şimdi 
gayet sakin olarak bu makalelerden bâzı pa
sajları okuduğum zaman göreceksiniz ki, Çe
tin Altan Beyefendi orada makalesini yazarken 
gazote sütununda, burada gayet kapalı tarzda 
bir rejimi yıkmaya çalışımalktadır. Bakınız ar
kadaşlar; aradım aradaki paydosta bir saatlik 
zaman içinde bulamadım, ama hepiniz okumuş 
olacaksınızdır; yalnızca makaleden bahsetmek
le yetineceğim. 

Geçenlerde bir makale yazdı Çetin Altan, 
bulamadım, bulsaydım çok güzel pasajlar ol
duğu için bâzı yerlerini okuyacaktım. Fikir şu 
arkadaşlar; diyor ki : Sputnik atmış bir devlet, 
gitmiş aya konmuş. İlk defa dünya yüzünde 
teknik alanda insanın yaptığı bir makina, bir 
alet gitmiş aya konımıış... Bir muvaffakiyet ta
biî bu. Bunu övüyor. Bakıyoruz teknik mese
lelerle de alâkadar olımıya başlamış kıymetli 
arkadaşımız, arkasında bir şey var, işlemek is
tediği bir şey var. Diyor ki sonunda, açıkça 
söylüyor, «İşte Amerika oraya atamadı, Rusya 
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attı.» diyor. «Çünkü oradaki iktisadi sistem, 
•oradaki rejim terakkiyi bu derece mükemmel 
bale getiriyor. Türkiye'de de bu tarzda fikir
leri müdafaa edenleri hapislere atmasalar, Tür
kiye'de de bunun karşısına çıkmasalar, Türki
ye de çabuk terakki edecek.» diyor. Çok rica 
ederim arkadaşlar, nereye götürmek istiyor 
•memleketimizi?.. Bu asîl Türk Milletinin bu fi
kirlerin altında yatan mânayı anlamadığını mı 
zannediyor? Yani demek istiyor ki Çetin Altan, 
«Komünizmin hâkim olduğu yerlerde iktisadi 
refah vardır, hürriyet vardır, teknik terakki 
sonuna ulaşmaktadır.» 

ÇETİN ALTAN (İstanbul) — Konuyu so
nuna kadar oku. Ben öyle söylemiyorum. 

BAŞKAN — Oturduğunuz yerden müdaha
le etmeyiniz. 

A. P. GRUPU ADINA KEMAL BAĞCIOĞ-
LU (Devamla) — Şimdi bu makaleyi okuyan 
bütün arkadaşlarımız benim o makalenin her
halde sınırlarını aşmadığıımı bilmektedirler. 

ÇETİN ALTAN (İstanbul) — Makaleyi 
tam oku, böyle olmaz. 

A. P. GRUPU ADINA KEMAL BAĞCIOĞ-
LU (Devamla) — Şimdi cevap kendisine. Peki, 
bilmiyor musun ki ey Çetin Altan sen, Rusya'
nın teknik alanda attığı bu alet, Rusya Maki re
jimin meydana getirdiği bir teknik oluş değil, 
İkinci Dünya Harbinden sonra Almanya'dan 
Rusya'ya götürülen teknik elemanların, profe
sörlerin yaptığı bir şeydir. Bunu biliyorsun 
ıama söylemiyorsun, asıl gerçek bu. Eğer o âlim
ler (X) memleketine götürülselerdi orada ya
pılacak olan bu alet yine gider aya konardı. 
Rusya'nın bunu yapmış olması Rusya'daki re
jimin, yani komünizmin bir zaferi değildir. 

Peki öyleyse neden Batı - Almanya ile Do
ğu - Almanya arasındaki tefrike işaret etmi
yor da, Doğu - Almanya'nın sefaletinin komü
nizm mezaliminden inim inim inlemesinden mey
dana geldiğini, buna karşılık Batı - Alman
ya'da demokratik parlömanter hür bir rejimin, 
bizim anladığımız ve kabul ettiğimiz mânada 
bir rejimin, nimetlerimden bütün vatandaşların 
fazlasiyle istifade ettiğini söylemiyorsun? M<em-
leket gerçekleri, dünya gerçekleri bunlar işte. 
örtüyorsun şalla, sanki Türk Milleti anlamıyor 
zannediyorsun. Yok azınlık hakları, yok efen
dim her meseleyi söyleme hürriyeti teranesi al
tında, yerli bir kızılcık gibi komünizmin pro

pagandasını yapıyorsun. Anlamıyor mu bunu 
Tünk Milleti, anlıyor. 

Sonra sen daha ne yapıyorsun? Sen şunu 
yapıyorsun. Dile getirmekte büyük fayda var. 
Sen gayet usta bir kalem sahibisin, kabul edi
yoruz, tamam. Bu usta kalem sahibi olarak sa
na verilen bu vehbî kabiliyeti maalesef içinde 
taşıdığın o emellere alet etmeye çalışıyorsun ve 
meselâ diyorsun ki, «Muharrirler, şairler, ede
biyatçılar fikir söyledikleri zaman hapisaneye 
götürülürler.» Neden?.. Hiç de öyle değil. Me
selâ ben sana şimdi misaller vereceğim. Türki
ye'de o derece yalnızca edebiyatla meşgul ol
muş şahıslar görülmüştür ki, katiyen takiba
ta uğramamışlardır. Değil mahkemelere götü
rülmek, karakollardan haber bile gelmemiştir 
kendilerine. Sen bunu bilmiyor musun? Bili
yorsun. Bildiğin halde buradan kasten söylü
yorsun, efkârı uımumiyeyi yanıltmak için... 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Umumi Heye
te hitabetmiyor musunuz?.. 

A. P. GRUPU ADINA KEMAL BAĞCIOĞ-
LU (Devamla) — Bu bir deyim meselesi sa
yın arkadaşım Emin PaJksüt. Çok kere hatip
ler buradan bir fikri kuvvetlendirmek için bir 
atıfta bulunurlar. Ben tabiî Umumi Heyete hi-
talbediyorum, bunun farkındayım. 

Meselâ Orhan Veli, meselâ Ahmet Hamdi, 
Halide Edip, Abdullah Şinasi, Yahya Kemal, 
Ahmet Kutsi, Ahmet Muhip Dranas, Türk Mil
letinin yetiştirdiği edebiyat kıymetleridir. Ama 
bir kere dahi takibata mâruz kalmamışlardır. 
Çünkü bu şahıslar sanatı sanat için yapmışlar
dır. Senin yaptığın gibi sanatı bir maksada alet 
etmek için davranışlarda bulunmamışlardır. Ni
ye onları dile getirmiyorsun ? 

Şimdi arkadaşlar, eğri oturup doğru konuş
mak lâzımdır. Sırası geldi. Çıkıyorsun kürsü
ye, çıkıyor bu arkadaşım kürsüye, - Emin Pak-
süt'ün işaret ettiği şekilde konuşalım - bir me
seleyi vesile ittihaz ediyor. 

Arkadaşlar, bugün Başbakan, A. P. nin Ge
nel Başkanı yani bizim Grupumuza mensup kıy
metli bir şahıs olabilir. Bir başka gün C. H. P. 
Grupuna mensubolabilir, bir başka gün de baş-
<ka bir partinin grupunun lideri olabilir. Baş
bakanı müdafaa ediyorum, ama kendi grupuma 
mensubo'lduğu için etmiyorum. Aynı hislerle 
bir başka Başbakana söğülse idi, küfredilse idi 
onun aleyhine, rejimi tahribe matuf davranış-
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larla yazılar yazılsa idi aynı şeyleri söylerdim. 
Şimdi baıkmız, Çetin Altan arkadaşımız yazdı
ğı muhtelif makalelerle neleri söylemiştir. Bun
ları Meclis zabıtlarına geçirmekte ve üzerinde 
uzun uzun düşünmekte fayda vardır. Bakın 
okuyacağım. Simidi... (Sağdan gürültüler.) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz. Muhterem 
arkadaşlar, oturduğunuz yerden müdahale et
meyin efendim, hatibi sükûnetle ve sabırla din
leyin lütfen. 

A. P. GRUPU ADINA KEMAL BAĞCIOĞ-
LU (Devamla) — 15 Ocak 1965 tarihli Akşam 
gazetesinde çılkan, «DemireL kendini yitirmiştir» 
isimli makalesinde malûm fikirleri dile getir
dikten sonra balkınız. neler söylemekledir: 

«Bu iktidarın artılk ne iktidar otoritesi, ne 
de ciddiyeti kalmıştır.» Tabiî bir tenfcid... O öy
le mütalâa edebilir. Ama altında şunu söylü
yor : «Başibakan Demirel'in gerçek niyet ve dü
şünceleri hakkında büsbütün kuşkuya düşmek
teyiz.» 

Arkadaşlar, Devletimizin bekası için Hükü
metin başını bu derece tahribederse bir insan, 
(müsaade edecek miyiz? Ne imiş maksadı, yani 
bugün Türkiye Hükümetinin başı olan Süley
man Demirel'in demek ki, gizli bir maksadı 
var. Nedir bu maksat? Çetin Altan'm istediği 
bunları yazmak suretiyle eflkârı umumiyede bir 
istifham yaratmak, tereddütler yaratmak, böy
lece rejimi kalbur gibi silkelemektir. Ama bu
na kanunlar, işte asıl şimdi bütçesini müzake
re ettiğimiz Anayasa Mahkemesi müsaade et-
ımemelidir. Çünkü Anayasa, Anayasa Mahke
mesini peşinen işte bunun için kurmuştur, ge
tirmiştir. 

Balkınız simidi başka bir yere geçiyorum. Bı
rakacağım, sonra okuyacağım onu. 

Arkadaşlar, Anayasa, buraya gelen Çetin Al
tan söylüyor, Anayasa hürriyet verirmiş, Ana
yasada her fikir söylenirmiş. Bakınız Anayasa
yı yapanlar, Anayasa Komisyonu başkanları, 
Anayasa hukukuyla Çetin Altan'in yazdığı yazı 
kadar değil, iki misli sene çalışmış, emek sarf et
miş kıymetli Türk hukukçuları, neler söylemekte
dirler. Sayın Başbakan, Hükümet programı mü
nasebetiyle dile getirdi. 

Meselâ Muammer Aksoy'un ifadesini aynen 
tekrar ediyorum. Bu «Anayasada asla doktrinler 
yoktur. Ne devletçilik, liberalizm ne de sosyalizm 
vardır. Ne de her hangi bir «izm» vardır». Pe-

| ki Muammer Aksoy bunu söylemiş de, Çetin Al
tan da, «Hayır bu Anayasa asıl sosyalizmi ge
tirmiştir.», diyor. Kime inanacağız? Çetin Altan'-
ın iddia ettiği, müdafaasını yaptığı sosyalizmin 
ihtilâlci sosyalizm olduğu yani doktriner bir sos
yalizm olduğu aşikâr. 

ÇETÎN ALTAN (İstanbul) — Siz onu affet-
mişsiniz. Burada işimiz ne öyle ise?.. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
• KEMAL BAĞCIOĞLU (Devamla) — Muam
mer Aksoy'un da böyle davranışlara Anayasanın 
müsaade etmediğini söylediği gerçeği de ortada. 
öyle ise Anayasa her türlü fikri savunmaya im
kân vermiştir. Her türlü fikri savunmaya imkân 
vermiştir Anayasa, Anayasa hudutlarının içinde. 
Anayasa hudutlarını taşmaya matuf bir davra
nışta bulunursan evvelâ senin yakana Anayasa 
yapışacaktır. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, bakınız, daha ne
ler söylüyor... 16 Ocak 1966 tarihli Akşam Ga
zetesinde, «Hazin bir tablo» başlıklı makalede... 

ÇETİN ALTAN (İstanbul) — Lütfen aynen 
! okuyun... 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Devamla) — «Şimdi 
sıkışmış, tahkikat açın, beni Yüce Divana gön
derin, hangi hükümet yapar bunları, hepsi ifti-

j ra demeye çalışıyordu. Yani Başbakan aleyhinde 
yapılan şeni iftiraların doğru olduğunu söylü-

! yordu. Namuslu bir insan iftira etmiyorsa isbat 
eder. 

ÇETİN ALTAN (İstanbul) — Şimdi isbat 
edeceğim. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Devamla) — Muh
terem Başkan, müdahaleyi önleyiniz lütfen. 

BAŞKAN — Sayın Çetin Altan, tekrar istir
ham ediyorum. Oturduğunuz yerden müdahele 
etmeyiniz. Arkadaşlarımız sizi sabahleyin sabırla 
dinlediler. Siz de aynı sabrı gösteriniz, lütfen. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Devamla) — Bir 
j başka yerinde aynı makalenin; «Tural'm mektu-
! bunu ise gazeteye kendisinin verdiği rivayetleri 
j yayınlandı bu iddiaya yalan, büyük yalan diyor-
I du ama sözlerinin her zaman doğru olmadığı da

ha evvelki demeçleri ile sabittir,» demek sure-
ı tiyle Tural'm mektubunu da Başbakanın matbu

ata yaydığını söylemek ve böylece Türk Hükü-
! meti ile, şerefli Türk Ordusunu karşı getirip bun-
I dan menfaat teminine çalışıyordu. 
! OSMAN YÜKSEL (Antalya) — Rusyaya 

puvan topluyor. 
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KEMAL BAĞCIOĞLU (Devamla) — Yine 
aynı makalesinde, «Sen Türkiye'nin çıkarların
dan daha çok başka çıkarları koruma sevdasına 
kapılırsan sonun kötü olur» diye de bir tehdit 
savuruyordu. 

Muhterem arkadaşlarım, bu efendiye bir ga
zetede yazdığım makalede ifade etmiş olduğum 
gibi, bunlar iyi şeyler değildir ve bunlar hakika
ten bu memleketi, hükümetini ve onun başını 
böylece tahribetmek suretiyle memlekette bir 
anarşinin çıkmasını istemektir. Başka hiçbir mâ
nası yoktur bunun. Dünyanın hiçbir yerinde gö
rülmemiştir bir Başbakana bu derece ağır itham
larda bulunmak. Dünyanın hiçbir parlâmento
sunda yoktur böyle densiz hareketler. Bir par
lâmento üyesi çıkacak bir gazetede veya şurada 
burada uluorta ağız dolusu küfürler söyliyecek. 
Ondan sonra azınlık menfaatleri falan diye üze
rine bir şal örtüp kıpkızıl bir propagandayı dile 
getirecek. Buna müsaade etmiyeceğiz. (Soldan 
alkışlar) Buna Türk Milleti müsaade etmiyecek-
tir! 

Ne acı bir gerçektir ki, memleketin muztari-
bolduğu Türk efkârı umumiyesinin hassasiyetle 
üzerinde durduğu bu meseleyi buradan ben dile 
getiriyorum, ama, bir başka arkadaşım da dile 
getirebilirdi, C. II. P. li bir arkadaş da dile ge
tirebilirdi, ama ben dile getiriyorum, bir siyasi, 
katı bir siyasi kanaat içerisinde arkadaşlarımın 
beni tahrik etmek için ve Çetin Altan'ı teşvik 
etmek için alkışlama davranışları içinde bulun
duklarını, ne acıdır, görüyoruz. Zaten Sayın 
Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarım... 

BAŞKAN — Lütfen sadet dairesinde konu
şun. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Devamla) — Hiç tah
rik yok, gayet samimî, halisane, 

KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Kendi 
yazdıklarınızdan ve yaptıklarınızdan da bahset. 

BAŞKAN — Sayın Esengin, lütfen müdaha
le etmeyin. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Devamla) — Zaten 
Çetin Altan'm ve Türkiye İşçi Partisinin bugün 
ulaştığı seviye, sizin müsamahanızın bir neticesi
dir. (Orta sıralardan gürültüler) 

KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Ya si
zinki nedir?.. O gazetelerin yazdıkları? 

BAŞKAN — Sayın Esengin, lütfen oturdu
ğunuz yerden bağırmayın ve konuşmayın. 
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j KEMAL BAĞCIOĞLU (Devamla)- — Başka 
| bir mevzuda onları da dile getiririz. 
! BAŞKAN — Sayın Bağcıoğlu, siz de lütfen 
i cevap vermeyiniz ve sadet dairesinde görüşme-
I nize devam ediniz. 

| KEMAL BAĞCIOĞLU (Devamla) — Yeri-
I nizden müdahale etmek suretiyle benim dile 
| getirmek istediğim hususun ikmaline mâni ola-
I mıyacağmızı biliniz. Ben bitireceğim, ondan 

sonra ineceğim. 
I Anayasa Mahkemesinin oturduğu binanın 
! sahibine (290 - o00) bin lira gibi bir kira ve-
| rildiği hususunu, bu kiradan bu binayı kurtara-
i hm ve bunu diğer büyük yargı organlariyle 
j birlikte bir binaya kavuşturalım, gibi ideal ve 
} olumlu bir davranışın içinde ifade edeceğine, 
I hemen alıyor kendi temasını bir istismar va-
; sıtası yapıyor, oradaki hâkimler, yüce hâkim-
i 1er diyor, o binanın sahibi kadar para almıyor-
! sunuz. Ne büyük tahrik arkadaşlarım. Aklı-
i nıızı başımıza alalım. Ellerinizi vicdanınıza ko-
I yıınuz. Yalnız şu pasajı Çetin Altan'm mem-
I loketi nasıl karıştırmak istediğinin çok bariz 
i bir delilidir. Anayasa Mahkemesi hâkimleri 
| yücedir, akılları başlarındadır, onun bu tah-
I riklerine kanmıyacaklardır, ehemmiyet dahi 
I vermiyeceklevdir, ama yaratmak istediği hava 
I bir bina sahibinin eline ^co.on parayı Anayasa 
! Mahkemesi hâkimleri almıyor demek suretiyle 
J onları tahrik etmektedir. Bunu anlıyoruz, bun-
i lan Türk Milleti anlıyor. Ama, buna rağmen 
i o da bunları söylüyor. Demekki kasıtlı, mak

sadı aşikâr, 'belli. 

I Şimdi, geçiyorum en ehemmiyetli mevzua. 
! Sayın Çetin Altan 141 ve 142 nci maddelerin 

Anayasa Mahkemesi kararı ile Anayasaya uy-
J gunluğu hususunu ters bir açıdan mütalâa etti 
| ve arkasından hemen, «Bu memlekette sosyal 
! meseleleri dile getiren insanları komünist di-
j ye damgalarlar, bu memlekette Mustafa Ke-
J imale, Mustafa Ragıp çıkıp fikir suçu ile suç-
; lamıştır, komünist, demiştir.» demek suretiyle 
! kendisinin erişemediği, ayağının türabı olamı-
I yacağı büyük bir varlığa, Yüce Atatürk'e mu-
i kayeseye kalkışan bu zavallı insan, o büyük; 
| adamın komünizm... (Gürültüler) 
i 
I BAŞKAN — Sayın Bağcıoğlu, siz de, istir-
j ham ediyorum, bu Mecliste Milletvekilliği sı-
I fatını taşıyan bir arkadaşa «zavallı insan» 
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diye hitabetmeyiniz. Istarham ediyorum, bunu 
tavzih ediniz. Çok rica ediyorum Sayın Bağ-
cıoğlu, bu tarzda konuşmayınız. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Devamla) — İkazı
nıza teşekkür ederim ama Sayın Başkan, bura
da benden evvel konuşan Çetin Altan, hakika
ten rejimin bekası ile ilgili çok enteresan me
seleleri dile getirirken aynı hassasiyeti göster
seydiniz, bizi ne derekelere düşürdüğünü biraz 
ihtar etseydiniz o zaman daha iyi olurdu. Ben 
iddia ediyorum, Atatürk ile kendisini muka
yese eden bir insan zavallıdır. Atatürk'ün 
belli, muayyen kalıpları vardır. Atatürkçülük
le hiç alâkası bulunmıyan bir sözü getirip geti
rip, Atatürk'e Mustafâ Ragıp şöyle söylemişti, 
«yani siz de bana komünist diyorsunuz, be
nim fikirlerimi komünistlikle itham ediyorsu
nuz ama bana vız gelir.»: demek, daha nedir 
Muhterem Başkan? 

Bakınız şimdi muhterem arkadaşlarım... 

-• ŞABAN ERİK (Malatya) — Zavallı senin 
babandır. 

BAŞKAN — Rica ederim arkadaşlar, müda
hale etmeyiniz. Meclis müzakerelerinin veka-
rmı hepimiz muhafaza etmeye mecburuz. Bu 
yalnız Başkanlığa mevdu bir vazife değildir. 
İstirham ediyorum. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım, edebiyatçılarımızdan bah
seden Çetin Altan âdeta şerefli Türk mahkeme
leri tarafından komünistlikle damgalanmış, 
vatan hiyanetiyle suçlandırılmış bir aşağı şahsa, 
Nazım Hikmet'i burada müdafaa edermiş gibi 
bir tavır takındı. Hattâ bir arkadaşımızın mü
dahalesi üzerine, «onu demiyorum, başka biri
sini söylüyorum.», diye bir başka kızılın ismini 
söyledi. Sonra dedi ki; «isim yapmak, ismin
den bahsettirmek herkese nasibolmıyacak bir 
mazhariyettir, onlar kıymetli insanlardır, onun 
için isimlerinden bahsettiriyorlar.» dedi. Arka
daşlar, Landru'nun da isminden bahsedilmiştir. 
Ama, her halde Landru çok kıymetli bir varlık 
değildir. Yani her isminden bahsettiren ille 
fevkalâde bir yaratık, bir kıymet değildir. 
Kötü hareketler de insanları meşhur eder. Şöh
retin iyi tarafı makbuldür, iyi şöhret sahibi 
olmak. Şöhret sahibi olmak yalnız kâfi de
ğildir. Kötü nam, kötü şöhret sahibi isen hiç 
kıymeti yok, Landru gibi.. Ama iyi şöhret 

yapmak istiyorsan onun yolu da bu değildir 
her halde. 

Ne imiş, araştırma seminerleri yapmalı imiş.. 
141 nci maddenin, 142 nci maddenin Anayasa
ya aykırı olmadığını, Anayasaya uygun bû -
lunduğunu Yüce Anayasa Mahkemesi karara 
bağlamış ama bu mesele üniversitelerde, açık 
turumlarda didiklenmeliymiş. öyle söyledi bu
rada.. Yani demek istedi ki ; «Anayasa Mah
kemesi komünizme imkân vermiyecek olan bir 
kanunun maddesini ayakta tuttu ama bunu 
biz, işte onun davranışlarını takibeden bir grup, 
bir ekol tarafından tahribedeceğiz, üniversite
de bâzı fikir adamlarının yaptıkları gibi açık 
oturumlarda sarsacağız.» dedi. 

Arkadaşlar, Anayasa Mahkemesi bütçesi sı
rasında bunları söylemenin mânası, Anayasa 
Mahkemesinin bu kararını beğenmediklerinin 
bir ifadesi olarak bu kararı bâzı çevrelerde eleş
tirme matuf bir ihbar mahiyetinde telâkki olun
maktadır. Anayasa Mahkemesi Türk Milleti
nin tealisi için çok yerinde bir karar vermiştir. 
Hattâ bizim kanaatimiz 141 ve 142 nci madde
lerin yetersiz olduğu merkezindedir. Böyle 
cımbızla toplar gibi bu kasıtlı insanların topla
nıp rejimin bekasını temin, Türk Milletinin 
tealisini temin için susturulmalarını gerçekleştir
mek bakımından biraz daha geniş tutulmalıdır. 
Ama o öyle mütalâa etmiyor, Anayasa Mah
kemesinin bu kararını eleştirelim, açık oturum
larda tartışalım, ileride belki bir ihbar, bir 
müracaat daha olursa, bu Anayasaya aykırı 
diye bir karar çıkarılmasına vesile olur diye 
bunu bile istismar ediyor. 

Sonra arkadaşlarım; dedi ki, Sayın Çetin 
Altan, «Efendim, burada fikirler çarpışırsa on
dan hakikatler doğar.» Şimşek olarak tasvibet-
ti fikirleri, ama dedi, balkabakları çarpışırsa 
çekirdekler ortaya dökülür.» 

Şimdi muhterem arkadaşlar, bilmiyoruz, 
kimdir çekirdek, kimdir balkabağı, kimdir 
şimşek ama, bu sözü arkadaşımız birisinden 
aldı söyledi. Ziya Paşanındır bu söz. Başka 
birisi söylemiş gibi söyledi. Edebiyat malûmatı 
bu derece kısır bir insan çıkmış karşımıza ik
tisadi doktirin münakaşası yapıyor. Sen evvelâ 
(berayı hakikat mücadelci efkârdan doğar) 
sözünü... (Ortadan, sağdan alkışlar gülüşmeler) 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Bârikai haki
kat. 
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A. P. MECLİS GRUPU ADINA KEMAL 
BAĞCIOĞLU (Devamla) — «Bârikai hakikat 
mücadelei efkârdan doğar» sözünü kimin ta
rafından söylediğini öğrenmeğe mecbursun. 
Mücadele, fikirlerin çarpışması kabakların çar
pışmasına benzemez. (Sağdan alkışlar) Bu fik
ri ifade eden Arapça bir terimin Türkçeye 
çevrilmesi sırasında vâki sürçü lisanları sinik 
telâkki ederek bâzı alkışlar duyuyorum. Fikir 
doğru ya, siz ona bakın. Mücadeleden fikir 
mücadelesinden doğar hakikat. Ama bunu 
Arapça ile karışık eski ağdalı Osmanlıca teri
mini söylerken hata yapmak başkadır, bu sözü 
falan söylemiştir diye Yusuf Ziya Paşanın sö
zünü alıp başkası söylemiştir diye söylemek 
başkadır. 450 tane milletvekili «yağmur yağ-
mıyaeak» derse yağmur yağmaz gibi bir tutu
mun içerisindesiniz ama yağmur yağar diyor. 
Yahut yağmur yağsın derse yağmur yağar di
yor. Yani siz ne söylerseniz söyleyiniz, siz 
Anayasanın getirdiği bu nizamı koruma müda
faalarını yapınız bir gün gelecek muhakkak be
nim fikirlerim gerçekleşecektir. Yani bir gün 
gelecek bu memleket iktisadi doktirini olarak 
rejimin temellerini sarsıp Anayasanın kabul et
mediği bir sisteme dönecekmiş. Yani bunu bu 
cümle ile ifade ederken dahi aynı şeyi söylü
yor. Zaten arkadaşlar temcit pilâvı gibi her 
gün aynı lâfları duymaktan bıktık, usandık. 
Türk efkârı umumiyesi bir gün kalkıyor sa
bahleyin yatağından, okuyanlar makaleyi bi
lirler, çomak açıyor bir genç delikanlı, açtığı 
çomakları bir başka adama veriyor, o adam 
bunları gemi haline getiriyormuş, otomobil ha
line getiriyormuş, satıyor para kazanıyor... Bu 
hikâyeyi söylüyor, arkasından hadi bakalım 
sosyal meseleleri ifade ediyormuş gibi, kapi
talizmi yeriyormuş gibi kıpkızıl bir komünizm 
müdafaası ile paralel fikirler ileri sürüyor. Bir 
tek makale gösteremezsiniz ki, Çetin Altan'm, 
aynı fikirleri; aynı temaları işlememiş olsun. 
Hatırlıyorum, hafızamda var, canlandı şu an
da, Saunaya gitmişti, daha o zaman Ankara'ya 
gelmemişti Çetin Altan, milletvekili olmamıştı; 
Sauna'ya gitmiş, makalesinde öyle yazıyor, 
- gitmiş mi gitmemiş mi ne bileyim ben maka
lesinden öğreniyorum - Sauna'da insanların çi
n i çıplak, elbiselerinden üryan bir tarzda gez
melerini dahi bir komünizm propagandasına 
vesile ittihaz etmiştir. «Arayınız bulunuz ne 

güzel diyor orası, insanlar hür orada» diyor. 
«Orada insanlar her türlü sınıf farkından müs
tesna, müsavi, falan....» o temalarla.... 

ÇETİN ALTAN (İstanbul) — Okuyun, ya
lan söylemeyin. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin, efendim. 
KEMAL BAĞCIOĞLU (Devamla) — Ar

kadaşlar, bu fikirler var, Çetin Altan'm bütün 
makalelerinde var. Ayrı ayrı dkumaktan, 
vaktinizi almaktan hazer ederim. Ama % fi
kirler bunlar. Hattâ muhterem /arkadaş
lar; öyle acı şeyler var, o derece ağır 
hakaretler var ki, Adalet Partisinden bahse
den bir yazısında bize çok ağır ve galiz kü
fürler ile hitabettiği de bir gerçektir. Bu kür
süde hazer ederim, söylemekten teeddübederim. 
Kelime olarak bize yakışmıyacak sözler söyle
miştir, Adalet Partisi için. (C. H. P. sıraların
dan bir ses «Adalet Gazetesinde de» vardır.) 
Adalet Gazetesinin muhasebesini yaparken çı
kar söylersiniz, kıymetli arkadaşım. Şimdi onun 
muhasebesini yapmıyoruz, Çetin Altan'm def
terini dürmekle meşgulüz. Sonra yaparız onu. 
(T. 1. P. sıralarından müdahaleler.) 

BAŞKAN — Sayın Bağcıoğlu, lütfen mü
dahalelere cevap vermeyiniz. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Devamla) — Ana
yasa Mahkemesinin bütçesi dolayısiyle dile ge
tirilen, gerçeklerden uzak ve önce fikir diye 
ifade edilen fikirsizlikleri teşrih etmeğe ve 
böylece hakikatleri ortaya çıkarmaya mecbu
ruz. 

Alman Anayasa Mahkemesi muhterem arka
daşlarım, hürriyetleri yoketmek için, hürriyetle
rin kullanılmasını önlemek amacı ile kurulmuş 
bulunan bir partinin kapatılmasına karar vermiş
tir. Dünya siyaset tarihinden misaller almak la
zımsa işte bu misalleri alıp şöyle bir rafa koymak 
lâzımdır. Anayasa Mahkemesi her şeyden önce 
rejimimizin teminatıdır. Anayasa Mahkemesini 
hukuk kurallarının içinde tesirlerden azade, fa
kat Anayasa hudutlarının, dışına çıkan hareket
leri yoketmeye matuf en büyük bir teşkilât ola
rak selamlamayı şerefli bir vazife mütalâa edi
yorum. (A. P. sıralarından alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, bir hususu daha dile 
getireceğim. 

Hatırlarsınız, bir sözlü soru vesilesiyle, Çetin 
Altan bu kürsüden demir - çelik yolsuzluğunu 
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ifade etmiş ve kurulan komisyon îlhan Selçuk'la 
beraber kendisini çağırıp, şifahi olarak davet 
edip, «Nedir delilleriniz?» Dediği zaman «Delil
lerimiz yok, biz esas meseleyi, esas doktrini mü
dafaa etmek ve eleştirmek için bunu yaptık» de
miştir. Ondan sonra Çetin Altan bu kürsüye çık
mıştır, burada demir suiistimalinden bahsederek 
efkârı umumiyede bir istifham yaratmaya çalış
mıştır. Taktik bu. Bir çamur atacaksınız, millet 
diyecek ki, okuyan okumıyan o gün makaleyi 
okumamıştır, o gün Meclis müzakeratmı takib-
etmiştir diyecek ki o, bumda bir suiistimal ko
kusu var» Gelin delillerinizi söyleyin diyeceksin. 
Hayır ben delil getirmiyorum, delil ileri'sürmüyo
rum : Ya neyi ileri sürüyorsunuz? Ben diyor işin 
doktrinini eleştirmek için bunları yapıyorum. Biz 
sözlü soru müessesesini bile bu derece dejenere et
meye matuf bir tutum içeriğimde, Anayasa Mahke
mesinin bütçesini konuşurken aynı tutumu devam 
ettirmek abesle iştigal etmek demektir. Hak ve 
hürriyetlerimizin teminat, demokratik nizamın 
bekası her şeyden önce yüce bir müessese olan 
Anayasa Mahkemesini el üstünde tutmakla ve 
Anayasa Mahkemesini şahsi çıkarlarımıza, olum
suz fikirlerimize alet etmek amaciyle kullanmak 
davranışlarımdan vazgeçmekle mümkündür. 

Adalet Partisi Grupu olarak 1966 yılı Büt
çesinin Yüce Türk Milletine ve vatmımıza ve 
şimdi bütçesini konuştuğumuz, yargı üstü bir 
organ olduğunu kabul ettiğimiz, Anayasa Mahke
mesine hayırlı ve uğurlu olmasını dile getirerek 
sözlerime son veriyorum. 

Yüce Heyetinizi hürmetlerimle selâmlarım. 
(A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Söz sırası M. P. Grupu adına 
Mustafa Akalım'm. 

Muhterem arkadaşlarım, bundan sonra yine 
Grupları adına söz almış olan arkadaşların isim
lerini okuyorum. 

C. H. P . Grupu adına Sayın Turhan Feyzi-
oğlu, T. 1. P. adına Sayın Çetin Altan. 

Buyurun Sayın Akalın. 
MİLLET PARTİSİ GRUPU ADINA MUS

TAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri, Millet Partisi Mec
lis Grupu adına Anayasa Mahkemesi Bütçesi mü
nasebetiyle söz almış bulunuyorum. 

Lütfederseniz mevzua girmeden evvel Yüce 
Meclise girdiğim günden beri, içimde ukde olan 
bir hususu belirtmek istiyorum. 

Şöyle ki, bugün de şahidolduk, girdiğimiz 
günden beri aynı şeye şahidoluyoruz, iki, bâzan 
üç grup ve bazan her grup birbirine karşı bir 
bardak suda fırtınalar yaratmaya çalışıyorlar ve 
lâf düellosu ile saatler, saatler geçiyor. Tâbirimi 
mazur görün, saman içinde âdeta bir avuç dane 
misali böyle entipüften şeylerle kıymetli zama
nımızı öldürüyoruz. Ben buna çok üzülüyorum 
ve seçmen vatandaşlar da yazdıkları mektuplarla 
üzüntülerini belirtiyorlar. Bu lâf kalabalığından 
tevakki edersek her halde daha faydalı olacağı
mıza kaaniim. 

Muhterem arkadaşlar, gene izahata girmeden 
evvel mevzumuzla ilgili olduğu cihetle temas et
meden geçemiyeceğim, çünkü ben şimdi temas 
edeceğim şeyi bahis mevzu etmek niyetinde de
ğildim. Lâkin Muhterem Kemal Bağcıoğlu arka
daşımız burada, son zamanlarda Danıştayın, Hü
kümetin icraatına karışır şekilde aldığı tâyinler
de, genel müdürlerin tâyini meselesinde, icranın 
tehirine dair verdiği kararın infaz edilmemesine 
esbabı mucibe olarak, «C. H. P. nin de dedi, 1960 
yılında 61 öğretmenin aldıkları tehiri icra kara
rını infaz etmemesi gibi bir misal var.» şimdi Hü
kümetin bir Anayasa müessesesi olan, yani bir 
idari yargı organı olan Danıştayın aldığı kara
rın Hükümet tarafından infaz edilmemesini hak
lı göstermeye çalıştı ki, biz Millet Partisi Grupu 
olarak bu düşüncenin karşısındayız. Bu hata, o 
zaman bir hata işlenmiş olabilir, özür dilerim 
yine cümlenizden, C. H. P. li dostlarım alınma
sınlar, zamanında hangi sebeplerle ise belki o za
manki, idarecilerin daha sert oluşlarından olsa 
gerek. Birçok haksızlıklar olmuştur, şahsımıza da 
oldu. Doğruyu ve hakikati ifade ettiğimiz için 
sürgünden sürgüne gönderildik, bir yılda dört 
yere hâkim olarak değiştirildik. Bu olabilir, ama, 
Mecellede bir kaide vardır: «Bâtıl hiçbir zaman 
emsal olamaz.» Bu itibarla lütfetsin de, Adalet 
Partisi, eski C. H. P. nin yaptığı hataları biz de 
yapıyoruz şeklinde hatanın üstüne hata, kam
burun üstüne kambur işlemesin. 

Muhterem arkadaşlarım. Anayasa Mahkemesi 
bütçesi münasebetiyle söz aldıktan sonra, ben 
Anayasa Mahkemesinin bütçesinin fasıllarını, 
Anayasa Mahkemesinin gördüğü hizmetleri, Ana
yasa Mahkemesinin kuruluşuna ait 44 sayılı Ka
nunu ve Anayasanın 147 nci maddesindeki izah
lara göre Anayasa Mahkemesine verilen vazife-

— 167 — 



M. Meclisi B : 47 

leri sayıp dökecek değilim, bunlar hepimizce ma
lûmdur. 

Bütçe tenkidi eri ekser ahvalde bir seromoni 
hüviyetinden 'kurtulanlamaktadır, önce söylen
miş sözlerin tekrarından ileri gidememektedir ve
ya, demin de temas ettiğim gibi, karşılıklı söz 
düellosundan öte geçememektedir, maalesef. Ben, 
söylenenleri tekrar edecek değilim, bunları yıl
lardan beri dinliyenleriniz var içinizde. Bizim 
gibi yeni gelmiş, üç aydan beri dinliyenleriniz 
de var. Zabıtları tetkik ettim yıllardan beri hep 
aynı sözler söylenmiş, hep aynı şeyler tenkidcdil-
miş. Bunları şimdi tekrar etmiyorum. Her mev
zuda, her bütçedeki tcnkidleri o günün iktidarı
na mensup yetkili şahısların nazara alıp tatbik 
ettikleri de görülmüyor. Bakıyoruz, geçen senc-
ki aynı mevzudaki tenkidi er de aynı şekilde ten-
kidcdilmiş, bu senede aynı şeyler tenkidediliyor, 
evvelki sene de aynı şeyler tenkidedilmiş olsa ge
rek. Fakat neticei kelâm katar aynı ahenkte git
mektedir. 

Sözü, Anayasa Mahkemesinden Anayasa 
müesseselerine intikal ettirerek Çetin Altan'm; 
gayet ustalıkla becerdiği gibi sözü Anayasa 
Mahkemelerinden Anayasa durumuna intikal 
ettirerek mevzuu uzatmak mümkün. Bu suretle 
çeşitli konulara girmek, her meseleyi Anayasa
ya uygun olup olmadığı açısından ele alarak 
tahlillere girişmek mümkün. Meselâ, Anayasa 
sebebiyle Meclis çalışmalarından, Meclise deva
ma mecbur olan milletvekillerinin dün gece ol
duğu gibi (saat bire gelmiş idi, 50 kişiden faz
la yoktu) devam etmemelerinden... Anayasanın 
120 nci maddesiyle özerkliği tanınan üniversite
lerden, yine Anayasanın 121 nci maddesinde 
özerkliği tanınan Radyo - Televizyon İdaresin
den - basarak konuşuyorum - ki, bu TRT niıı 
nasıl T si kayıp olup da ÖRT haline gelip Mil
let Partisinin sesimi örttüğünden, bağımsız mah
kemelerden, Danıştay'dan, murakabe cdilmiyen 
sayın hâkimlerimizden bu hâkimlerin serazatlı-
ğmdan, Senatodan ve Tabiî senatörlerden, Cum
hurbaşkanının seçtiği kontenjan senatörlerin
den... Bunu deyince aklıma bir şey geldi. Ben 
şuna benzetiyorum, Anayasamızı tenkid etmek 
babından değil ama, tenkid de olsa söyliyece-
ğim bunu; eskiden sinemalarda falan seyreder
dik, kral karşısına birini oturturdu, ekseri İn
giliz kırallarmda olurdu bu, diz çöktürürdü, kı
lıcı bir o omuzuna koyar, bir bu omuzuna ko-
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yar. «Haydi sana asalet unvanını verdim.» der
di. Oluyordu o adam asil, yani şövalye. Şövalye 
olduktan sonra da hangi mevkilere çıkacağı ma
lûm. Şimdi bizde de Anayasa öyle bir hüküm 
getirdi ki; bilmiyorum bunun neticesi ne olur; 
Cumhurbaşkanı kılıcı bir o omuzuna, bir bu 
omuzuna koyuyor, seni senatör yaptım diyor, 
sonra o senatör başka bir yolla başka bir şey olu
yor, o alanda başka bir şey yapıyor filân. Bu iş
ler böylece gidiyor. Anayasa ile Meclis tarafın
dan kurulan bâzı müesseselerin şimdiki müsta
kil hüviyetleri karşısında Meclisin 1924 Meclisi 
hüviyetinden ne kadar uzaklaşmış olduğundan, 
bunların hangisinin yararlı, hangisinin zararlı, 
hangisinin kârlı olduğu üzerinde fikir yürütmek 
mümkündür. Fakat biz dünyada söylenmedik 
söz yok, işitilmemiş söz çoktur kaziyesine uya
rak her yıl söylenmiş sözleri bir başka kalıp için
de tekrar edecek değiliz. Bu mevzuda işitilme
miş söz de kalmadığına kaaniiz. 

Bütçe müzakereleri vesilesi ile her yıl şu Yü
ce Mecliste her müessese, her teşkilât, her me
sele hakkında ne kadar güzel sözler, faydalı söz
ler söylenmiş ve bu suretle kaç bin saatler har
canıp gitmiştir. Ne var ki bütün bu konuşmalar 
ilgilileri uyarmalar, tatbikçilere bir rehber, ir-
şadolmannş, ışık hizmeti görmemiş, yalnız zabıt
lara dcrccdilmekle kalmıştır. Bu itibarla tefer
ruata girmek her meşelerle detaylarına inmek is
temiyorum. 

Anayasa Mahkemesi bütçesi münasebetiyle 
şunu temenni edeceğiz ki, Anayasa Mahkemesi
nin 22.4.1902 tarih ve 44 sayılı Kanunla kuru
lan bu kanun ve Anayasanın 147 nci maddesi 
ile kendisine verilen görev ve yetkilerini gün
den güne artan bir inançla siyasi düşünce ve 
polemiklerden uzak, tam bir adalet duygusu için
de isliyen yüksek bir müessese olarak gönüllere 
itminan vererek yaşaması ve kökleşmesindedir. 
Temennimiz bu. Anayasa Mahkemesi yine Ana
yasamızla vücut bulmuş yeni bir müessese olarak 
ister istemez bâzı alışkanlıkları rahatsız etmiş 
olabilir. Anayasa bizzat Anayasayı yapan Bü
yük Millet Meclisinin tedvin ettiği kanunları, tü
zükleri tetkik edecek, müracaat halinde gerekir
se iptal edecek, Yüce Divan olarak çalışacak 
bir müessesedir. Anayasanın ortaya çıkardığı 
(»zerk müesseseleri ile Büyük Millet Meclisinin 
kayıtsız, şartsız egemenliği kayıtlanmış mıdır1? 
- Derain söze başlarken de böyle bir noktaya te-
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mas etmiştim. - Kayıtlanmış mıdır? Bâzı düşün
celer vardır; Türkiye Büyük Millet Meclisi bu 
çıkardığı, yukarda işaret ettiğim, özerk müesse
selerle asıl kendi bünyesini, kendi kayıtsız, şart
sız egemenliğini kısıtlamıştır, denilmektedir 
Ama bu demokrasi gidişinde bu özerk müessese
lerin lüzumuna kaaniız. Bu müesseselerle bu de
mokrasinin köklü olarak yaşıyacağma inancı
mız vardır. 

Tarihî bir tekâmülün içinde otoriteleri azal
tmaktadır. Buıgfünıkü Büyük Millet Meclisi 1924 
Meclisi ile çok farklı bir bale gelmiştir. Bu du
rumun nasıl sonuçlar dıoğuracağı tatbikatlar 
ilerledikçe daha çok açıklığa kavuşacaktım. Biz 
şimdiki gidişten memnunuz. Bunu ifade etmek 
isterim. 

Anayasa Mahkemesinin Büyük Millet Mec
lisinin otoritesine gölge düşüraneımesi, âzaları
nın Mecelle'nin tarif ettiği vasıfları haiz hu
kukçulardan seçilmesinle dikkat olunması key
fiyeti de bağlıdır kanaatindeyiz. Anayasa hu
kukuna vâkıf olanlardan incelikle, hassasiyet
le seçilmeli ve siyasi mülâhazalar bu seçimler
de yeT almamalıdır. 

Arkadaşlar bu mevzua temas ettikleri için 
fazla üzerinde duracak değilim. 

Anayasa Mahkemesi, Anayasanın 147 nci 
maddesi ve 44 sayılı Kanun ile verilen yetki
lerini bugüne kadar iç burikutucu hisler husu
le getirmiyecıelk şekilde kullandığını kaydetmek 
isterim. 

Anayasa Mahkemesinin yetkileri cümlesin
den olan bir mevzua temas etmek istiyorum, 
bizim partimizle ilgili: Parti kapatma yetkisi
ni bugüne kadar kullanmamıştır. Bu müessese
ye bu mevzuda müracaat edilmemiş olmasını, 
bu müessesenin siyasi ve hissi çerçeve altında 
kalmıyacağmın bilinmesinde arıyoruz. M. P. 
olarak bütün partilerden evvel Anayasa Mahke
mesinin kurulmasını programına almış bir si
yasi teşekkül olarak bir sulh hâkiminin kara
rı ile siyasi bir partinin kapatılma acısını tat
mış bulunmaktadır, M. P. Bu itibarla progra
mına almıştı. Vakıa kanaatimizce hâkimin bü
yüğü, küçüğü yoktur, hâkim hâkimdir. Eğer o 
hâkimde Allah korkusu varsa, vicdanı hassas-
sa, faziletli, bilgili, insaflı ise, hislerinden te-
cerrüt hassasına sahipse, cesursa, o hâkim han
gi sıfatı taşırsa taşısın daima kanunun icabını 
yerine getirecek, daima hakkı bulacaktır. An

cak bu vasıflar her hâkimde olmadığı ve in
san olarak tek ikisinin noksanları, hataları ola
cağı cihetle böyle siyasi hayatta büyük yeri 
olan siyasi bir partinin 'kapatılması işinin, tec
rübeli, 15 hâkimden kurulmuş bir mahkemeye 
bırakmanın toplum düzenine huzur verme ba
kımından etkisi elbette büyük olacaktır. Nite
kim, 1965 seçimlerinden evvel şu veya bu par
tinin, şu veya bu sebeple kapatılacağı şayiaları 
çıkarılmıştı. Hepinizce 'malûm. Ama bu mah
kemenin varlığı onlara güven vermiştir. Bu gü
ven hissi 'bizde çok ulvî bir his. «Benim de hâ
kimim var, benim de mahkemem var.» diyebil
mek ne kadar büyük güven kaynağıdır. Ana
yasa Mahkemesi geleceğin teminatı, haklarımı
zın garantisi, hürriyetlerimizin hukukan koru
yucusu olarak kuvvetli ve üzerine gölge dü
şürmeden yaşatılması gereken bir müessese ol
duğuna kaaniiz. 

Anayasa Mahkemesinin muvaffak olmasını, 
faydalı olmasını candan diler, Anayasa Mah
kemesi Başkanlığı Bütçesinin hayırlı olmasını 
temenni eder, Yüce Meclisi hürmetle selâmla
rım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Ana
yasa Mahkemesi Bütçesinin tümü üzerinde ya
pılan gör üşmelerin kifayetine ait iki tane öner
ge gelmiştir. Şimdi bu önergeleri tasvibinize 
sunmadan evvel Hükümete veya Komisyona 
söz vereceğim, sonra (son söz milletvekilinin-
dir) kaidesine uyarak sıradan bir milletveki
line söz vereceğim. Sonra, önergeyi oylıyaca-
ğız. Eğer tasvib etmezseniz görüşmelere devam 
ederiz. 

Hükümet adına Sayın Cihad Bilgehan, bu
yurunuz. 

DEVLET BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Balıkesir) .— Muhterem milletvekilleri, Ana
yasa Mahkemesi Bütçesi üzerinde değerli ar
kadaşlarımızın mütalâalarını dinlemiş bulunu
yoruz.. Ancak burada bir noktaya temas etmek 
mecburiyetini hissediyorum: 

Anayasa Mahkemıesi, hepinizin bildiği gibi, 
gerek Anayasada, gerek Anayasa Mahkemesi
nin Kuruluş Kanununda, gerekse Anayasa Mah
kemesinin İçtüzüğünde sarahaten tesbit edildi
ği üzere, bağımsız bir müessesedir. Binaenaleyh 
bağımsız bir müessesenin bütçesinin tenkidi sı
rasında bâzı arkadaşlarımızın, sanki Hükümetin 
kontrolü altında imiş gibi, birtakım düşüncele-
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ri ima edecek tarzda bunu vesile ittihaz ederek 
bunun dışındaki konulara temas etmesinin mâ
nasını anlamamış bulunmaktayız. Hele Türki
ye 'nin en yüksek makamı ve mercii olan, biz
zat teşriî organlardan çıkmış olan kanunları, 
tüzükleri incelemek, denetlemek vazifesiyle mü-
kıcllef olan bir mahkemeye duyulması lâzıamge-
len saygının gösterilmemiş olmasından dolayı 
Hükümet olarak cidden üzüntü duymaktayız. 

Vıe öyle zannediyorum ki, bura/da konuşan 
arkadaşlarımız bütçe programını tetkik etme
mişlerdir. Bilindiği üzere bütçe programında 
Danıştay Bütçesi bugün görüşülecek idi. Bu
günkü programda Başbakanlık, Devlet Plân
lama Teşkilâtı, Danıştay, Devlet İstatistik Ens
titüsü, Diyanet İşleri Başkanlığı var. Binaena
leyh, Danıştay Bütçesinde konuşulması lâzımge-
len hususların ve bilâhara Başbakanlık Bütçe
sinde konuşulması lâzımgelen hususların bura
da söz konusu yapılmasını anlamamış bulunu
yoruz. 

Bâzı arkadaşlarımız bir taraftan Anayasaya 
saygı gösterilmesini, Anayasa hükmünün yeri
ne getirilmesini iddia etmelerine mukabil, Ana
yasa Mahkemesinin herkes tarafından saygı 
duyulması lâzımgelen kararları hususunda bu
rada münakaşa yaptılar. Bunu kendi Anayasa
ya duyulması lâzımgelen saygı yolundaki dü
şüncelerinin samimiyetiyle bağdaştırmaya im
kân yoktur. Anayasa Mahkemesinin kararları 
kesindir, herkes buna saygılı olma mecburiye
tindedir. Bunun dışında olan düşünceleri ka
bul etmeye ve bunları Anayasaya bağlılık dü
şüncesiyle, saygı düşüncesiyle bağdaştırmaya 
imkân yoktur. 

Bunları böylece ifade ettikten sonra, Ana
yasa Mahkemesinin faaliyetleri hakkında bir -
iki cümle ile bâzı hususları ifade edeceğim. 

Anayasa Mahkemesinin kuruluş tarihi olan 
1962 den bugüne kadar Anayasa Mahkemesine 
594 iptal dâvası açılmış ve bunların sadece 32 
tanesi derdest bulunmuş, diğerleri karara bağ
lanmıştır. 

Yine Yüce Divan sıfatiyle 146 dâva gelmiş, 
bunlardan 144 tanesi bitirilmiş, geriye 2 tane 
dâva kalmış bulunmaktadır. 

Arkadaşlarımızın bina hususundaki müta
lâaları, diğer resmî binaların kiralanması ko
nusundaki mevzua uygun düşmektedir. Filha

kika burada Anayasa Mahkemesi için bir bi
nanın sahibi olması güzel bir şeydir. Fakat üye 
seçimlerinin tamamlandığı 1962 Haziran ayın
da Başkan ve üyeleri heyet halinde dolaşmış
lar ve Selanik caddesinde 37 numaralı olup, ye
di kattan ibaret bulunan iş hanını elverişli bul
muşlardır. Bu bina Faik Hızıroğlu ve Ortak
ları Klima Şirketine aittir, bir tek şahsa ait 
değildik. Binada 38 oda ve üç salon vardır. Ka
lorifer, asansör, ısıtma, havalandırma ve klima 
tesisleri mevcudolup bu tesislerin işletme ve 
onarma giderleri mal sahibine aittir. Şehir su
yu bedeli de onlar tarafından ödenmektedir. 
Yıllık kirası Ankara Belediye Encümeninde 
329 500 lira olarak tesbit edilmiştir ve bu bi
nanın pazarlıkla kiralanması Bakanlar Kuru
lunca 17 . 7 . 1962 tarihinde kararlaştırılmış
tır. Sözleşme gereğince mal sahipleri binada 
önemli tadilât .yapmış ve zemin kat pencerele
rine demir parmaklıklar konmuştur. Bina du
rumu da bundan ibarettir. 

Anayasa Mahkemesi Bütçesi hususundaki 
başka diğer itirazlar hususunda Hükümet ola
rak bir şey söylememize imkân yoktur. Bunun 
bu şekilde kabulü Anayasanın esprisine de ay
kırıdır. Binaenaleyh, müstakil bulunan, herke
sin saygı göstermesi lâzımgelen Anayasa Mah
kemesi gerçekten değerli bir. çalışmanın için
dedir. Bu bütçenin kendilerine hayırlı olması 
temennisiyle hepinizi saygı ile selâmlarım. (Sol
dan alkışlar.) 

BAŞKAN — Son söz C. H. P. Grnpu adına 
Sayın Turhan Feyzioğlu'nundur. Buyurunuz. 

C. H. P. GRUPU ADINA TURHAN FEY-
ZİOĞLU (Kayseri) — Sayın arkadaşlarım, 
Anayasa Mahkemesi gibi demokratik düzeni
mizde ve Anayasa yapımızda son derecede 
önemli bir yer işgal eden bir kuruluşun bütçesi 
münasebetiyle burada hiç alışık olmadığımız 
seviyede bâzı konuşmalara şahidolduk. Bu ko
nuşmalarda C. H. P. ni doğrudan doğruya ilgi
lendiren haksız beyanlar, isnatlar, iftiralar yer 
almamış olsaydı huzurunuzu işgal etmeye lü
zum görmiyecektim. Fakat, bu iftiralar haket-
tiği cevabı almalı, gerçekler aydınlanmalı ve 
Anayasa Mahkemesi Bütçesi münasebetiyle 
söylenen sözlerin neresinde gerçek yapı var, ne
resinde bilinerek veya bilinmiyerok gerçekler 
tamamiyle fyasıraltı edilmiştir, bunlar gün ışı-
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ğma çıkarılmalıdır. Bu maksatla huzurunuza 
çıkıyorum. 

Evvelâ bir noktayı arz edeyim; Anayasa 
Mahkemesinin Türk Devlet düzeninde pe/k 
önemli bir yeri olduğunu arz ettim. Bu sabah 
konuşmuş olan Sayın Tahtakılıç, «Bu müesse
senin Türkiye'de rejim tartışmalarını sona er
dirmek bakımından oynaması gerekli, oynama
ya başlamış olduğu ve bundan sonraki şerefle 
ifa edeceği rolünü ve vazifesini» belirttiler. Bu 
arada lütfettiler, bu konuda vaktiyle yazmış 
olduğum bir kitaptan da bahsettiler, gerçekten 
1949 senesinde daha Türkiye'de rejim tartış
malarının başladığı, kanunların Anayasaya uy
gunluğu ve aykırılığı tartışmalarının partiler-
arasmda sonu gelmez münakaşalara yol açtığı 
bir sene idi; Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim 
üyesi olarak ilk verdiğim dersin konusu: «Tür
kiye'de bir Anayasa Mahkemesinin kurulması 
neden zaruridir?», bunun izahatına ayrılmış idi. 
Bunu meslek hayatımın çok zevkli bir hâtırası 
alarak saklarım. İki sene sonra çok uzun ça
lışmalar mahsulü olarak Anayasa Mahkemesiy
le, daha doğrusu kanunların Anayasaya uygun
luğunun kazai bir organ tarafından denetlen-
mesiyle ilgili galiba ikinci telif kitabımı yaz
dım. Bunu da hayatımın çroık tatlı bir devresi 
olarak hatırlamak vesilesini sayın arkadaşım 
bana vermiş oldular. 1951 senesinde yayınlan
mış olan ve aynı zamanda benim doktora tezi
mi teşkil eden bu kitapta, yalnız Türkiye'de 
değil, fakat bütün dünyada kanunların anaya
saya uygunluğunun kazai murakabe konusu
nun önemini çeşitli uygulamalar incelendikten 
sonra Türkiye'nin 1924 Anayasasına göre du
rumu nedir, bunun tahlili yapıldıktan sonra ki
tap bir teklifle son buluyor idi: Bir Anayasa 
Mahkemesi kurulmalıdır ve bu Anayasa Mah
kemesine aynı zamanda yüce divan görevi ve
rilmelidir, yetkileri şöyle olmalıdır, seçilişi böy
le olmalıdır. Çok bahtiyarım ki, kader uzun 
yıllar sonra Kurucu Mecliste böyle bir Anaya
sa Mahkemesinin kurulması uğrunda çalışmak 
imkânını, bu defa başka bir sıfatla, siyaset ada
mı sıfatiyle, bana bahşetti. Daha sonra bu Ana
yasa Mahkemesi kanunu tasarısının altına Hü
kümet üyesi olarak imza etmek bahtiyarlığına 
erdim. Bu bakımdan Anayasa Mahkemesi mües
sesesi her Türk vatandaşının kalbinde işgal etti
ği yer gibi benim de kalbimde biraz da lıissî 

bir özellik ve bağlarla büyük bir yer işgal eder. 
Anayasa Mahkemesinin daha şimdiden yap

tığı hizmetler, Kuruluş Kanununu çıkarmış olan 
Meclisin, Anayasayı yapmış olan Kurucu Mec
listeki millet temsilcilerinin hiç şüphesiz ki, ifti
har duyacakları bir ölçüye ve seviyeye gelmiş
tir. 

Yalnız demokratik olmıyan kanunları iptal 
bakımından, yalnız millet haklarının ve millet 
parasının korunması bakımından bugüne kadar 
vermiş olduğu birkaç tarihî karar bu Yüce Mah
kemenin kuruluşu ile ne kadar isabetli davranıl-
mış olduğunu gözler önüne sermeye kâfidir. Bu 
mahkemeyi her türlü tecavüzün, ithamın üstün
de tutmaya çalışmak bütün siyasi partilerin, bü
tün politikacıların ve siyasetle uğraşan, uzaktan 
yakından ilgili bütün insanların artık bir tek 
görevi olmalıdır inancındayım. 

Sayın arkadaşlarım, bu münasebetle konu 
pek tabiî olarak konuşmuş olan bütün siyasi par
ti sözcüleri tarafından, yahut hemen hemen hep
si tarafından Anayasaya saygı fikriyle de irti-
batlandırıldı ve bu arada birkaç sözcü arkadaşı
mız önemle Anayasaya aykırı bir tatbikat üze- • 
rinde durdular.-

Bu münasebetle konuşma yapan Adalet Par
tisi sözcüsü burada bâzı ilâmlar okuyarak Dev
let Şûrasının öğretmenlerle ilgili ilâmlarının 
Halk Partisi iktidarı zamanında, 1960 dan son
ra dediler, verilmiş olan ilâmların infaz edilme
diğini söylediler. Bu meseleyi çok yakından bili
rim ve bu salonda bu meseleyi çok yakından bi
len Millî Eğitim Bakanlığı yapmış, Millî Eğitim 
Bakanlığı Müsteşarlığı yapmış, öğretmen fede
rasyonları ile ilgili olarak vazifeler görmüş pek 
çok öğretmen arkadaşlarımız vardır, bilirler. 

Bu hikâye 1960 da başlamış bir hikâye değil
dir. Arkadaşıma oturduğum yerden, meselenin 
anlattıkları gibi olmadığını ihtar ettiğim zaman, 
anlamaya, dinlemeye, meselenin esasına inme
ye lüzum görmeden sadece 1957 de açılmış olan 
bir dâva ilâmının 1960 dan sonra verilmiş olma
sını delil getirerek kendilerince bir dâvayı izaha 
ve ispata muktedir olduklarını söylediler. 

İşin içyüzü nedir, işin içyüzü şudur : 1954 
yılında zamanın o iktidarı bir tasarı getirir ve 
Meclisten bir intibak kanunu çıkar. Bu intibak 
kanununun amacı şudur : Öğretmenler daha zi
yade yıllardan beri kadrosuzluk sebebiyle terfi 
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edememişlerdir. 30 - 40 - 80 lira asli maaşla bir 
öğretmen beklemesi lâzımgelen müddetten 6 ay, 
bir - iki sene fazla bekletilmişlerdir. Bu terfi 
gecikmelerini bir haksızlık telâkki eden öğret
menler, devamlı surette bu haksızlığa uğramaları 
neticesinde bir kanun getirilmiş ve denilmiştir 
ki, «muhtelif maaş kademelerinde kadrosuzluk 
sebebiyle terfi edemiyen öğretmenlerin, bu kad
rosuzluk sebebiyle geçirdikleri müddetlerin ken
dilerine tanınması ve terfilerinin yapılması, hak
lı oldukları derecelere intibaklarının yapılması 
için kadrolar sağlanmıştır. Bu bir kadro kanunu
dur aynı zamanda. Tatbikat başlamıştır ve gö
rülmüştür ki, o zamanın iktidarının hesabettiği 
kadro sayısı ve Meclisin kabul ettiği kadro sayısı 
öğretmenlerin ihtiyaçlarına, dileklerine yetecek 
sayıda değildir. Öğretmenlerle idare arasında ih
tilâf olmuş ve binden fazla dâva arkadaşlarım 
- burada söylendiği gibi 61 dosya değil - binden 
fazla dâva, ikibine yakın dâva açılmıştır. Ve 
bunların hepsi de Devlet Şûrası tarafından bir 
belli klişe karar ile hükme bağlanmıştır. Bu ka
rarlar 1955, 1956, 1957, 1958, 1959 senelerinde 
yüzlerle ve yekûn olarak binden fazla karar ha
linde yığılmış ve bunlardan bir tanesi dahi infaz 
edilmemiştir. Neden?... Bunun bir kanunla hal
ledilmesi lâzımgelen yönü vardır, bu kanun Mec
lislerden çıkarılamamıştır. 

1960 dan sonra birkaç karar daha verilmiş, 
buyuruyorlar. 1956 senesinde ilâm almış, 1956 se-
senesinden beri haklar teraküm etmiş, asli maaş 
olarak 60 dan 70 e terfi etmesi lâzımgelirken 60 
lirada kalmış, daha sonra terfi etmiş, fakat 70 de 
iken 80 alması, 80 de iken 90 alması, 90 da iken 
100 alması lâzım idi. On binlerce lira hak olarak 
birikmiş. O kadar ki biz işbaşına geldiğimiz za
man öğretmenlerin 1954 senesinden beri birikmiş 
haklarını ödemeye kalksanız 140 milyon lirayı 
Maarif Vekilinin vermesi lâzım. Millî Eğitim Ba
kanı bu 140 milyon lirayı bütçeye ödenek koyup, 
gerekli kadroyu çıkarmadıkça verecek durumda 
değildir, ki devrin Millî Eğitim Bakanı bu ilâmı 
infaz etmedi denilebilsin. Bahsettikleri 61 ilâmı 
infaz edemeyişi sebebi binlerce ilâm infaz edil
memiş ve bu binlerce ilâmın yarattığı haksızlık
lar öylesine birikmiş ki, 1956 senesinde ilâm al
mış adamın haki verilmemişken 1960 senesinde, 
1961 senesinde dâva hangi sebeple ise uzadığı 
için tesadüfen 1960 dan sonraya hüküm tayini 

kalmış olan bir ilâmı infaz edeceksiniz. Ne ile? 
Hangi kadro ile? 140 milyon liralık kadro mese
lesi... Peki bunları telâfi etmek için bir şey ya-
pılmamış mıdır? Yapılmıştır. 1962 de bu Mecli
sin huzuruna bir kadro kanunu ile gelinmiştir. 
Fakat Devlete 200 milyon liradan fazla bir kül
fet yükliyeıı bu kadro kanunu ile o zamanın ik
tidarı sayıları bin küsur olan bu öğretmenlerin 
birikmiş alacakları ile bâzılarına yüzbin liranın 
üstünde tazminat ödemeyi icabettiren paraları 
ödemek yerine Meclis düşünmüştür ki, yüzbine 
yaklaşan öğretmen kadrosu aynı haksızlığa mâ
ruz kalmaktadır. Her tarafta kadro tıkanıklığı... 
Köy öğretmeni terfi edemiyecök kadro tıkanıklı
ğı, saçını eğitim hizmetinde ağartmış, emekliliği 
yaklaşmış öğretmen terfi edemiyecek, emekli 
maaşını düşük alacak, haksızlık olacak. Bunun 
için 40 bin tane yeni kadro ihdasına ve 200 mil
yon liraya yakın fedakârlığın yapılmasına gidil
miş, bu suretle maziden birikip gelmiş olan ve 
tasfiye- edilemiyen ağır mirasın bir defa daha 
ağırlaşmaması, böyle bir mirasın bizden sonra 
gelenlere devredilmemesi için bu büyük kadro 
genişlemesi yapılmış ve Millet Meclisi bu imkâ
nı Hükümetine vermiştir ve bu kanun yürürlük
tedir, uygulanmaktadır. 

Sayın arkadaşlarım, bir meselenin, binlerle 
ilâm şeklinde birikmiş bir mazisi, 1954 ten beri 
birikmiş bir haksızlıklar serisi halinde gelmiş ma
zisi var ve daha büyük haksızlık yapmadan si
zin zamanınızda çıkmış ilâmı tatbika koyamazsı
nız, çünkü çok daha evvel haklı olarak ilâmını 
almış, beklemiş insanlar var. Bir Millî Eğitim 
Bakanının gizli ödeneği yok ki, versin, maaşın
dan veremez ki versin, 140 milyon liradır. Mil
let Meclisinin kanun çıkarmasına bağlı bir ko
nudur. Bu kanun çıkmadan halli mümkün olmı-
yacak bir ağır miras devralınmıştır ve bu ağır 
mirasın altından yeni bir kadro kanunu ile gele
ceğe ait durumu ıslah etmek, gelecekte bu du
rumlar tahaddüs etmesin diye tedbir almak su
retiyle içinden çıkılmaya çalışılmıştır... 

Meselenin içyüzü budur. Buna dayanarak 61 
öğretmenin ilâmı diye - esas dâva tarihi 1957 
olan - biraz evvel okudukları ilâmla karşımıza 
çıkmak gerçeği halletmez. Bu meseledeki sözcü
nün sözleri ile tarihî gerçek arasındaki münase
bet «barikai hakikat» sözü ile «berayı hakikat» 
sözü arasındaki münasebet kadardır. (Ortadan 
alkışlar). 
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Sayın arkadaşlarım, bu mevzuun tarihine ait 
pek çok belgeler, yayınlar, broşürler, Meclis za
bıtlarında geçmiş hususlar, kanun gerekçeleri 
bulmak imkânı vardır. 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, üç dakikanız 
var, ona göre konuşunuz. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Sa
yın Başkan, bu birleşimde böyle bir karar alın
dığını zannetmiyorum. 

BAŞKAN — Var efendim, geçen defa alındı, 
gruplar adına ikinci defa yapılan görüşmeler 15 
dakika ile kayıtlanmıştır. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Sa
yın Başkan, bunu bidayette söyleseydiniz konuş
mamı daha rahat yapabilirdim. Bununla birlikte 
teşekkür ederim. 

Sayın arkadaşlarım, bütün diğer konularda
ki durum böyledir. Bahsettikleri ve C. H. P. za
manında dedikleri ilâmla son defa bu kürsüye 
getirilmiş olan icranın durdurulması kararı ara
sında Devlet Hava Meydanları Genel Müdürü
nün durumu, bir tavzih kararma vesile vermiş 
olan icrayı durdurma kararı arasında hukukî 
tahlil yaptıkları zaman, - ki bu tahlili yapmaya 
imkân bulacağız - benzerlik olmadığını görecek
lerdir. 

Arkadaşlar, biran için bir bakanın hatalı bir 
davranışı mazide olmuş bulunsa dahi, vaktiyle 
falan iktidarın filân bakanı böyle bir davranış
ta bulundu diye bugün bütün bir hükümetin 
Bakanlar Kurulu olarak başta Başbakanın bir 
hatalı yolu savunmaya gitmesi doğru olmaz. Ama 
bunun muhasebesini, eğer Bağcıoğlu arkadaşı
mızın aleyhte teşriî murakabeyi önleyici yolda rey 
verdiği Anayasa kararı olmasaydı veya bu kara
rı Meclis kabul etmezse, bu muhasebeyi burada 
yapmaya imkân bulacağız.. Bu muhasebe yapıla
cak, vesikalar ortaya konacak ve görülecektir ki, 
ortada tâyin kararı da durdurulmuş, yerine ge
tirilen adamın tâyini de durdurulmuş, bir tasar
ruf iki yanı ile ortadan kalkmış. 

Biraz evvel bu kürsüde, «Devlet Şûrası içti
hatları var» denildi. Bir yer münhal olduğu za
man tâyin yapılmış ise artık icranın durdurul
ması, muteber bir şekilde yapılmış olan ikinci 
tasarrufu hükümsüz kılmaz, söylüyor burada, 
doğrudur. Devlet Şûrasının değişmemiş içtihat
ları budur. Türkiye'de budur, Fransa'da budur, 
idare hukuku olan ülkelerde böyledir. Ama mi
sal verdikleri bu hâdisenin Anayasa dışı Hükü

met tatbikatı ile zerre kadar alâkası yoktur, çün
kü orada icrası durdurulan kararname hem bir 
genel müdürün alınması, hem de yerine tâyini, 
ikisini birden ihtiva eden bir kararnamedir. Da-
nıştayda bunun böyle olduğunu belirterek, «Eğer 
eski genel müdür yerine dönmezse Anayasanın 
maddesi ihlâl edilmiş olur» diye açık tavzih ka
rarını da Dâva Daireleri Genel Kuruluna ver
miştir. Bu kadar açık bir durum karşısında, 
biraz evvel kendisinin izah ettiği hukuk kaidesi
ne göre işlemlerle idare hukukunun esası böyle
dir dediği ve ona uygun işlemlerde esasa yüzde 
yüz aykırı olan Anayasa dışı işlemleri bir arada 
tutmanın mânası var mıdır, arkadaşlarım? Bütün 
bunların münakaşası lâzımdır. 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu konuşmanızı 
bağlayınız. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Şim
di, bütçenin tümü üzerinde başka vesilelerle bir 
noktayı daha belirtmek isterim. Cumhuriyet Halk 
Partisi bu sabah burada yapılmış olan ideolojik 
tartışmada Türkiye İşçi Partisinin ekonomik gö
rüşlerine katılmıyan, Adalet Partisinin ekonomik 
görüşlerinin Türkiye'yi bir çıkmaza götüreceğine 
kaani olan Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet 
Partisi sözcüsüne şunu hatırlatmak ister ki, bu
rada fikrin karşısına polisle çıkmak tasavvurun
da olurken, bir taraftan da Türkiye'de hilâfet 
savunması, Türkiye'de Anayasanın bütün temel
lerini yıkan hareketler karşısında aynı hassasi
yeti göstermeye mecburdur. Göstermiyor!... (C. 
H. P. sıralarından,' «bravo» sesleri, alkışlar) Ve 
ben burada aynı hassasiyetin bütün partiler ta
rafından gösterilmesini istiyorum. Türkiye'de 
fikirler hürdür. Vatan ihaneti ister aşırı sağdan 
ister aşırı soldan gelsin memnudur. Biz fikre 
hürmetkar, ihanetin her türlüsüne, yeşiline, kı
zılma, her türlüsüne karşı olan bir siyasi teşek
külüz ve burada fikirlere hücum edilmesin isti
yoruz, ihanet olduğu zaman da, bir Hükümet 
sözcüsünün ağzından değil, hükümetsiniz, iktidar
sınız, bu kadar ağır ithamlar mesnetsiz, delilsiz 
yapılamaz, deliliniz varsa böyle hafif davranıl-
maz.. Nedir bu davranış?.. 

BAŞKAN — Zamanınız doldu, lütfen bağla
yınız. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Bir 
cümle ile bitiriyorum. 
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FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — Hilâfeti 
savunan varsa isbat etmeye mecbursunuz, bir 
profesör olarak. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — «Gü
lerek» Başbakanın yazısını galiba okumamış ar
kadaşımız. 

BAŞKAN — Bir cümle ile sözünüzü bağla
yınız. 

TURHAN FEYZIOĞLU (Devamla) — Sayın 
arkadaşlarım, biz C. H. Partisi olarak bu Ana
yasanın, hürriyeti imha etmek hürriyetini hiç
bir teşekküle vermediğine, hiçbir partiye verme
diğine inanıyor, Türkiye'de hürriyetin ebedî ol
duğuna, fakat hürriyeti tahribetmek hürriyetinin 
doğmadığına inanıyoruz ve bu ister mukaddesat 
sömürücülüğünden gelsin, ister aşırı soldan ko
münist diktacılığından gelsin, ikisinin de karşı
sına aynı azimle, Mustafa Kemal'in gösterdiği 
yolda dikilmeye kararlı bulunuyoruz. Saygılar 
sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar ve bra
vo sesleri) 

BAŞKAN — Yeterlik önergeleri vardır, oku
tuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Tesbit edilen programa göre, bütçe müzakere

leri gecikmektedir. Anayasa Bütçesi üzerinde 
gruplar adına konuşan arkadaşlar söylenecek her-
şeyi ifade etmişlerdir. Müzakerelerin kifayetini 
arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Nurettin Bulak 

Sayın Başkanlığa 
Müzakere edilmekte olan konu tamamiyle 

açıklığa kavuşmuştur. Müzakerelerin kifayeti
ni teklif ederim. 

Tokat 
Osman Saraç. 

BAŞKAN — Efendim, kifayet önergeleri
nin aleyhinde Sayın Çetin Altan önerge ile söz 
istemiştir. Zaten bir kişiye söz verebilirim. 
Buyurun efendim. 

Sayın Çetin Altan, kifayet önergesinin aley
hinde söz istediniz ve bu kayıtla söz verildi. 
Lütfen bu sınırı aşmayınız. 

ÇETİN ALTAN (İstanbul) — Sayın Başka
nım, sayın Milletvekili arkadaşlarım, Anaya
sa Mahkemesinin Bütçesi vesilesiyle yapılan 
konuşmalarımda demokratik düzenin nasıl ge

lişmesi hususundaki görüşlerimiz birden bire 
Adalet Partili grup sözcüsü arkadaşımız tara
fından bir itham şeklinde karşımıza çıktı. Eğer 
biz bunun cevabını vermezsek, Anayasadan 
maddeler okumazsak, elimizdeki vesikaları ko-
nuşturmazsaık o zaman sizin, «gerçeği ispat 
edin» ithamınız karşısında aynı şekildeki kifa
yeti müzakere takriri ile bizi susturup sadece 
kendi ithamlarınızı mikrofondan geçirttikten 
sonra bunun karşısında itham edilmiş, hem de 
komünistlikle itham edilmiş bir milletvekilinin 
söz hakkını tanımamış olursunuz. Ama bu hak
iki bana verirseniz ben şimdiye kadar bütün 
yaptıklarımı, bütün söylediklerimi, partimizin 
sosyalist görüşünü, Anayasaya dayanan temel 
nedenlerini teker teker vesikalariyle burada 
arz ederim, teker teker bütün bu ithamları 
cevaplandırırım. Hem kamu oyu önünde bu 
şekilde itham ettikten sonra kaçak duruma 
düşmekten iktidar kurtulmuş olur, hem de bu 
ithamın altında kalmaktan hakikaten vicdanen 
rahatsız olacak bir milletvekili arkadaşınız siz
lere hitabederek meseleleri aydınlatmak imkâ
nını bulur. 

Şunu ifade etmek isterim ki, Sayın Bağcı-
oğlu bu konuşmasını çok beğendiği Batı de
mokrasilerinin her hangi bir kürsüsünde yapa
maz idi, yaptırmazlar böyle bir ithamı, böyle 
bir konuşmayı. Bir İngiltere Avam Kamarasın
da bu şekilde bir itham yapılmaz. Bahsettiği 
«Ay Hikâyesi» bir fantazi yazı idi. Johnson 
dahi Potgorny'ye telgraf çekmiştir. Bunlar me
deni usuller içinde yapılan araştırmalar, ko
nuşmalar, zaman zaman yapılan fantazi yazı
lardır. 

Bu demek değildir ki, biz, bir taraf aya gi
derken ille de gözümüzü kapayıp yerdeki ça
murlara batacağız. Aya nasıl gidildiğinin me
todunu demokratik düzen içinde araştıracağız. 
Öğreneceğimiz teknikler vardır, Sovyetler'den 
de vardır, Çin'den de vardır, Amerika'dan da 
vardır. Bu kadar dar kafalı olunamaz. De
mokrasi bunun için güzeldir. O «Heute Alman
ya» diye bahsediyor. Kordi'nin kitabı meydan
dadır. Marx Batı - Almanya'da 130 sene evvel 
yetişti. Kitabı burada... Bu çelişmelere giriş
memek gerekir. 

Bunları teker teker arz etmeme, buradaki 
vesikaları ile getirmeme, Hükümete ait tenkid-
lerimizi komünistlikle değil, Hükümetin genel 
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çelişmeleriyim ilgili olduğu için yaptığımızı izah 
etmeme müsaade buyurursanız bir arkadaşı
nızı itham ettikten sonra söz hakkını ortadan 
kaldırarak bir kürsü - kelimeyi mazur görü
nüz - cakası yapmanızı hiç yakıştırmamam bu 
kadar kalabalığınıza, yani... Biz şurada 15 ki
şiyiz, itham ediyorsunuz, bir Çetin Altan gü
nü yaratıyorsunuz.. Bilmiyordum benim yazı
larımın sizi bu kadar etkilendirdiğini. Bir Çe
tin Altan, bir Çetin Altan! Çetin Altan ara
nızda bir arkadaşınızdır, fikirleri bellidir. Çe
tin Altan'm tezada düşmemesine niçin bu ka
dar kızıyorsunuz? Burada aynı şeyi söylüyor, 
gazetede aynı şeyi yazıyor. Peki burada başka 
şey söyliyeyiım, orada başka şey yazayım da 
Adalet Partisi mi olalım yani? (Sağdan alkış
lar, gülüşmeler) 

Efendim, rica ederim, bir insanın çelişme
ye düşmesi saygı değer bir tutumdur. Ben hiç
birinize en küçük bir imada bulunmuyorum. 
Hükümetinizi tenkid ediyorum, siz de grupu-
nuzda tenkid ediyorsunuz. Hangi hususu yan
lış yazmışım? Burada benim yazılarımdan bah
sedildiği vakit, rica ediyorum, insafınıza mü
racaat ediyorum, sadece orta satırı mı okunur 
bir yazının? Ben kendim okuyacağım istediği 
yazıdan, ta tepesinden sonuna kadar okuyaca
ğım ve hepinizin vicdanlarına havale edeceğim. 
Ben bir tek yazısını inkâr edecek adam deği
lim. Bütün yazılarımın altına attığım imzalar 
ona inandığım içindir. Bir tanesinin aksi ispat 
edilemez. Bakın bu iddia ile çıkıyorum karşı
nıza. Siz benim söz hakkımı kesecek olursa
nız, bu iddialarımın ispatına vesile vermezse
niz, arkasından da ispat edemiyor derseniz, bu
nun hangisi demokrasinin âdabına, hangisi in
sanlığın, hürriyetin icabına uyar arkadaşlarım? 
Hem itham edeceksiniz, komünist diyeceksiniz, 
Sovyet ajanı diyeceksiniz, - hattâ söylemekten 
teeddübediyorum - gelip buradan anneme sö-
veceiksiniz, sonra da konuşmaya kalkınca (ki, 
hepsi fikir üzerindedir, hepsi Batı demokrasi
lerinden örneklere dayanılarak yapılmış konuş
malardır, hepsi kitap ve mutlaka mehaz gös
terilerek söylenir, vesikalar gösterilir) ondan 
sonra hayır, sizi konuşturmam... Bu şunu gös
terir : Çoğunlukta olmak ve daima kaliteli ol
mamak... Ben buna inanmak istemem. İsterim 

-•ki, bir memleketin iktidarı aynı ölçüde kaliteli 
olsun. 15 kişinin bir sözcüsünün sözünü kes

mek için bu kadar acele göstermesin. Bunu bil
hassa istirham ediyorum. Ya itham etmeyin, 
itham ettiniz mi itham ettiğiniz o kişinin ko
nuşmasına müsaade buyurun. Demokrasi baş
ka türlü olmaz. (Soldan gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. 
ÇETİN ALTAN (Devamla) — Hem demok

rasiyi çalıştırmıyacaksmız, hem muhalefetin 
Hükümeti her tenkidini komünistlikle itham 
edip polis tehdidi altında bastırmaya kalka
caksınız. İktisadi meseleleri tenkid ettiğimiz 
vakit öyle şu kadar mesele kamu oyuna bizim 
âcizane kalemlerimizle mal olmuştur. Bir pet
rol dâvasını ortaya attığımız için mi komü
nistlikle karşı karşıya kalıyoruz? Anayasayı 
her dakika "uygulansın dediğimiz için mi ten
kid ediliyoruz? 

BAŞKAN — Sayın Çetin Altan esasa gir
meden önerge aleyhinde konuşun. 

ÇETİN ALTAN (Devamla) — Önergenin 
reddini rica ederken elbetteki bâzı gerekçeler 
lâzımdır Sayın Başkanım. 

Bunun dışında bir de küçük neşeli sözle 
bitireyim konuşmamı : «Müsademei efkârdan 
bârikai hakikat çıkar» sözü Ziya Paşanındır, 
fakat «Balkabalklarınm çatışması» sözü Süley
man Nazif'indir. Ben demincek onu söyledim. 
(Gülüşmeler) 

Edebî kültürde, herkesin kültürü birbirin
den üstün olabilir ama, artık müsaade buyu
run da, karşınıza bir de yazar olarak geldiği
me göre Ziya Paşanın hangi şiiri, hangi aruz 
vezniyle yazdığını biraz bilirim. Yani Süley
man Nazif «Balkafoaklarının çatışmasından çe
kirdek çıkar» diye nazire yapmış Ziya Paşaya. 
Balkabakları çatışsın da çekirdek çıkmasın diye 
konuşma rica ediyoruz. (Gülüşmeler) Söz ve
rirseniz konuşacağız, vermezseniz o zaman de
mokrasiye aykırı hareket etmenin icabı içinde 
politikayı kendinize çağırın lütfen. Boyuna 
bize çağırıyorsunuz. Olmaz. 

Efendim, beni dinlediğiniz için teşekkür 
ederim. Hakikaten, samimî, söz hakkı rica 
ediyorum. Ama bana söz hakkı verirseniz, 
kimseyi o ölçüde itham etmeden, demokrasi
nin ve Anayasanın maddelerini konuşturacağım, 
ispat edeceğim ve sizler de kabul edeceksiniz ki, 
ispat ettim. (Türkiye İşçi Partisi sırasından 
alkışlar) 
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BAŞKAN — Yeterlik önergelerini oyunuza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kaıbul edilmiştir efendim. 

Anayasa Mahkemesi Bütçesinin tümü üze
rindeki görüşmeler bitmiştir. Bölümlere geçil
mesini oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri olkutuyoruım. 

(A/ l ) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 2 216 441 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri - 485 551 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 40 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... . 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 5 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

35.000 Sosyal transferler 10 522 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Anayasa Mahkemesi Bütçesinin görüşülme
si bitmiştir. 

b) BAŞBAKANLIK BÜTÇESİ: 

BAŞKAN — Şimdi Başbakanlık Bütçesinin 
görüşülmesine geçiyoruz. 

Başbakanlık Bütçesinin tümü üzerinde grup
ları adına söz alan arkadaşların isimlerini sıra-
siyle okutuyorum : 

C.H.P. Grupu adına Sayın Kemal Sarıibra-
himoğlu, 

Y.T.P. Grupu adma Sayın Ali Karahan, 
C.K.M.P. Grupu adına Sayın Fuat Uluç 
A.P. Grupu adına Sayın Lâtif Aküzüm 
M.P. Grupu adına Sayın Sami Binicioğlu 
KEMAL NEBİOÖLU (Tekirdağ) — Sayın 

Başkan, T.Î.P. Grupu adma Kemal Nebioğlu. 

BAŞKAN — Ben kaydediyorum. Fakat usu
lüne uygun olarak da müracatınızı yapınız efen
dim. Şahısları adma söz alan sayın arkadaşları
mız : Nazif Kurucu, Abdülhalim Araş, Ali İh
san Balım, Nihat Akay, Şevket Bohça, İhsan 
Ataöv, Şevki Güler, Bülent Ecevit, Kemal Şen-
soy, Muzaffer Şâmiloğlu, Ziyaettin İzerdem, Ad
nan Akın, îlyas Kılıç, Şaban Erik, Kemal Nebi
oğlu, Hayrettin Uysal, Osman Yüksek, Himmet 
Erdoğmuş, Süleyman Arif Emre. 

Şimdi söz sırası C.H.P. Grupu adma Sayın 
Kemal Sarıibrahimoğlu'nundur. Buyurunuz Sa
yın Kemal Sarıibrahimoğlu. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 

C.H.P. grupu adına Başbakanlık bütçesi üze
rinde görüşlerimizi arz ederken Hükümetin 
umumi politikasından sorumlu Başbakanın ve 
Hükümetinin tutum ve davranışlarının Hükü
met Programı ve Anayasa ve memleket gerçek
leri açısından eleştirilmesini yapmayı uygun 
bulmaktayız. 

Dost acı söyler atasözüne dayanarak; haki
kat bildiklerimizi, objektif bir görüşle, üryan 
olarak ortaya koymamızı hoş göreceğimizi ümi-
dederim. Şimdi size Hükümet Programından iki 
cümleyi okuyacağım : 

«Adalet Partisi; Anayasamızın teminat al
tına aldığı bütün temel hak ve hürriyetleri, 
millî müesseselerimizi korumayı, Türk Milletine 
huzuru, refahı, saadeti, affı, müsamahayı ve 
kardeşliği vadederek iktidara gelmiş bulun
maktadır»... «Türkiye'de aydınlık ümit dolu 
yeni bir devir başlamıştır»... 

Hükümet Programının bu cümeleleri ile tel
kin ettiği iyimserliği ve iyi niyet erbabının aç
tığı mânevi krediyi 3 ay gibi kısa bir zaman
da bir mirasyedi hovardalığı ile yiyip bitirmek
te oluşun ibretle ve hüzünle temaşa eylemek
teyiz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisine ve Demirel 
iktidarına imkân ve meşruiyet veren Anaya
samızın temel hükümlerinin, Atatürk ilkelerinin 
ve 27 Mayıs devriminin mâna ve eserlerinin; 
hoyratça ve pervasızca tahribine varan, beya
nat, eylem ve işlemler Demirel ve Hükümetinin 
vasfı mümeyyizi halini almıştır. 

İktidar ve çeşitli sözcüleri toplarının salvo 
atışlarım insaf bilmez bir hmç ve kör bir inatla 
TRT, Devlet Plânlama Teşkilâtı, kamu ik-
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tisadi teşebbüsleri, üniversiteler ve Danıştay 
gibi Anayasadan güc alan millî kurumların te
mellerine teksif etmiş bulunmaktadır. 

Oysa ki, Anayasamızın mucip sebepler lâ
yihasında da veciz bir şekilde ifadesini bulmuş 
olduğu üzere; sözü edilen muhtar müessesele
rin sosyal yapı içinde yer alması ve gelişmesi 
hürriyetlerin ve demokratik düzenin temi
natıdır. 

Oturduğu ve barındığı çatının temellerine 
dinamit koyan gafil misali, asırlık mücadelele
rin ve milletçe büyük fedakârlıkların mahsulü, 
hürriyet içinde dengeli ve süratli bir maddi ve 
mânevi kalkınmayı mümkün kılacak olan bu 
müesseselere âdeta ilânı harb etmiş bulunan De-
mirel'e ve Hükümetine muhataralı bir tutumun 
içinde olduğunu hatırlatmayı görev saymak
tayız. 

Sayın Demirel'in teminatına ve Sayın Cihat 
Bilgehan'm «Partizan bir idarenin emrinde ol-
mıyan», namuslu bütün memurlar yerinden 
alınmamalıdır» tarzındaki beyanına rağmen, 
namuslu, başarılı ve tarafsız idare âmir ve me
murları ile savcıların, keyfî ve indî takdirlerle 
kütle halindeki nakil ve tâyinleri, politik, sos
yal ve ekonomik alanda tahripkâr bir partizan
lığın, ciddiyetten uzak bir Devlet idaresi an
layışının şaşmaz işaretini vermektedir. 

Partileri ve iktidarları zümre hâkimiyeti 
ve partizan zinniyette maskesini bulan kayır
malar, haksızlıklar ve adaletsizlikler inhilâle 
ve izmihlale sürüklemiştir. 

Yakın tarih ibret levhaları ile doludur. 
Hükümet Programında; .... «Artık rejim me

selesini, sistem ve siyasi düzen dâvasını tar
tışma sınırı dışında tutmak gerektiğine inanıyo
ruz.» diyen Sayın Demirel'in, tek parti hâki
miyetini tesise ve muhalefeti tasfiyeye matuf 
gölgeli maksatlar taşıyan Seçim Kanunu tasarı
sını ve memleket gerçeklerine, adalet ilkele
rine aykırı, 27 Mayıs inkılâbına göre düş,ürücü 
Af Kanunu tasarısını, bütün iyi niyetli uyar
malara sırt çevirerek, süratle kanunlaştırmaya 
gayret etmesi, Hükümet Programında vade-
dilen huzur ve rejim tartışması yaratmama 
va'di ile bağdaşması imkânsız bir davranıştır. 

Halka mutluluk, refah ve kardeşlik va'di ile 
iktidara gelen bir idarenin, ilk işi kısır rejim 
çekişmelerine yol açacak hatalı hareketlere gi
rişmek değil, binbir maddi ve mânevi sıkıntı 

içinde, bunalan halk kütlelerine, ekmek ve iş 
temini düşünmek olmalı idi. 

Kütlelere vadedilen refah, bir türlü varlığı 
ve sosyal ve ekonomik bünyedeki zararları ka
bul edilmiyen enflâsyonist baskıların sebebol-
duğu fiyat artışları yüzünden uzak bir hayal 
haline getirilmektedir. 

Hulâsa : Demirel Hükümeti 3 ay içinde 
Programında ifadesini bulan görüşler ve Ana
yasanın mâna ve muhtevası ile yüzde yüz bir 
çelişme içine düşmüş bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, 
Maddi sıkıntılara ve mânevi çaresizliklere 

ciddî tedbirler getirmiyen idarelerin tarih bo
yunca halkı uyutmak ve sıkıntılarını unuttur
mak için başvurdukları yol, irticai okşama ve 
tahrik yolu olmuştur. 

Aziz Atatürk'ün aynen ifade ettiği üzere, 
«Bizi yanlış yola sevk eden habisler, biliniz ki, 
çok kere din perdesine bürünmüşlerdir. Sâf ve 
nezih halkımızı hep şeriat sözleri ile aldatagel-
mişlerdir. Tarihimizi okuynuz, dinleyiniz, gö
rürsünüz ki, milleti mahveden, esir eden, hara
beden fenalıklar hep din kisvesi altındaki küfür 
ve melanetten gelmiştir. Onlar her hayırlı 
hareketi dinle karşılarlar, halbuki hamdol-
sun hepimiz Müslümanız, hepimiz dindarız, ar
tık bizim dinin icaplarını, dinin yasaklarını öğ
renmek için şundan bundan derse ve akıl ho
calığına ihtiyacımız yoktur . . . . » 

Anayasamız, 2 nci maddesi ile lâikliği Dev
letin temel ilkeleri arasına sokmuş ve 19 ncu 
maddesi ile de vicdan hürriyetini tanzim etmiş, 
son fıkrasında ise «Kimse, Devletin sosyal,' ikti
sadi, siyasi veya hukukî temel düzenini, kıs
men de olsa, din kurallarına dayandırma veya 
siyasi veya şahsi çıkar veya nüfuz sağlama ama-
ciyle, her ne suretle olursa olsun, dinî veya din 
duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri 
istismar edemez ve kötüye kullanamaz. Bu ya
sak dışına çıkan veya başkasını bu yolda kış
kırtanlar kanuna göre cezalandırılır; dernekler, 
yetkili mahkemece ve siyasi partiler, Anayasa 
Mahkemesince temelli kapatılır.» hükmünü 
vazetmiştir. 

Siyasi Partiler Kanunu da 92 ve mütaakıp 
maddeleri ile lâikliğe aykırı davranışları yasak
lamıştır. 

Hal böyle iken, seçimlerde bâzı muhaliflerini 
dinsizlik, komünistlik gibi haksız isnat ve if-
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tiralarla halk gözünde düşürmek için her vası
tayı mubah gören irili ufaklı A. P. idarecileri; 
iktidara geldikten sonra irticai okşama ve teş
vik politikasına hız vermişlerdir. 

Bir kısım A. P. li politikacılar ve Müslüman
lığın kardeşlik ve birlik telkin eden yüce ilke
lerinden gafil birtakım bedbahtların açtıkları 
kampanyaya; Cumhuriyet Hükümetinin 1923 
doğumlu Başbakanının da, bâzı beyan ve davra
nışları ile katılmakta mahzur görmemesi, bölü
cü, uyutucu ve uyuşturucu cereyanlara uygun 
zemini daha da rahat hale getirmiştir. 

Makam odasında ziyaretçisine "namaz kıldır
masından tutunuz da, Bayram gazetesindeki im
lâ ve kompozisyon yanlışları ile malûl makale
sine kadar, Sayın Başbakan aklı başında her 
memleketscvere endişe verici zararlı ve tehli
keli bir gidişin içine girmiş bulunmaktadır. 

Bu makalesi Sayın Başbakana, Cumhuriye
t in; taassubu körüklemekten ve lâiklik pren
sibini açıkça ihlâl eylemekten çekinmemekte 
en pervasız Başbakan sıfatına hak kazandır
mıştır. 

Sosyal, kültürel, ekonomik dev meselelerin 
hallinde, yetersizliğini hergün daha çok belli 
eden Sayın Demirel Hükümetinin, denize düşen 
yılana sarılır misalince, tarihteki pek çok emsal
leri gibi yüce din duygularının sömürücülerine 
el uzatması sömürücülüğü körükliyerek idare
sini sürdürmeye gayret edeceği, uyarmaları ku
lak arkasına atmakta kararlı olduğu kanısına 
kuvvet vermektedir. 

Başbakanın gerici davranışlarını yermek 
için; Ankara Üniversitesinin Sosyal İlimler Kür
süsü öğretim üyelerinin uyarmalarına katılan İs
tanbul Üniversitesi sosyal ilimler okutan öğre
tim üyelerinden 41 inin müştereken hazırladık
ları ve 3 . 2 . 1966 da yayınlanan bildirinin 
ehemmiyeti ve veciz ifadesi itibariyle Meclis za
bıtlarına intikalini faydalı bulduğumdan aynen 
almış bulunuyorum : 

«İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğ
retim üyeleri olarak, Ankara Üniversitesi Siya
sal Bilgiler ve Hukuk Fakülteleri öğretim üye
lerinin bir süredir yine düşündürücü olmaya 
başlıyan lâikliğe aykırı davranışlarla ilgili bil
dirisini desteklemeyi ilmin ve yurt severliğin 
kaçınılmaz bir gereği bilmekteyiz. 

Atatürk devrimleri nasıl Anayasamızın te
mel dayanağı ise, lâiklik de, çağdaş uygarlığa 

erişebilmemizin mutlak şartı olarak, o devirle
rin ortak anatemelidir. Bu sebeple Anayasa
mız ve kanunlarımız tarafından açık ve kuvvet
li teminat altına alınmıştır. 

Oysa ki, bu tartışma kabul etmez uygarlık 
şartını ve kanuni teminatı hiçe sayan gerici zih
niyetin Devlet idaresinde tekrar canlanmaya 
başladığını, demokrasinin amansız kanseri olan 
demagojinin yalnız rejimimiz için değil, millî 
varlığımız için de vahim bir tehlike taşıyan din 
sömürücülüğü şekli altında, politika pazarına 
tekrar sürüldüğünü derin bir esef ve kaygı ile 
görmekteyiz. 

Milletimizin bütününe ait kutsal duyguları 
siyasi parti çıkarlarının ve siyasi ihtirasların 
âleti ve oyuncağı haline sokmak Anayasa düze
nimize ve millî menfaatlerimize, hattâ varlığı
mıza olduğu kadar dine karşı da yapılabilecek 
kötülüklerin ve saygısızlıkların en büyüğüdür. 

Lâik Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini tem
sil eden, kişisel dinî duyguları ile resmî sıfatı
nı titizlikle ayırma sorumluluğunu birinci dere
cede taşıyan Sayın Başbakanın bunları bilmez 
görünmesi büsbütün üzücü ve gelecek hakkında 
ciddî kaygılar uyandırıcıdır. 

Din sömürücülüğünü düşünce ve vicdan hür
riyeti ile maskeleme gayreti bu hürriyetleri sa
vunmak değil, bilerek soysuzlaştırmaktır. (Bil
dirilerin çok moda olduğunu) söylemek ise, cid
dî memleket dâvalarını ve gittikçe ağırlaşan 
eğilimini gösteren buhran belirtilerini pek hafi
fe almaktır. 

27 Mayıstan evvel bol bol tecrübe edilmiş 
olan ve politikacılara da, memlekete de ağır 
hüsranlara ve büyük ıstıraplara malolduğu bi
linen metotlarda ve zihniyette direnmenin ger
çek yurtseverlik ve sorumluluk anlayışı ile as
la bağdaşamıyacağmı ve tehlikeli bir tutum ol
duğunu kamu oyuna duyurur ve sorumluları en 
iyi niyetle ve önemle uyarırız.» 

Şu izahatımız ve sözü edilen bildiriler, Sa
yın Süleyman Demircl'in, Anayasanın 2 ve 
19 nen. maddeleri ile Siyasi Partiler Kanununun 
92 nci maddesine karşı saygılı davranmadığını 
ortaya koymaktadır. 

Hergün Atatürk'ten söz açan Demirel ve ar
kadaşlarının Atatürk ilkelerinin orta direği du
rumundaki lâiklik ilkesine saldırmaları ve tah
ribe yeltenmeleri memlekete sayısız musibetler 
davet etmek istidadmdadır. 
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Sayın milletvekilleri, 
Sayın Demirel ve bakanları; Anayasaya kar

şı saygısızlığı yargı organının kararlarını hiçe 
saymaya kadar götürmüşlerdir. 

Danıştayın tehiri icra ve iptal kararlarının 
sudan ve gayrihukukî davranış ve beyanlarla 
hafife alınışı ve icrasından Anayasanın 132/3 
maddesi açık emrine rağmen kaçınılması; Ana
yasayı tahrip mânasını taşımaktadır. 

Devletin polis ve jandarmasının yargı orga
nı kararlarını uygulamak olan görevlerini yap
ma yerine, kararların uygulanmasını önleme gö
revinde kullanmak için seferber eylemek, bir 
mânada darbei Hükümet mânasını taşır, (Gürül
tüler.) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, kulağıma bâ
zı garip sesler geliyor. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— İktidar kanunlara ve vatandaş hak ve hu
kukuna karşı Devlet kuvvetlerini kullanmak 
suretiyle, hukuk nizamına çoğunluk anlayışı 
istikametinde bozmaktadır. 

TRT, Devlet Plânlama Teşkilâtı, üniversite
ler, İktisadi Devlet Teşekkülleri gibi demokra
tik hürriyetlerin ve sosyal demokrasinin koru
yucu ve yaşatıcı temel millî müesseselerine kar
şı girişilen soğuk harb ve kütlevî nakil ve tâyin
ler, seçim ve af kanunları ve irticai körükleyi-
ci davranışların arkasından; geri, karanlık kuv
vetlere dayanarak Anayasayı fiilen işlemez ha
le getirip çoğunluk partisinin hâkimiyetini kur
ma hevesinin yatmakta olduğunu görmemek 
mümkün değildir. 

Sayın Demirel ve Bakanları yanlış bir millî 
irade anlayışı içindedir. «Ben ekseriyet reyi ile 
geldim, her şeyi yaparım.» demek, son derece 
sakat bir hukukî anlayıştır. Hattâ gayrihuku
kî bir tefsir tarzıdır. 

Millet iradesi ile tevcih edilen yetki ve görev
ler sınırlıdır. Bu sınırda Anayasa ve kanunla
rın, vatandaşlara ve kurumlara tanınan hak ve 
yetkilerin sınırıdır. 

Hükümetin devlet organlarının en üstün, en 
kudretlisi olduğu ve millî müesseselerin tamamf-
na mutlak şekilde emir ve kumanda yetkisine 
sahip bulunduğu fikri de bu yanlış ve gayrihu
kukî millî irade anlayışından doğmaktadır. 

Başbakanlık makamı ve Hükümet, Devlet 
kuvvetlerinden sadece biridir. Yetki ve kudre
ti Anayasa ve kanunların diğer millî müessese, 
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kurum ve fertlere tanıdığı hak ve yetkilerin sı
nırında bitmektedir. 

Hükümet emir verir, Devlet Plânlama Teş
kilâtı uzmanları boyun eğerler; Hükümet emir 
verir, TRT yayın yapar zihniyeti, yarın Yüksek 
Hâkimler Şûrasına, Danıştaya kadar uzanmak 
temayüllerinin tohumlarını taşımaktadır. 

Nitekim, millet adına hüküm veren Danıştay 
kararlarının hiçe sayılması bu görüşümüzün su 
götürmez delilidir. 

Sayın milletvekilleri, 
Bu memleketin evlâtları olarak hepimize dü

şen görev pek büyük, şerefli ve tarih ve kanun
lar önünde de mesuliyeti o kadar ağırdır. 

Demokratik rejim asgari müşterekler üzerin
de anlaşma yoliyle yürüyebilecek olan bir re
jimdir. 

Anayasanın sarih hükümlerine karşı daha 
dikkatli ve saygılı olmak, «Ben Hükümetim, mil
lî iradeyi tek başıma ben temsil ediyorum, dile
diğimi yaparım.» demekten vazgeçmek demok
ratik rejim içinde başarılı çalışmanın tek yolu
dur. 

Sayın Başbakanın en iyi niyetli uyarmaları 
dahi elinin tersi ile itme temayülüne kendisini 
pek erken kaptırmış görünüyor. Bu çıkmaz yol
dan dönülebilmesi için iyi niyetli her davranışa 
destek olmak fakat memleketi felâkete götürme 
istidadı taşıyan her davranışın karşısına, parti 
farkı ayırmadan, topluca dikilmemiz zaruretine 
inanıyoruz. 

Başbakanlık bütçesinin millete ve memlekete 
hayırlı olmasını dileriz. Saygılarımla (Ortadan, 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Yeni Türkiye Partisi Grupu 
adına Sayın Ali Karahan. 

YENİ TÜRKİYE PARTİSİ GRUPU ADINA 
ALİ KARAHAN (Hakkâri) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri; 

Başbakanlık bütçesinin Büyük Türk Milleti
ne hizmet ve huzur getirmesini canü gönülden 
Yeni Türkiye Partisi Grupu adına dileriz. 

Muhterem arkadaşlarım, Başbakanlık gibi 
Devlet gemisinin kaptan köşküne nazarlarımızı 
atfederken orasını işgal eden şahsın kimliği, 
inanışları, politik ekolü bizi yakından ilgilendi
rir. Yeni Türkiye Partisi hüzünle bu kürsüde 
cereyan eden manzaraları ibret aynasından te
maşa etmektedir. Sen yaptın, ben de yaparım, 
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sen 30 değiştirdin, ben 45 değiştiririni gibi ka
nun dışı icraatlarını başkasının mesuliyetinde 
gizlemek yolu, bu memleket için çıkar yol değil
dir. Y. T. P. olarak aydın ufuklara doğru tos
lamadan, maceralara meydan vermeden, alkıllı 
bir idarenin iktisadi güçlükler içinde bulunan 
milletimizi refah ve saadete götürmek temenni
sinde her iktidar ve zihniyetle daima beraber 
olacağız. (A. P. sıralarından «cart» sesleri.) Bu 
haysiyet dışı cartlamayı genişlemesine carladık
ları zaman kendilerine aynen iade ederim. (Or
tadan ve sağdan, alkışlar.) Bu kürsü terbiyeli 
insanların, millet mümessillerinin, millet reyi ile 
işgal ettikleri kutsal bir yerdir. Cartlamalar geç
miş zamanda nasıl badirelerle bu memleketin ka
derine rahneler açmışsa, bundan sonra da aynı 
akıbete müncer olmaktan başka bir netice ver
mez dostlarım. Aile yuvanızda bu cartlamalarda 
serbestsiniz, sonuna kadar mücadele edeceğim. 
Ama Tückiye Büyük Millet Meclisinde bir mil
letvekilinin cartladığını tarih kayıt ederse, bu 
bir küçüklük olur, küçüklük de cartlayana has 
bir meziyet olarak tescil edilir. (Y. T. P. den, al
kışlar. ) 

Dünyanın neresinde olursa olsun, sayın ar
kadaşlar, bir kabine değişmede bir Başbakan iş
başına geldiği zaman bütün dünya matbuatı bu 
zatın kimliğini, hangi siyasi mektebe menısubol-
duğunu geniş geniş tahlil eder. Çünkü o Baş
bakan kumanda mevkiinde o gemiyi kendi çiz
diği harita ve rota üzerinde fırtınalara çarptır
madan seyrettirecektir. Bunun için komşu dev
letler ve dünya devletleri, Amerika hariç Dev
let Reislerinin sembolik kaldığı bir dünya içeri
sinde bütün devletin yükünü Başbakanlara yük
lenmiştir. 

Biz buraya nereden geldik aziz arkadaşlar? 
Bir sulta idaresinin altı asır hiçe saydığı va
tandaş haysiyetinin 1920 senesinden sonra cum-
huri idareye geçişiyle tek parti sisteminin çok 
kusurlu icraatından 1966 senesine geldik. Tarih, 
reisülküttablann, defterdarların, sadrazamların 
icraatlarının hesabımı acı bir şekilde, verdiği ib
ret verici tabloları ile doludur. Bu bakımdan bir 
«Etat Generaux» değilsek yami ihtilâl kanlı ol
mamışsa, imparatorluk batmış bugünkü vatan 
topraklarına sığınmış 32 milyon insan olarak 
tekrar bir badireye gitmemek için Başbakanımı
zın çok akıllı, çok basiretli, çok bilgi ile müceh
hez olmasını gayanı temenni bulhnaktayız. 

Başbaknımız bir teknik insandır, ama siyasi 
geçmişi yoktur. Siyaset denilen, büyük fırtınala
rın daima esmesi muhtemel olan bir denizde ge
misini batırmadan ve bir karaya oturtmadan se
lâmet sahilinde seyir etmek bütün gemi müret
tebatı olan 32 milyonu mesut ufuklara doğru 
büyük Türkiye idealine yaklaştırmak için Baş
bakanımızın birtakım şeyler bilmesini canı gönül
den temenni etmekteyiz. (A.P. sıralarından mü
dahaleler). Bizim akla ihtiyacımız olsa idi o ka
rargâhta yer alırdı efendiler. (Gülüşmeler). 

BAŞKAN — Sayın Karahan, lütfen müdaha
lelere cevap vermeyin. 

ALİ KAK AH AN (Devamla) — Sayın Baş
bakanımızın... (A. P. sıralarından müdahale
ler). Biz bu dırlamaları çok duydukta, kulakla
rımız bu işlere kapalıdır. (A. P. sıralarından 
gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın Karahan, tekrar rica 
ediyorum. 

Y. T. P. (IRLJPU ADINA ALÎ KARAHAN 
(Devamla) — Beyefendi müdahale etmesinler. 
Ben burada millet adına, partim adına, grupum 
adına, namına konuşuyorum. Zannedersem âdap 
içinde konuşuyorum. 

BAŞKAN — Lütfen devanı ediniz. 
ALİ KARAHAN (Devamla) Sayın Başba

kanın bir beyanına değineceğim. Bu kürsüde çok 
^lile getirildi, Devlet Şûrası Anayasa manzume
sinde yerini muhafaza eden bir Anayasa mües
sesesidir. Tabiîdir ki, Sayın Başbakana Şurada 
hak vereceğiz, yeni bir Hükümet kurulmuştur, 
kendi icraatına ayak uyduracak memurlarla 
vürütecektir. Ama daha işe başlar başlamaz his
si sebeplerle birtakım tâyinler yapıldığı matbuata 
aksetmiş, Şûrayı Devlet, idarî kaza cihazının başı 
olan bu müessese, bir tehiri icra kararı almış
tır. Çok Sayın Başbakanın bu tehiri icra kara-
riyle amel etmesini beklerdik. Ben Şûrayı Dev
let kararlarını tanımam derse bir sulh hâkimin
den sadır olan bir ilâmı infaz için bütün Devlet 
kuvvetlerini seferber eden Türk Hükümeti ve 
Parlâmentosu ve yine bir kaza organından sadır 
olan bir ilâmın infaz edilmemesi için polis kuv
vetlerini seferber ederse bu tenakuz hukuk an
layışımızda bir boşluk bırakmaktadır. İki ay ça
lıştığı umum müdürlerini daha geniş bir esbabı 
mucibe ile, etütler yaptırarak, kendisini Şûrayı 
Devlette de haklı hissettirecek vasatı hazırladık-
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tan sonra onları değiştirmesi, «ben Şûrayı Dev
letin kararlarını tanımam» demesinden daha ha
yırlı efkârı umumiyedc daha tatminkâr bir ma-
kes bulurdu. Biz şahsan Sayın Başbakandan iş
gal ettiği siyasi büyük görevde yok temkinli ve 
geniş idari bilgi ile mücehhez olmasını candan 
temenni etmekteyiz. 

-Muhterem arkadaşlar, (geçmişini bilmiyenler, 
istikbalini hazırlayamaz) diye bir mesel vardır. 
Sayın Başbakanlığa bağlı bir teşkilâttan bir neb
ze bahsetmek niyetindeyim. Bu da MİT teşkilâtı. 

Çok cüz'i bir bütçe ile Devletin hükümranlı
ğına, komşu milletlerde ve yurt içinde güvenlik 
saikasiyle çok az para ile büyük mücadeleler ya
pan bu arkadaşları mesailerinden dolayı tebrik 
etmek durumundayız. Yalnız geçmişte Millî Em
niyet olarak memlekette huzur yerine huzursuz
lukların âmili olduğu bilinen o teşkilâtın bu şek
le ifrağını, biz içtimai anlayışımızda namuslu va
tandaşın tedirgin edilmemesi bakımından bir te
minat ve bir tekâmül istihalesi addetmekteyiz. 
Bu teşkilât kontrentelijans denilen yurt dışın
dan yurdumuza müteveccih emniyetimizi sar
sıcı haber toplama teşkilâtı olmalıdır ve yurt içe
risinde güvenliğimize müteveccih, cidden zararlı 
fikirlerin haberlerini Başbakanlığa getirmelidir. 
Bu haberler politik sebeplerle değil, vatanperver
lik duygusuyla değerlendirilmelidir. Aksi takdir
de mazide Mareşaline komünist demiş, inkılâbın 
ikinci- adamı olan Sayın inönü hakkında gizli 
gruplarında konıünisttir diye vesikalar okutmuş 
bir teşkilât olursa bu komünistlik isnadı olmaz, 
bizzat komünistlere cesaret verici Türk'ün büyük 
değerlerini o safta göstermek gibi bir gayretkeş
liğin ters tecellisi olur. (Soldan müdahale).. Ona 
da muhterem pederiniz cevap versin. 

BAŞKAN — Arkadaşlar istirham ediyorum, 
bu tarz ve üslûp içinde karşılklı konuşmayınız. 

ALİ KARA HAN (Devamla) — Pederiniz ce
vap verir efendim. 

Şimdi, hasretini çektiğimiz demokraside va
tandaşın emniyet ve huzur içinde olabilmesi için 
namuslu vatandaşın katiyen kanunların teminatı 
altında (kanunsuz ceza ve kanunsuz suç olmaz) 
prensibinden hareket ederek, mevhum tehlikeler 
tehdidi altında Adalet Partili arkadaşlarımızın 
bâzılarının mücehhez olduğu ve pederlerinin ha
berdar . olduğu hâdiselerin töhmeti altında va
tandaşı kurtarmak mecburiyetindeyiz. (A. P. sı
ralarından «terbiyeli konuş» sesleri). 

OSMAN ŞAHİNOÖLU (Samsun) — Sen 
Barzaninin adamısın. 

ERTUĞRUL AKÇA (Manisa) — MİT teşki
lâtında kim bilir senin fişlerin nasıl? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
ALİ KARAHAN (Devamla) — Pederiniz bi

lir, pederiniz. 
BAŞKAN — Arkadaşlar, tekrar rica ediyo

rum bu üslûp ve tarz içinde karşılıklı konuşma
yın. Sayın Karahan siz de müdahalelere cevap 
vermeyin, kendi görüşünüze devam edin. 

ALİ KARAHAN (Devamla) — İktidar ol
mak zordur arkadaşlar çok zordur. (A. P. sıra
larından Meclis kürsüsünden konuşmak çok daha 
zordur sesleri). 

Şimdi muhterem arkadaşlar, namuslu vatan
daşın adeta siyasi sıyanetini taahhüdetmiş, Baş
kanlığa bağlı bu teşkilâtın vatanperver denen
miş haberlerinin sıhhatine hakikaten inanılır 
insanlardan teşekkül etmesine Sayın Başbakan 
çok dikkat ve itina göstermek mecburiyetinde
dir. 

Muhterem arkadaşlarım; Başbakanlığa bağlı 
ve son zamanlarda polemik mevzuu yapılmak 
istenilen fakat partimizce çok hassas telâkki 
edilen bir mevzua da değinmeden sözlerimi 
bitirmiyeceğiın. Bu mevzu da din mevzuudur. 

Y. T. Partisi her Türk köyünde bir mektep 
ve her Türk köyünde bir cami olmasını ister. 
Türk Milletinin ve Türk köylüsünün ilmî ci
hazı yerinde, âhiretiyle Allahı arasındaki ve
cibeleri bilmesi de onun ahlâki salâbetini te
min babında lâzimesine katiyen inandığımız 
bir müessesedir. Yani, din ve dünya bakımın
dan her iki silâhla Türk Milletini ve Türk köy
lüsünü teçhiz edecektir. 

Sayın Başbakan, gazetelere aksettiği kadarı 
ile bildiğimiz son zamanlarda şahsan bir gay
ret içinde görünmektedir. Bu belki de haksız 
olarak kendilerine muhalif parti tarafından 
tevcih edilmiş bir sıfatın ref'i babında serd et
tiği gayret olabilir veyahut kendi arkadaşları 
tarafından kendilerine atfedilen bir sıfatın 
ref'i babında bir gayret olabilir. Lâik Türk 
Cumhufiyetinin Başbakanı çok hassas olması 
lâzııngelcn bir mevzuda kumanda mevkiinde
dir. Dinlisi de gayri müslimi de bu Başbakanın 
vicdan kopan hukuk anlayışının teminatı altın
da olduğuna göre Sayın Başbakanın bir karar
gâhta mevzi aldığını görmek bize Başbakanlık 
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sıfatiyle kabilitelif olmıyan bir anlayış gibi 
görünmektedir. Sayın Başbakandan Türk Mil
letinin tamamının selâmet sahiline götürdüğün
de kanaatlerini inanmış olsa dahi aleni izha
rından kaçınmasını bilhassa istirham etmek
teyiz. (A. P. sıralarından «Allah, Allah» ses
leri) («Vay vay» sesleri) 

Sayın milletvekilleri, Türk Milleti müslü-
mandır ve müslüman kalacaktır. (A. P. si sı
ralarından «Menderes'in sözü o» ve «suçtur» 
sesleri) Türk Milleti lâikliğin geçmiş iktidarlar 
tarafından yanlış anlaşılması veyahut iktidar 
elemanlarının bâzılarının bunu yanlış anlaması 
neticesi müslüman vatandaşa baskı. halinde 
kullanıldığmdandir ki, bugün bu mevzuu istis
mar edilmektedir. Çok tehlikeli, çok acı!... Yüz
de 70 i okur - yazar olmıyan bir memlekette 
din ve dünya işlerini çok mütehassıs eleman
lara tedvir ettirmek suretiyle aydın din adamı 
ve aydın Türk köylüsüne hasretmenizi bildire
rek Türk Milletinin bugününü Y. T. P., hiz
met veren herkesi desteklemek vaadiyle hepi
nizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — C. K. M. P. Meclis Grupu adı
na Sayın Fuad Uluç. 

C. K. M. P. MECLİS GRUPU ADINA FU
AT ULUÇ (Mardin) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri. 

Başbakanlık bütçesi münasebetiyle C. K. 
M. Partisinin görüşlerini arz etmek üzere huzu
runuza gelmiş bulunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, bizde, bütçe müzakere
lerinin memleket meselelerini bütün ayrıntıları 
ile kapsıyacak şekilde şümullendirilm esi teessüs 
etmiş bir gelenektir. Başbakanlık memleket ida
resinin, güdülen iç ve dış politikanın mihrakı ol
duğuna göre, mütalâalarımızı bu mihrakın, bu 
mihraka dayanak ve karşı olan çevrelerin du
rumu, tutumu ve çeşitli olaylar muvacehesinde
ki davranışları etrafında toplamaya çalışacağız. 

Şartlar ağır, iktidar ve muhalefetler olarak 
sorumluluğumuz büyüktür. Bu bakımdan her 
şeyden önce ne (haldeyiz ve ne halde olmalıyı-
zm) muammasını vuzuha kavuşturmanın mecbu
riyeti altındayız. Gölgede bıı akmaya titiz bir iti
na gösterdiğimiz öyle yönlerimiz var ki, bugün 
için ıstıraplarımızın başlıca kaynağı olmaktadır
lar. Gerekli tedbirleri almazsak, yarın için fe
lâketlerimizin müjdecisi olacaklardır. Bunları 

isamimiyetle ve cesaretle gün ışığına çıkarmamı
zın zamanı gelmiştir artık. 

Sayın Milletvekilleri, 
Sözlerimizin daha iyi anlaşılabilmesi için şu

nu peşin olarak belirtmekte fayda mülâhaza et
mekteyiz: C. K. M. P. olarak, memleketin idare
si sorumluluğunu tek başına yüklenen Adalet 
Partisinin muvaffak olmasını can ve gönülden 
dilemekte idik. Hâlâ da 'diliyoruz. Bunun başlı
ca sebepleri şunlardır : 

Bu memlekette bir ihtilâl yapılmıştır. Tarihî 
bir zaruretten doğmuş ol'an bu ihtilâli güç bir 
intikal devri takibetti. Siyasi partilerin kıyasıya 
mücadeleleriyle yeni yeni ihtilâl teşebbüslerinin 
sarsıntıları içinde endişeli günler geçirdik. Za
man zaman memleket ufukları büsbütün karan
lığa gömüldü. Halbuki, milletin huzura, huzur 
içinde çalışmaya ihtiyacı vardır. C. H. P. mih
veri etrafında kurulmuş olan karma hükümet
ler, bu huzuru ve huzur içinde çalışma imkânını 
arzulanılan nitelikte sağlıyamadılar. Bunda, iş-
başmdaiki hükümetlerin tutumları kadar, ihtilâl 
sonrasının tabii ve kaçınılmaz icapları da büyük 
rol oynamıştır. Hiç şüphesiz, daha basiretli, da
ha realist, daha tedbirli, daha enerjik hükümet
ler daha iyi neticeler alabilirlerdi. Bu nitelikle
ri daha az kifayetli iktidarlar 'ise, memleketi büs
bütün karanlık bir uçuruma doğru sürükliye-
bilirlerdi. Bu sebepledir ki, geçmiş iktidarların 
icraatlarını hükme bağlarken, durumu bu açı
dan incelemeli ve insafı elden bırakmamalıyız. 

Şayanı şükrandır ki, ihtilâli talkibeden devre 
içinde Demokrasinin dayanak ve teminat mües
seseleri kurulmuş, çalışır hale getirilmişlerdir. 

1965 seçimlerinin, seçim sistemimizin espiri-
sine aykırı tecelli etmiş olmasından bu sebeple 
endişe duymadık. Aksine, Adalet Partisinin icra
da rahatlık sağlıyacak bir çoğunlukla Büyük 
Meclise gelmiş olmasını memleket için hayırlı ve 
faydalı telâkki ettik. Demokrasinin 'dayanak ve 
teminat müesseselerini kurmakla değil, sadece 
korumak ve geliştirmekle vazifeli idiler. Geçiril
miş bunea tecrübeden sonra, gerçek Demokrasi
nin Türk Milleti için bir (Kaderi mutlak) oldu
ğuna inandıklarından şüphe etmemiz mümkün 
değildi. Memlekete, huzur ve huzur içinde çalış
ma imkânını ancak onlar getirebileceklerdi. Bu
nun da küçük ve basit bir şartı vardı. Ağır başlı, 
temkinli müsamahalı, tahımmüllü, arka niyet
siz, plânlı ve programlı olmak. 
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Bizim inancımıza göre, Adalet Partisinin ba
şarısı, Demokrasimizin zaferi olacaktır. Kader. 
onları bu şansa sahip kılmıştı. Hükümet progra
mına bu mülâhaza ve bu inançla yeşil oy ver
miştik. Bekliyecek ve görecektik. Ne yazık ki, 
bulduğumuz umduğumuzla denk düşmedi. Hü
kümetin ve iktidar partisinin tutum ve davra
nışları bizim için ümit kırıcı olmuştur ve hâlâ 
da ümit kırıcı olmakta devam etmektedir. 

Sayın Milletvekilleri; 
Bütçenin Cumhuriyet Senatosundaki müza

kereleri sırasında, Hükümet icraatının beğenil-
miyen tarafları, sayılıp, döküldü. Millet Mecli
sinde de sayılıp dökülüyor. 

Müzakereler süresince de sayılıp dökülecek. 
Samimî olalım ve hükmümüzü elimizi vicdanımı
za koyarak verelim. Bu sayılıp dökülenler ara
sında, hiç mi gerçeğe uygun olumlu, ikazlar yok
tur? Bunca zahmet, bunca çırpmış sadece Ada
let Partisi iktidarını yıpratmak için midir? Böy
le bir telâkki, memleket severliği, memlekete ya
rarlı olma arzusunu yalnız Adalet Partisinin te
kelinde saymak mânasına gelmez mi? 

Hükümetten ve iktidar partisinden rica edi
yoruz. Yapılan tenkid ve ikazların üzerine dik
katle eğilsinler. Bunu samimiyetle yapahilirler-
se, bu memlekette rüzgârlar daha ılık esecektir. 
Birçok müşküllerimizin daha kolaylıkla hal ça
relerine bağlanmaları imkânları doğacaktır. 

Bâzı tenkidlerin, fayda sınırlarını aşan bir 
eda ve üslûpla yapıldığını maalesef biz de müşa
hede ediyoruz. Elbette tasvibetmiyoruz bunları. 
Demokrasi, fikrin çoğunlukça olanı rağbet, azın
lıkta kalanı hürmet gören bir rejimdir. Çoğun
luk ezer, azınlık kemirirse, rejime tam mânasiy-
le sıhhatlidir denemez. Hırslı ve kızgın politika
cılar tarafından tahrik edilen bu sürtüşmelerin. 
yakın tarihimizde nelere sebebolduğunu hep bi
liyoruz. Artık, bırakalım bu denenmiş ve kötü 
netice vermiş metotları. 

Bizce şunu unutmamak lâzım: îyiyi istemek 
muhalefetlerin hakkı, daha iyiyi yapmak ikti
darların vazifesidir, iktidarlar bunu yapabilir-
lerse, şeref kendilerinin, kazanç memleketin olur. 
Gocunmaya lüzum yok. Kimse (Bunu sen hatır
latmıştın) diye muhalefetlerin göğsüne madalya 
takmaz. 

Sayın Milletvekilleri; 
Bugünün Türkiye'sinde, üzerinde son derece 

hassasiyetle duracağımız konu (Rejim) meselesi

dir. Asırlık rüyalarımızı gerçekleştiren yeni 
Anayasamızın getirdiği rejime gölge düşürme
mek için itinanın âzamisini göstermeliyiz. Siyasi 
partiler, demokratik hayatın dayanak müessese
leridir. Fikir, kanaat, inanç ve prensip gruplaş
maları. Demokrasiler için za?f değil, kuvvet kay
nağı olurlar. Fakat, hiçbir fikre, hiçbir kanaat, 
inanç ve prensibe dayanmıyan bölünmeler ise. 
bir çeşit rejim hastalığıdır. Bizdç, halk kuvveti
ni sadece kin ve nefretten <ılan birbirlerine mu-
hasım kamplara doğru zorla sürüklenmektedir. 
Bu yüzden 1960 ta kopmak üzere olan bir kar
deş kavgası, bir ihtilâl hamlesi ile ancak önlene
bilmişti. Bu bakımdan, memleket şartlarını, 1960 
öncesine doğru itmek hata olur. Aynı sebeple
rin, aynı neticeleri doğuracağı gerçeğini gözden 
uzak tutmıyalım. Kütlelerin tansiyonlarını 
devamlı olarak yüksek bulundurmakta fayda 
yoktur. Hem sosyal, hem de ekonomik nizamı 
tehdideden bir şey kuvveti olur bu. Aksine, tu
tum ve davranışlarımızla, esasen yüksek olan 
tansiyonu düşürmeye, muarız gruplara fikir, ka
naat, inanç ve prensip yarışmaları içinde kal
makla beraber Ibirbirlerini sevdirip, saydırmaya 
gayret etmek, Türk Milletinin bugününü ve ya
rınını güvenlik altında bulundurmak için ilk 
şarttır. 

Siyasi partiler, Demokrasinin dayanak ku
rumları oldukları için, Anayasa ile teminat altı
na alınmışlardır. Rejim için elzem oluşları, ha
talarını mazur göstermez. Aksine, sorumlulukla
rını artırır. Türk Demokrasisini, tek atın koştu
ğu saha olmaktan boşuna çıkarmadık. Fakat, ko
şu yerine sürdüğümüz atlar, yarışacakları yerde, 
sadece boğuşuyorlar. Halbuki, (oluş) çağları ge
leneklerin kuruluş çağlarıdır. Fert için de, top
lum için de, hayat, kitaplardan, kanun maddele
rinden çok geleneklerin, göreneklerin oluğun
dan akar. Bunun için, yarma bırakılacak imtisal 
örnekleri Demokrasimizin gerçek kaderi olacak
tır. Memleketin idaresi, kalkındırılması, çağdaş 
uygarlık seviyesine ulaştırılması çabaları yanın
da, iyi geleneklerde kurmaya ve yaşatmaya mec
buruz. Türk Milletine, Türk tarihine karşı bu 
mecburiyetin ilk sorumluları, siyasi partilerdir. 
özellikle, iktidarda bulunan siyasi partilerdir. 
Elbette, unutmamak, gözden uzak tutmamak ica-
beder bu hakikati. 

Sayın milletvekilleri, yapılan en haklı, en ger
çek, en mülayim tenkidler bile başta, Sayın Baş-
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bakan olmak üzere iktidar partisi sözcüleri tara
fından sert ve kırıcı tepkilerle karşılanmaktadır. 
Bu memlekette, kızgın Başbakanlar, kızgın Ba
kanlar, kızgın iktidar partileri devri artık ka
panmalıdır. Hiddet kuvvete değil, za'fa ve acze 
delâlet eder. ıSöğüp saymak için, tekme ve yum
ruk sallamak için bâzı muhalefet çevrelerinin as
la tasvibetmediğimiz tahrikleri iktidara hak ka
zandırmaz. 

Geçen hafta, Sayın Başbakanın Adalet Parti
si Meclis grupunda yaptıkları ve gazetelere se
kiz sayfalık bülten halinde gönderdikleri bir ko
nuşmalarının tam metnini üşüntü ile okuduk. Bir 
muhalefet partisi için, (Menfaat Şirketi) demiş
ler. Aldıkları cevap, kendi partileri iıçin (Men
faat çetesi) oldu. Şimdi de, iki tarafa mensup 
basın, bu sözleri kılişeleştirmekle meşgul. Kim 
kazanıp, kim kaybediyor bu ithamlardan! Ada
let Partisi mi? Değil. Halk Partisi mi? Değil. 
Kaybeden sadece Türk Milletidir. Yapmıyalım 
ve kaçınalım bunlardan. 

Hele yapılan hatalara, geçmişteki tatbikatlar
dan alınan misallerle, gölgesine sığınılacak ma
zeretler aranmasını asla tasvibetmiyoruz. Ne ya
zık ki, bizzat Başbakan, Bakanlar ve Adalet Par
tisinin sözcüleri sık, sık bu hataya düşmektedir
ler. Geçmiş iktidar, bu hatalar yüzünden azın
lığa düşmüş;1 yeni iktidar, bu hataları tekrarlı-
yarak millete ıstırap vermemesi için sorumluluk 
mevkiine getirilmiştir. Vaktiyle (Sende aynı şe
yi yapmıştın. Bugün de ben yaparsam ne çıkar) 
düşüncesi yanlıştır. Ne bu Hükümeti ne de bun
dan sonraki hükümetleri, muhalefetlerin ve 
Türk Milletinin karşısına bu mantık ve bu ma
zeretle çıkmış görmeyi istemiyoruz. Esasen, taşı
dığı sorumluluğu müdrik ve ciddî hükümetlere 
yakışmıyan bir davranıştır bu. 

Sayın Milletvekilleri; 
Hükümet, icraat kısırlığına mazeret ararken, 

bir başka hataya daha düşmektedir. Sık, sık (He
nüz birkaç aylık iktidarız. Bizden henüz ne iste
meye hakkınız var?) diyorlar. Bununla, memle
ket meselelerini henüz etüt safhasında bulunduk
larını ifade etmek istedikleri anlaşılıyor. Bir de
fa, memleketin kaderini yoğurmak amaciyle se
çime giren, girdiği seçimden de kazanmış olarak 
çıkan büyük iddialı bir parti için, memleket me 
selelerine yapılması gereken işlere, bu işleri yap
mak için, devletin haiz olduğu imkânlara yaban

cı bulunmak bahis konusu olmamalıdır. Bu ve 
benzeri sözler maazeretten çok aczin ve liyakat
sizliğin ifadesi olurlar ki, her ikisini de hangisi 
olursa olsun bir Türk Hükümetine yakıştırma
mız mümkün değildir. Kaldı ki, bundan evvelki 
Ürgüplü Kabinesi, Adalet Partisi mihveri etra 
fmda kurulmuştu. Sayın Başbakan o zaman Baş
bakan Yardımcısı idiler. O zamanki Bakanlar, 
Bugünkü Hükümette sorumluluk mevkiindedir-
ler. O halde (Birkaç aylık Hükümet etme) keyfi
yeti bahis konusu olamaz. Türk Hükümetlerini 
bu kadar çürük mazeretlerin gölgesine sığınmış 
görmek istemiyoruz. 

Muhtelif vesilelerle üzüntü ile müşahede et
tiğimiz bir husus daha var. Oy çoğunluğuna da
yanarak her şeyi kolayca hal çaresine bağlıya
caklarını sanıyorlar. Vakıa, Demokrasilerde me
seleler çoğunluğun tasvibine mazhar kılınarak 
halledilirler. Fakat Anayasaya, kanunlara, usul
lere, nizamlara, teessüs etmiş gelenek ve göre
neklere uygun, normal meseleler içindir bu. Dü
şünelim. Demokrasi ve Atatürk devrimleri bu 
millet için dönüşü olmıyan bir kader yoludur. 
Hiçbir gayret değiştiremez, yolundan saptıra-
maz bu kaderi. Şapka yerine fesi, Türk harfleri 
yerine Arap yazısını, Cumhuriyet yerine Padi
şahlığı, okul yerine Medreseyi, medeni kanun 
yerine şeriat hukukunu, ilim yerine safsatayı, 
hangi kuvvet geri getirebilir bundan sonra? Yer
siz ve lüzumsuz vesilelerden faydalanılarak, mil
lî irade ile Anayasayı çatıştırmaktan kaçınmak 
lâzımdır. 

Adalet Partisi Senato ve Meclis gruplarında, 
yakın arkadaşımız var. Bâzı tutum ve davranış
larının mucip sebebini sorduğumuz vakit (Halk 
ve teşkilât böyle istiyor) diyorlar. Evvelâ, parti 
teşkilâtı ile halkı birbirinden ayırmalıyız. Bâzı 
meselelerde teşkilâtların tazyiklerine dayanamı-
yan iktidarlar, kısa zamanda işi çığırından çıka
rırlar. Bu mecburiyet ve mazeretle gişirilen icra
atlar, memlekete hayır getirmez. Demokrasiler
de halkı dinlemek, halk çoğunluğunun arzu ve 
temayüllerini dikkate almak iyi şeydir. Lâkin, 
icabedince, halkın değil, hakkın sesine yönelmek, 
halkı da ikna yolu ile bu yönelişe iştirak ettir
mek bir vazife olur. 

Sayın Milletvekilleri, Adalet Partisi iktida
rı, ilk iş olarak seçim ve af kanunlariyle karşı
mıza çıkmış bulunuyor. Memleketin hal çaresi 
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bekliyen yüzlerce âcil meselesi var iken, sadece 
seçim ve af kanunlarını ele almalarına elbette 
bir mânası olmak icabeder. Sebebini soruyoruz 
(Millete vadettik. Vaidimizi yerine getiriyoruz) 
diyorlar. 

Seçim beyannameleri ve Hükümet program
lan bir vaid enfilâsyonu vesikasıdır. Çeşitli ko
nularda yaptıkları yüzlerce vaidi lüzum, önem 
ve müstaceliyet bakımından bir öncelik sırasına 
koyacak olursak, seçim ve af konuları listenin 
ancak son çeyreği içinde o da zorlamak suretiy
le yer alabilirler. O halde, bu isticalin sebebi ne
dir? 

Politik, sosyal, ekonomik ve kültürel müşkül
lerimiz hepimizin malûmu. Pahalılık, aile mües
sesesini tehdideden bir tehlike haline gelmek 
üzere, işadamı, memuru, köylüsü, kentlisi ile 
millet mustarip. Piyasa durgun ve ürkek. Bu gi
dişle iflâslar birbirini kovalamaya başlıyacak. 
Kıbrıs dâvamız bir iç sızısı olmakta berdevam. 
Hükümet bütün bunları bir kenara itmiş, seçim 
ve af meseleleriyle meşgul. 

Seçim sistemimizin espirisine aykırı bir dav
ranışla muhalefeti tasfiye ederek Büyük Meclisi 
dikensiz bir gül bahçesi haline getirmek istiyor
larsa, aldanırlar. Hak belle ligimiz yolda yürü
mek, inançlarımızın mücada! esini yapmak için 
mutlaka Parlâmento üyesi bulunmamız şart de
ğildir. Hiçbirşey yapamazsak, vatan sathına da
ğılır, tırmanabildiğimiz her kayadan, her tüm
sekten kanaatlerimizi, görüşlerimizi haykırırız. 

Adalet Partisi Anayasa ile mahkûm edilmiş 
bir devrin son hükümlü kalıntılarını affa nail 
kılmak istiyor. Cumhuriyetçi Köylü Millet Par
tisi olarak böyle bir affa asla karşı değiliz. Fa
kat bu affı, Adalet Partisi getirirse iş değişir. 
Çünkü, maksatlıdır. Çünkü, 27 Mayıs'm haksız 
bir müdahale olduğuna inarış mânasını taşır. 

Çünkü, böyle bir davranışı 27 Mayısla tas
fiye edilmiş bir maziye doğru yöneliş saymamak 
mümkün olmaz. Çünkü, Adalet Partisinin yayın 
organları devamlı olarak bu intibaı vermenin 
gayreti içindedirler. 

Sayın milletvekilleri, bu memlekette aşırı sağ 
ve aşın sol akımlar gerçekten tehlike olmak isti
dadını göstermeye başlamışlardır. Kara taassup 
bir vicdan vebası, kızıl taassup bir kafa kolerası 
halinde cahil, körpe aydın ve yoksul vatandaşı 
kemirmektedir. Her ikisi de bizi biz olmaktan 

çıkarma çabası içinde. Hükümet bunlarla müca
dele edecek yerde af ve seçim kanunları gibi en 
tali mesele^rin peşinde koşuyor. Hattâ, Sayın 
Başbakan İstanbul Bayram Gazetesine yazdığı 
bir makale ile dini politikaya alet etmekten çe
kinmiyor, kara taassuba tavız ve cesaret veriyor. 

Şimdi, kendilerine soruyoruz ve bu kürsü
den muhalefet olarak bizi ve Türk umumi efkâ-
nnı hiçbir tereddüde meydan bşrakmıyacak şe
kilde aydınlatmalannı istiyoruz : 

1. — Sayın Başbakan, 21ı Mayısın tarihî bir 
zaruretten doğmuş meşru bir müdahale olduğu
na inanıyorlar mı? 

2. — Yeni Anayasamızın başlangıç bölümü 
bir hakikatin ifadesi midir? 

3. — Adalet Partisi, Demokrat Partinin açık 
veya zımni bir devamı mıdır? 

4. — 27 Mayısın meşru bir müdahale olduğu
na inanmıyor, Adalet Partisini Demokrat Parti
nin bir devamı sayıyorlarsa, diyeceğimiz yok. 
Aksi takdirde, kendilerine mensup yayın organ
larının, özellikle îzmir ve Ankara Adalet Gaze
telerinin neşriyatlanna ne buyuruyorlar? Bu 
neşriyatı tasvibedip etmediklerini açıkça ifade 
edebilirler mi? 

Sayın Başbakandan bu sorularımızın cevap
larını bekliyor, yeni bütçenin Türk Milletine ha
yırlı olmasını diliyoruz. 

Saygılarımla. (Sağdan alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın Lâtif Aküzüm. 

A, P. GRUPU ADINA LÂTİF AKÜZÜM 
(Kars) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri. 

1966 yılı Başbakanlık Bütçesi üzerinde Ada
let Partisi Grupu adına düşünce, temenni ve 
görüşlerimizi arz etmek üzere yüksek huzuru
nuza gelmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar; sosyal ve ekonomik 
düzen içinde gerekli ortamın teşekkül ve hız
lanmasında kalkınma hedeflerine demokratik 
anlayışla ulaşmak arzu ve emelini duyan Hü
kümete çok güç ve çok şerefli vazifeler düş
mektedir. 

Demokratik düzen içinde her türlü fikrî 
hareketlerin tartışılmasına imkân vermek inan
cını samimî olarak taşımaktayız. Türkiye; 
demokratik hayatın gerçek saadetine, iyi niye
te dayanan müspet fikir ve kanaatlerin serbest 
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ve rahatlıkla tartışıldığı ve her türlü yasakçı 
müeyyide ve inançların törpülendiği bir ortam 
içinde kavuşacaktır. Toplum düzeninin sar
sıntılardan uzak olarak Anayasanın tanıdığı 
haklar, prensipler ve ölçüler içinde kalabil
mesinde Millet olarak sayısız menfaatlerimizin 
bulunduğu şüphesizdir. 

Değerli arkadaşlarım, çalışma hayatımıza 
istikamet veren, düşüncelerimize hâkim, olan 
alışkanlıklara karşı elbette uyanık ve tenkid-
çi bir gözle bakmak lâzımdır. Fakat, çok yeni 
şeyler diye takdim edilen ve yegâne şifa diye 
Millete sunulmak istenenleri, hakiki hüviyetle-
riyle görmek, incelemek mecburiyetinden ken
dimizi alıkoyamayız. O zaman sahte nikâplar, 
maskeler altında saklı bulunan en tehlikeli ze
hirlerin her şeyimiz pahasına cemiyetimize ka
bul ettirilmek istendiğini anlıyacağız. Fakat 
yalnız başına, bunu bizim anlamamız kâfi de
ğildir. Anlatmak, genç dimağları bu kötü tel
kinlerden kurtarmak, ilmî, fikrî, siyasi ve ik
tisadi plânda âcil tedbirleri almak mecburi
yetindeyiz. 

Acıları ve ıstırapları, şefkat ve muhabbetle 
dindirmek, yanlışları ve hataları hizmet yolun
da gidermek için sonsuz bir inanç aşılamayı. 
milletin ümitlerini yok etme gayretleri karşı
sında çalışmayı, hayata bağlanmayı, mutlulu
ğu birbirine yardımda aramayı öğretmek ve 
bunun için kendini vakfeden insanlar olmak 
mecburiyeti vardır. Ama bu da kâfi değil
dir. 

Meclislerimizin, en büyük icra organı olan 
Hükümetten beklediği hukukî, kanuni, kazai 
ölçüler içinde katî bir inançla geliştirilmiş ted
birlerini getirmesi ve tatbikata koyması zaru
ridir. Elde ettiklerimiz, asgari mânasiyle mu
hafaza ile mecbur olduklarımızdır. Bunlar 
kimsenin israfa, kimsenin suiistimale gücü ve 
hakkı olmamalıdır. 

Hürriyetini başkasının hürriyetine riayette 
bulan, itibar ve itina ağacında dostluk meyva-
larını vermek üzere bekliyen bir toprak üze
rindeyiz. Ama ne yazık ki, bizi kucaklamış 
olan bu aziz toprağı altımızdan çekmek ve bizi 
sarsmak istiyen kollar mevcuttur. Halbuki. 
bizim gelecekte çocuklarımıza, saadet ve refa
ha lâyık kardeşlerimize, devreceğimiz en bü

yük miras kişi hürriyeti ve o kişilerin bu aziz 
toprak üzerindeki mülkiyet haklarıdır. 

Aziz arkadaşlarım; 
Doğru ve iyi insanlar, bütün yurtseverler; 

milliyetçi aydınlar bu uğurda çalışmaya ve ça
lışanların yardımına koşmaya mecburdurlar. 
Sonsuz hürriyet isteği anarşiyi, zümrelere sa
hip çıkarak sınıflar kavgasını ve sonunda her
kese bir dilim ekmek için zulmü, istibdadı, 
kapitalizm düşmanlığı sloganı ile, hürriyetleri 
yok edici tekelci Devlet kapitalizmini ve arka
sından komünizm emperyalizmini getirmek is-
tiyenlere artık dur demek zamanı gelmiştir. 
Millî saadeti, milletimizin şeref ve haysiyeti 
ve insanlık hakları ile bekası için millî birliği
mizin gerçek mânasiyle sağlanması, her sahada 
belirli ve katî bir (mukavete ve tedbirler cep
hesi) kurmamızı gerektirmektedir. Millet için 
mihnet ve meşakkatlerle gerçekleştirdiğimiz 
eseri, müşterek tehlikeler karşısında korumak 
başlıca kaygımız ve vazgeçilmez dâvamız ol
malıdır. 

Tarihimiz boyunca, savaşlarla yoğrulduğu
muz, kahramanlarımızın kan ve ateş içinde 
canları pahasına ama şerefi eriyle elde ettikleri 
yurt sulhunun dünya sulhune bağlı zor mese
leleri karşısında Türkiyemiz haklarını, insan
lık haklarını korumak çabasına her günden 
daha fazla bağlı bulunmaktadır. Bizim iyiliği
mizi veya kötülüğümüzü istiyen her milletin 
karşısında hürriyetlerimizi korumak ve buna 
bağlı prensiplerin sürekliliğini sağlamak için 
her güçlüğü yenmek kararında olduğumuzun, 
dostu destekleyip düşmana bütün kuvvetimizle 
karşı koyacağımızın bilinmesi lâzımdır. 

Dostlarımızın her zaman ve her yerde bizi 
taki'betmelerini ve bize destek olmalarını bek
lemek mümkün değildir. Fakat hak ve hürri
yetleri müdafaa etmek daima bizim elimizde
dir. Bunları müdafaa etmeliyiz ve edeceğiz 
arkadaşlar. Neticeyi istihsal için hakka ina
nanların iradesi, medeni davranışın yapıcı 
cesareti, gayesini bilenlerin katiyeti yanında, 
el'betteki tarafları birbirinden ayıran mesele
lerden. ziyade bunları birleştiren âmillerin araş
tırılarak geliştirilmesi, seçilen tek yol olacak
tır. 

Sayın arkadaşlarım, Sayın Başbakanın şah
sında Hükümetinizin, geçmiş zaman içinde 
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büyük mesafeler kaybedilmiş, hırpalanmış, im
kânları harcanmış talihsiz bir bakiye olan Kıb
rıs mevzuunda tesbit ettiği sağlam davranış
larını ve neticelerini bunun en bariz bir misali 
olarak zikretmek ve kendilerini tebrik etmek 
yerinde bir hareket olur kanaatindeyim. Genç 
ve dinamik şahsiyetinde müspet ilmî şiar edin
miş, bulunan Sayın Başbakanın partimizin 
memleket hesabına tesbit etmiş bulunduğu 
prensipler yolunda büyük başarılar sağlıya-
cağına inanıyoruz. 

Memleketin yetiştirmiş olduğu değerler, 
yalnız bir iktidarın, yalnız bir partinin malı 
değildir. Onu ve şahsiyetini korumak kötü 
telkinlerin dışında tutmak bütün Parlömanter-
lerin tabiî vazifeleridir ve bu böyle olmalıdır. 
Grup sözcülerinin Hükümet icraatı ve Sayın 
Başbakanımız hakkında söyledikleri hususlar 
elbette Sayın Başbakan ve mesul Bakanlar 
tarafından gerektiği şekilde cevaplandırılacak
tır. Onun için ben bu konuya temas etmiyo
rum. 

Sevgili arkadaşlarım, 
Cemiyetimizin içinde bulunduğu vasatm 

gerçek halini tesbitte elbetteki Millî Emniyet 
Teşkilâtının büyük rolü ve vazifesi vardır. 
Memleketin huzurlu geleceğinin temini husu
sunda bu teşkilâtın çok titiz ve ciddî bir çalış
ma içinde bulunduğuna kaariiiz. Elbette ki. 
bu çalışmalar geleceğe ait tedbirlerin alınma
sında temel unsur olacaktır. 

Başbakanlığa bağlı bulunan Atom Enerjisi 
Komisyonu faaliyetleri de teknik ilerleme yö
nünden üzerinde ehemmiyetle durulacak bir 
konudur. Geçen teşriî devrenin ve iktidarla
rın çıkarmış bulundukları Personel Kanununun 
tatbikatı 1 Marttan itibaren başlıyacaktır. Fa
kat çeşitli yönleriyle bugünden şikâyetleri 
tevlideden bu kanunun realist bir görüş içinde 
Devlet Personel Teşkilâtı tarafından esaslı bir 
şekilde tekrar ele alınmasını icabettireceği ka
naatini taşıyoruz. 

Aziz arkadaşlar, biz birbirini tamamlıyan. 
fertleri, aileleri, müesseseleri ve zümreleriyle 
bir imanın, bir millî şuurun koparılmaz harcı 
ile bağlanan, sevgi ve güven duygulariyle bes
lenen bir cemiyetin üzerinde Türkiye'mizin ge
liştirilmesi, refah ve saadete doğru yükseltil
mesi için çalıştığımız öz medeniyetimizin tah
kimatını kurabileceğiz. Millet için, büyük 

Türkiye'miz için, bize tevdi edilen emaneti son
suz bir gayret ve iştiyak ile yasalarımıza inan
mış, münferit halkalar halinden kurtulup bir 
inanç zinciri haline gelmekle muhafaza edebi
leceğiz, Tanrı bizi koruyacaktır. Sözlerime 
son verirken cümlenizi en iyi dileklerimle ve 
A. P. Grupu adına saygılarımla selâmlarım. 
Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Nazif Kurucu, usul hak
kında söz istediğini beyan ettiniz, ne hakkında 
efendim?. 

NAZlF KURUCU (Konya) — Yazılı konuş
maların yirmi dakikayı geçmesi hakkında. 

BAŞKAN — Omun için ayrı bir önerge verin, 
ova kovavım. 

NAZÎF KURUCU rKonva) — Savın Başkan 
bir tatbikat var. tik gün alınan karar bütçenin tü
mü üzermde idi. Her gün Başkan değiştiği için... 

BAŞKAN — Efendim, Başkan her srîin deği
şiyor ama vazifeli arkadaşlar vazifelerinde de
vamlı olarak kalıyorlar. Onların bize verdimi bil
gi budur. Avrı bir önerge verin, onu oya kovalım. 

Savın Zeki Efeo&lu. bir önerge vermişsiniz. 
«Cumhurivetçi Köylü Millet Partisi sözcüsü ko
nuşmasının sonunda sahibi bulnnrînnmm î/mir 
Adalet Gazetesini ve benim o ımzetel erdeki nesri-
vatımı Anayasa ile kabili'telif bul mı varak, Sa
vın Başbakana mnha.tabolarak bâzı somlar sor
muştur. Gerçekle alâkası olmıyan bu bevan hak
kında tavzih sadedinde söz verilmesini saygı ile 
arz ederim.» Diyorsunuz. 

Bir kere hemen arz edeyim ki. tavzih sadedin
de söz istemek dive bir sev îef.ıVno-fimüzde yok
tur. Görüşmelerin konusu zatıâlmîzin sabin bu-
lnndu^u gazetenin nesrivatı demidir. Sualler 
Başbakana tevcih edilmiştir. Cevan verin ver
memek, takdir hakkı da Sayın Başbakana aittir. 
Bu itibarla size de söz veremiyecep'im. 

Söz sırası Millet Partisi adına Sami Binicioğ-
lu'nundur. 

OSMAN ZEKÎ EFEOftT/U (İzmir) — Baş
kan, burada vanlıs bir bevan yanılmıştır. Bu 
memlekette 27 Mayıs ihtilâlini kötü olarak anla
tır) bize mesulivetini yüklemek çabası vardır. Mü
saade buyurunuz da bunlara cevap arz ede
yim. 

BALKAN — Sayın Efeo&lu. bu sualimin ce
vaplarını siz verecek deSi'lsmiz. Sayın Başbakana 
tevcih edildi. Arz ettiğim gibi Başbakanın da 
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cevap verip vermemesi kendi takdirlerine kal
mıştır. 

Buvurun Savım Sami Binicioglu. 
SAMÎ BÎNÎCÎOĞLTT (Manisa) — Sayın 

milletvekilleri Millet Partisi Grupunun 1966 
yılı Başbakanlık Bütçesi üzerindeki görüş, ten-
kid ve temennilerimizi arz etmek üzere söz 
almış 'bulunuyoruz. 

Savın milletvekilleri, memleketimizin, 1950 
de ilk defa olacak bir iktidar derişikliği ile 
baslıvan ve 27 Mayıs 1960 tarihinde yeni bir 
merhale kateden; devamlı bir iktisadi, siyasi 
ve sosval desrs'm ve oluşum içinde bulun
duğu ve bütün bu sahalarda birtakım sarsııntı 
ve buhranlar sree'rdifH ve halen de oturmamış 
bir ortamın içinde olduğu bir p-ercpktir. 

Bu srercek ortam içinde, Başbakanlığın ve 
Başbakanın sorumluluğu ve görevleri bir kat 
daha e*>emmivet arz etmektedir. 

Demokratik relimi kabul etmiş memleket
lerde arzu edilen, elbetteki onun bütün iear>-
ları üe noksansız olarak yerine sretirilmesldir 

Millî iradenin kavıtsız şartsız egemenli*! 
prensibinin ışıîh altında, modern demokrasi
ler veni bir veçhe kazanmış bulunmakadır. 
Sadece ov çoğunluğuna davanan iktidarların. 
millî iradeyi münhasıran bu anlamda telakki 
etmelerin îti mahzurları t^en'ibelerle sabit olmuş
tur. "Rövl^ee cok "partili bir sıvası faalîveti 
srerpVfîroTi demokratik si'stemlprde, iktidar ve 
m^^alefet müna.sebpt.leri daha, da ciddî bir 
eTıemmîvet ar?; etmekte ve millî irade uroblpml 
ipindp rtartllfir önemli bir ver irc^a! etmek-
tedîrlpr. TTele b^im memleketimiz ffihi, de
mokratik fno"!îyf>tlerîn kısa zamanda mevhalp. 
ler ka.t'ettifri bir sırada dpmokratik rpümiml-
zın âri7a.sız geli«mpsî bakımından iktidar hü-
]rı"Tne+ipT-:ırıe ve başlarına çok önemli vazifeler 
düşmektedir. 

Hükümetlerin genel rtolitikasmı temsil p^^-n 
ve ona, istikamet veren Başbakanların da bü
tün davranırlarında cok müt.pvakkız. cok ol
gun. cok dikkatli, sabırlı ve ağırbaşlı davran
maları, şevek. yüklpndikleri sorumluluk bakı
mından. gerekse benimsenen demokratik siste
min muhafazası ve memleketin yüksek menfaaat-
leri bakımımdan ehemdir. 

Sa^nn milietveküleri; 
27 Mavıs 1960 dan bu yana yeni Anavasa-

mızm getirdiği yeni demokratik müesseselerin 

tecrübesi içindeyiz. Bu tecrübelerin bu güzel 
müesseseleri Türk toplumuna mal edecek şe
kilde olumlu olarak geçirilmesi iktiza etmekte
dir. 

Cemiyetimizin kısa zamanda geçirdiği siyasi, 
sosyal ve iktisadi hareketler toplum içinde bir
takım şahsi menfaat grupları meydana getirmiş
tir. Bir taraftan bu menfaat grupları bir taraf
tan, siyasi, sosyal ve iktisadi sarsıntılardan isti
fade ederek içimize giren yıkıcı cereyanlar ayrı
ca bir tehlike arz etmektedir. Bu tehlikeler el
bette ki, rejime ve yüce milletimizin varlığına 
müteveccihdir. Bu itibarla, demokratik rejim ve 
hukuk devleti, ona inananların ve ona ümit bağ-
lıyanlarm ümit ve inançları ile varolan bir fazi
let rejimi olduğuna göre, bu inanç ve ümitlerin 
yitirilmesi, bilâkis takviye edilmesi yönündeki 
davranışlar basiretli Hükümet başkanlarından 
beklenilecek vazifeleridir. 

Şu duruma göre, rejim meselesi ciddî bir me
sele olarak karşımızda bulunmaktadır. Rejim 
üzerinde bu kadar çok lâf edilmeden Sayın Hü
kümet ve onun Başkanı müteessir olmamalıdır. 
Rejim üzerinde partilerin bu derece lâf etmeleri 
ona olan bağlılıklarından ve onun yaşaması için 
duydukları hassasiyetten ve gelişen olaylar kar
şısında duydukları endişeden ileri gelmektedir. 

Sayın Hükümet ve Sayın Başbakan, partile
rin bu hassasiyetini memnuniyetle karşılamalı-
dır. Aksini düşünmek, gerek rejim için, gerek 
memleket için ve gerekse bütün mesuliyetleri üze
rinde toplamış bulunan Hükümet için tehlikeli 
bir davranış olur. 

Hükümet Başkanı, Devlet gemisinin kapta
nıdır. Kendini engin bir okyanusun azgın dalga
ları ortasında olduğunu hissetmelidir. Gemisini 
batırmadan salim bir limana ulaştırmanın icap 
ve gereklerini çok iyi düşünmeli ve hesaplamalı
dır. Millet olarak bekamız, yükselmemiz Hükü
met başkanlarının içinde yaşadığımız 20 nci asır 
milletlerarası modern yaşama mücadeleleri icap
larına göre tedbirler düşünmesine ve Hükümetin 
bunlara karşı koyabilecek gerçek imkânlarla teç
hiz edilmesine bağlıdır. 

Sayın milletvekilleri, iktisadi ve ideolojik sa
vaşların kesif olduğu bir devrim içindeyiz. Bu çe
tin savaşta muvaffakiyetlerimiz millî birliğimize, 
bu birliği temin edecek millî gelenek ve müessese
lerimize ve millî heyecanımıza da bağlı bulun
maktadır. 
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İnsan maddi ve mânevi bir küldür, cemiyet
ler de öyledir. Bunlardan birinden sarfınazar 
olunamaz. Bu devirde düşmanı cepheden bekle
memeliyiz. Düşmanın her zaman aramızda gezdi
ğini kabul etmeliyiz. Tedbirlerimizi alırken de 
bölücü ortamlar yaratılmasına sebebiyet verecek 
her türlü davranışlardan kaçınmalıyız. Gerici -
ilerici gibi bölücü sloganları itip atmalıyız. 

İktisadi emperyalizmin yanında, siyasi ve ide
olojik emperyalizmin de çevremizde şahlandığı
nı unutmamalıyız. Gelip geçmiş hükümetlerin 
hatalı hareketleri yüzünden Kıbrıs meselesi do-
layısiyle emperyalist ihtirasların nasıl su üstüne 
çıktığını hepimiz ibretle müşahede ettik, görüle
ni görmemezlikten gelemeyiz. 

Bugün megola idea peşinde koşan Yuna
nistan ve Türk Milletinin yükselmesini istemi-
yen, sureta dost görünen devletlerin sinsi yardım 
ve tahrikleriyle ne gibi entrikalar çevrildiği göz
lerinizin önündedir. 

Artık içimizde, Milletimizin kanını emercesi-
ne beslenen ve milletimizi yiyip yıkacak çabalar 
içmde bulunan Türkiye'deki rumların faaliyet
lerine «Dur l» demenin zamanı çoktan gelmiştir. 
Bunlar hakkında tedbirler en kısa zamanda alı
nıp uygulanmalıdır. Ve bu arada aziz milleti
miz ve vatanımız için zehir saçan siyasi bir 
ocak haline geldiği hiç şüphe götürmiyecek 
kadar açık olan patrikhane meselesi biran 
evvel halledilmelidir. Diğer taraftan imti
yazlar tanıdığımız ve daima aleyhimize çalı
şan ramlardan da her türlü imtiyazlar derhal 
alınmalıdır. Artık içinde bulunduğumuz gaflet 
uykusundan uyanmanız ve tavizsiz olarak cesur
ca silkinmemiz ve bize zaferler kazandıran ve za
ferlere götürecek olan millî şuura ve millî birliğe 
dönmemiz gerekir. 

Bizi yok etmek için çare sayarak mânevi de
ğerlerimizi yok etmek istiyenlere amansız bir 
savaş açmalıyız. Asırlar boyunca Mehmetçiği za
ferden zafere götüren «Allah Allah» nidalarının 
mânevi kuvvet ve anlamını idrak etmeliyiz. Bu 
arada hiç inanmıyan ve fakat bol bol maneviyat 
istismarcılığı yapanlara karşı da durmalıyız. Di
nî ve mukaddes duygularımızı siyasete alet etme
meliyiz ve edenlere de müsaade etmemeliyiz. 
Böylece hakiki müminlerin ortamını yaratmalı
yız. Esareti kendine taht edinmiş Allahsız komü
nizmin Allahsız uşaklarının memleketimizde per

vasızca dolaştıklarını esefle müşahede etmekte
yiz. (Alkışlar) En kısa zamanda artık bunlar 
hakkında kesin tedbirler alınmalı ve tatbik edil
melidir. Hükümet de memleketin fakirliğini sö
müren, maksatlı vatan düşmanlarına karşı dura
cak iktisadi, sosyal ve siyasi tedbirleri bir arada 
almalı ve sosyal adaleti ve sosyal güvenliği kesin 
olarak temin edecek yollara süratle gitmelidir. 

Diğer taraftan, Ticaretimizi yabancı azınlı
ğın elinden kurtarmalı, dış ticaretimize millî bir 
veçhe vermeliyiz. Ticaretimizi bu vatanda kaza
nıp başka yerlerde sarf etmek zihniyetinde olan 
aslında bizden olmiyanların istismarından kur
tarmalıyız. İş adamlarımızın bu işlere el atma
larını ve devletçe kendilerine maddi ve mânevi 
yardımların yapılmasını ve millî sanayiin hima
yesi için gereken her türlü tedbirleri almalıyız. 
İşte bütün bu millî problemlere evvelâ eğilecek 
olan ve yön verecek olan Sayın Başbakandır. 

Sayın Başbakan, yukarda arz ettiğim ve için
de bulunduğumuz şu ortamda, . Hükümet prog
ramlarını okurlarken şöyle buyurmuşlardı: 

«— Adalet Partisi, Anayasamızın teminat al
tına aldığı bütün temel hak ve hürriyetleri, mil
lî müesseselerimizi korumayı, Türk milletine hu
zuru, refahı, saadeti, affı, müsamahayı ve kar
deşliği vâdederek iktidara gelmiş bulunmaktadır. 
Hiç şüphe yoktur ki, her hükümetin başlıca gö
revi olan bu vecibeler, ve Türk Milletinin en ta
biî hakkı olan bu nimetler ancak hep birlikte gö-
ğüsliyeceğimiz gayret ve faaliyetler neticesinde 
elde edilebilir. Biz bir intikal devrinin mübalâ
ğalı tezatlı ve kırıcı hâdiselerinin bütün tesirleri 
ve neticeleriyle kapanmış olduğuna yürekten 
inanmaktayız. Türkiye'de aydınlık ve ümit dolu 
yeni bir devir başlamıştır. Bu devir millî mües
seselerimizle birlikte parti ve zümre farkı gözet
meden bütün vatandaşlarımızın müşterek eseri 
olarak yaratılacak ve yaşıyacaktır.» 

Bu ifade de Sayın Başbakan hepimizin arzu 
ettiği bir duyguyu dile getirmişlerdi. 

Şimdi düşünelim, Sayın Demirel Hükümet 
Başkanı olarak 5 nci ayını doldurmak üzeredir. 
Hükümet programında çok geniş olarak ele al
dığı meseleler ele alınırsa 4 yıllık devrenin 1/8 
ini bitirdiğini düşünürsek şu beş ay içinde mem
leketin hangi badirelere doğru sürüklendiğini ve 
vazgeçelim diğer iktisadi büyük vaadlerden ger
çeklikle görürüz, Sayın Hükümet Başkanını ve 
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Hükümetin, sanki başkaca yapılacak bir işi yok
muş gibi, en âcil olanları bunlarmış gibi bir se
çim kanunu ve âdil olmıyan bir af kanunu ile 
karşımıza çıkmaktaki maksadını bir türlü anlıya-
mıyoruz. Ve memleket hayrına bu teşebbüslerden 
bir netice çıkacağına inanmıyoruz. Sayın arka
daşlar, tenkidlerimizi objektif ölçüler dâhilinde 
yapıyoruz ve Sayın Başkanı yukarda arz ettiğim 
beyanları ile de tezat içinde bulunduğunu üzüle
rek görüyoruz ve diyoruz ki: Türk Milletine hu
zuru getirmenin başlangıcı böylemi olur? millî 
müesseselerimizin korunması, Anayasa müessese
lerinden biri kabul edilen siyasi partilerin mev
cudiyetini yok edecek antidemokratik düşünüş
lerle mi olur? Affın, müsamahanın, kardeşliğin 
teessüsü, gayriâdil umumilik ve eşitlik prensip
lerinden yoksun, bir Af kanunu tasarısı getir
mekle mi olur? 

— Türkiye'de aydınlık ve ümit dolu yeni bir 
devir, memleketin âcil meseleleri, vatandaşın gün
lük dertleri, ekonomimizin en kısa zamanda gi
derilmesi elzem birtakım hastalıkları dururken 
siyasi rekabet çığrı açacak, şekilde faydasız, al-
lerjik tasarruflarla işe girişmekle mi olur? Sayın 
Demirel bu davranışları ile, bu kadar körpe bir 
rejimi siyasi fırtınalardan nasıl koruyacaktır? 

Sayın Başbakan iktidara geldiği gün, «Biz 
32 milyon Türkün Hükümetiyiz.» buyurmuşlar
dı. Buna rağmen Sayın Başbakan bugün giriştiği 
işlerde Türk kamu oyunun nabzını yoklamak 
şöyle dursun, savunulması güç birtakım tasarruf
larda bulunduğu bir gerçektir. 

Sayın Milletvekilleri, Yine Sayın Başbakan, 
Hükümet programlarında: 

«— Ayrıca birlikte millet hizmetine girdiği
miz şu kutsal çatı altında beraber çalışmak im
kânına kavuştuğumuz siyasi partilerimizin ya
pıcı tenkidlerinden, yerinde ikazlarından güç ala
cağımıza eminiz.» demesine rağmen muhalefetten 
gelen seslere kulak vermemesi, anameseleler üze
rinde onlarla fikir teatisinde bulunmaması, hattâ 
Anayasanın esaslı müesseselerinden biri olan si
yasi partilerin tasviyesi için teşebbüslere geçmesi, 
acaba Sayın Başbakana memlekette ve üzerinde 
titrediğimiz rejime ne kazandıracağını zannet
mektedir?.. 

Sayın milletvekilleri, yine Sayın Başbakan 
okuduğu Hükümet programının bir yerinde, ay
nen şöyle buyurmuşlardı: 

«Bütün siyasi teşekküllerin Anayasa sınıfları 
ve demokratik gelenekler ve usuller içinde asgari 
bâzı müşterekler etrafında ittifak etmelerini hür
riyet düzeni ve demokratik repimin başarısı için 
temel bir şart olarak görmekteyiz. Bu sebeple
dir ki, artık rejim meselesini sistem ve siyasi dü
zen dâvasını tartışma sınırı dışında tutmak ge
rektiğine inanıyoruz.» buyurmuşlardı. 

Oysaki, Sayın Başbakan istikamet verdiği 
5 aylık icraatı ile tamamen bunun aksini yap
mıştır. Kısa zamanda siyasi partilerle çekişme 
haline düşmüş, Kıbrıs meselesi gibi millî bir dâ
vada dahi siyasi partilerin görüşlerini almak, an
lamak basiretini dahi göstermemiştir. 

Diğer taraftan aksi istikametteki davranışla-
riyle bilâkis rejim meselesinin sistem ve siyasi 
düzen dâvasını tartışma sınırı dışında tutmak 
şöyle dursun, onu endişe verici bir tartışma ko
nusu haline getirmiştir. 

Sayın Başbakan, yine aynı Hükümet prog
ramında: «İdarenin tarafsızlığı hususundaki inan
cı vatandaşlar ve devlet memurları indinde tar
tışılmasına imkân olmıyan bir kanaat halinde 
yerleştirmek daima titizlikle göz önünde bulun
duracağımız bir husus olacaktır.» Buyurmuş
lardı. Kısa zamanda Devlet memurları arasın
da kış kıyamet gününde yapılan nakiller ve tâ
yinler âmme vicdanında derin akisler yapmıştır. 

. Partizanlığı önlemek vadinde bulunan iktidar 
aynı partizan zihniyetle değiştirmeler yapmak
tan kendini alıkoyamamıştır. Oysa ki, partizan 
idareye nihayet vermek niyetinde olan Hüküme
tin yapacağı iş tarafsız memurlara gerekli kıy
meti vermek ve partizanlık ne taraftan olursa ol
sun önlemek ve idareyi vatandaşa bir hizmet va
sıtası haline getirmek ve memuru da huzursuz 
kılacak davranışlardan kaçınmak olmalıydı. 

Sayın milletvekilleri, hakikaten hangi makam 
ve mevki olursa olsun Türk Milleti tarafsız bir 
idarenin özlemi içindedir. Hangi parti iktidara 
gelirse gelsin siyasi bağlılıkla mevki ve makam 
sahibi olmak istiyenlere meydan vermemelidir. 

Cumhuriyet Halk Partisi Hükümetleri zama
nında da aynı isabetsiz yola başvurulmuş, parti 
kayırmaları ile birçok tâyinler yapılmıştır. Bu 
yol iyi değildir, bu yolu bırakmalıyız. Bu yol
dan ümit bekliyen memurlara da bu yolda bir 
şeye vasıl olmıyacaklarına dair kanaat getirtme-
liyiz. 
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Üzülerek ifade edelim ki, bugünkü iktidar da 
tâyinlerini aynı partizan zihniyet tahtında yap
maktadır. O yaptı, ben yaparım zihniyeti bizi ta
rafsız idareye kavuşturamıyacaktır. Bir tarafın 
artık buna bir son verip demokratik idaremizde 
yeni bir çığır açmalı, bir teamül meydana getir
melidir. Bu teamülün de Sayın A. P. si iktidarı 
tarafından getirilmesini candan temenni ederiz. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Devleti bir hu
kuk devletidir, hukuk devletinde vatandaş ve 
Devlet münasebetleri bir hukuk statüsü içinde 
cereyan eder. Vatandaşın hukuk düzenine say
gısı olmalıdır. Bu saygının meydana gelmesi hu
kuk düzenini korumakla görevli Hükümetin tu
tumuna bağlıdır. 

Evvelâ Hükümet hukuk düzenine bağlı oldu
ğunu göstererek vatandaşına örnek olmalıdır. 
Oysa ki, bugün kaza organlarından sâdır olmuş 
idari kaza kararlarının tatbik edilmemesi cidden 
üzüntü vericidir. Hükümet bu tasarruflarında 
haklı olabilir, haksız da diyemeyiz. Ancak mah
kemeye intikal etmiş, Anayasanın tanıdığı bir 
hakkı kullanmaktan tevellüdetmiş bir hukukî du
rumun tatbik edilmesi Hükümetin vazifesidir. 

Danıştaydan bâzı yüksek memurların almış 
olduğu tehiri icra kararları esasa mütaallik ka
rarlar değildir. Bir hakkın kullanılmasından doğ
muştur. Bunları Hükümet yerine getirmeli ka
rarın esasını beklemelidir. Bu gibi gayrihukukî 
davranışlar, siz de yapmıştınız, sizin zamanınız
da da tatbik edilmiyen idari kaza kararları var
dır esbabımucibesiyle karşılanamaz. Beğenmedi
ğimiz şeyleri yapmak durumuna düşmemeliyiz. 
Aksi takdirde hukuk düzeni bozulur, Anayasa 
müesseseleri kuvvetini kaybeder, netice memle
ket yararına olmaz. 

Elbette ki, Hükümet çalışabilmek için birta
kım tâyinler, nakiller, tasarruflar yapacaktır, 
fakat bütün bu tasarrufların da hareket nokta
sı hukuk olursa onun karşısına kimse çıkamaz, 
çıkmaya da cesaret edemez, çıksa da karşısında 
duramaz. Bu itibarla, Sayın Hükümet Başkanı
nın bilhassa bu husustaki davranışlarını asla tas-
vibetmiyoruz, kısa zamanda bu gidişlerden dön
mesini arzu ve temenni ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, yukardan beri arz et
meye çalıştığımız, Başbakanlık bütçesi üzerin
deki görüşlerimiz ve temennilerimiz bunlardan 
ibaret olup, Hükümet Başkanından olumlu dav-
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ranışlar yoluna geçmesini bekler, hepinizi say-
giyle selâmlarının. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — T. î. P. Meclis Grupu adına 
Sayın Kemal Nebioğlu. 

T. I. P. MECLİS GRUPU ADINA KEMAL 
NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; konuşulmakta olan Başba
kanlık bütçesi üzerinde T. 1. Partisinin görüş 
ve eleştirilerini arz etmeye çalışacağım. 

Başbakanlık Makamının Anayasa düzenin
deki önemi ve Devlet makinasmm işleyişinde 
tuttuğu önemli yer hepimizin bilgileri ve tak
dirleri içindedir. Bu bakımdan Başbakanlık 
görevleri ve bunun ifa tarzı üzerinde durmamı
za ve ondan sonra bütçesi üzerindeki eleştir
melerimizi sunmamızda fayda bulunacağı 
kanısındayız. 

Sayın milletvekileri; 
Başbakanlık için ilk görev şüphesiz Hükü

metin teşkili ve bu Hükümetle birlikte hazırla
nan Hükümet Programiyle yasama organından 
güvenoyu elde edilmesidir. 

Sayın Demirel kendilerine tevdi edilen Hü
kümet kurma görevini yerine getirmişlerdir. 
Ancak bu Hükümet Adalet Partisi Grupundan 
güvenoyu almış bulunduğu ve Adalet Partisi 
Grupu Millet Meclisinde çoğunluğa sahiboldu-
ğu halde bir türlü devamlı ve kararlı bir Hü
kümet görüşüne bürünememiştir. Basma yan
sıyan haberler, büyük kısmiyle bu Hükümetin 
değişeceği merkezindedir. 

Bizim burada üzerinde duracağımız nokta 
şudur : 

Daima değişeceği söylenen bakanların icra
atlarında kesin bir kararlık beklemeye im
kân yoktur. Hele, bu şekildeki, bakanların 
kendi bakanlığında icraatı için gerekli otorite 
ve prestiji kurup, kendisinden beklenen önemli 
icraata atılmasına da imkân bulunamaz. 

Sayın Milletvekilleri; 
Sayın Başbakanın en önemli görevlerinden 

biri şüphesiz kanunların ve Anayasanın uygu
lanmasıdır. Sayın Demirel ve bakanların bu 
konuda iyi not aldıkları söylenemez. Bizzat 
Sayın Başbakan gerek Anayasa ve gerekse 
Türk Ceza Kanununun lâiklikle ilgili hüküm
lerini ihlâl ederken, yurtta irtica olayları alıp 
yürümüştür. 

Mahkeme ilâmının uygulanmasını gerekti
ren Anayasanın 132 nci maddesi hükmüne, Hü-
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kümet vt bizzat Sayın Başbakan karşı çıkmış
tır. Bu hususta Danıştayın son uygulamanın 
ertelenmesi hükümleri yanında, en büyük işçi 
kuruluşu Türk - İş'in ve bâzı sendikaların Yar
gıtay ve mahkeme kararlarının uygulanmadığı 
yolunda ciddî şikâyetler vardır. Bunlardan 
bir tanesini; Türkiye Sağlık İşçileri Sendika
sının 30 . 1 . 1966 tarihinde yapmış olduğu bir 
protesto toplantısında basın mensuplarına su
nulmuş bulunan protesto bildirisinden bir pa
ragraf okuyacağım: 

(Söz konusu olan idarelerden üyelerimizin 
çalıştıkları işyerlerinde aidatlarımız iki seneden-
beri kesilmemekte, ve bu aidatları kesmiyen ida
reler her ay sendikamıza borçlu düşmektedirler. 
Bunlardan yalnız Sağlık Bakanlığının bu tutu
mu yüzünden sendikamıza olan borcu dörtyüz 
bin lira civarındadır. 

Bakanlık aleyhine açtığımız iki mahkemeyi de 
kazandığımıza ve mahkeme kararında hem kesil-
miyen aidatların, hem faizlerinin ve hem de avu
katlık ücretinin ilgili idarece ödenmesine karar 
verildiğinden durumda şüpheyi celbedecek bir 
husus yoktur. 

Esasen Anayasanın 114 ncü maddesinde: « 
idare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zarar
ları ödemiye mecburdur » hükmü vardır. 
Bu durumda şimdiye kadar uğradığımız maddi 
zararların ilgili idarelerce ödenmesi Anayasanın 
koyduğu bir temel kaidedir. 

Keyfî tutumları ile Hazineyi zarara sokan 
yöneticilerden görevlerini kötüye kullanmak su
retiyle meydana getirdikleri bu zararın hesabı 
mutlaka sorulmalıdır. Her vatandaş bu vatanın 
kalkınması ve yükselmesi için çalışmak zorun
dadır. Bu milletin malını heba etmeye, çar çur et
meye hiç kimsenin hakkı yoktur. Ve bir vatan
daş olarak sorumlulardan hesap sorulması için el
bette emek sarf edeceğiz. 

Şu ana kadar arz ettiğimiz izahattan da anla
şılacağı üzere Anayasanın bâzı maddeleri ihlâl 
edilmiş, kanunlara ve mahkeme kararlarına uyul
mamıştır. 

Korunması uyanık Türk evlâtlarının bekçi
liğine emanet edilen Anayasamızın ihlâlini şid
detle protesto ederken, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, İstanbul ve 
İzmir belediyeleri ile İstanbul ve Ege üniver
siteleri Tıp fakülteleri sorumlularını büyük mil

letimize şikâyet ediyoruz,» demekte ve «Anaya
sa, kanun ve mahkeme kararlarına uyulmaması 
halinde her hangi bir cezai müeyyide olmama
sından cesaret alan yöneticiler eğer bu hukuk 
dışı tutumlarında İsrar ederlerse, hakları gas-
bedilen insanların birgün sabrı taşabilir ve bel
ki de aynı yola başvurabilirler» diyerek yanlış 
bir şekilde ilgili Bakanlıkların mahkeme karar
larını uygulamaması sonucu hakikaten hiç de 
hoş olmıyacak bir konuya sendikacı kardeşleri
miz saplanmaktadırlar. 

Gelir vergisinin geçim indirimi hadleriyle 
ilgili hükümleri «Kanun geliyor» gerekçesiyle 
Ocak ayında durdurulmuş «Şubat» ayında, bu 
uygulamanın sakatlığı kabul edilerek yanlış 
yoldan dönülmüştür. 

Sayın Başbakanın ikinci fonksiyonu şüphe
siz, icraatta koordinasyonu sağlamak, tutarsız 
davranış ve eylemlere bir son vermektir. 3 ayı 
aşan icratı sırasında Sayın Başbakanın bu ko
nuda da iyi örnekler verdiği- söylenemez. Ka
binedeki bakanların bâzıları, sık sık birbirine 
uymıyan beyanlarda bulunmuşlar, bu beyanları
nın birbiri ile bağdaştırma olanağı bulunama-
mamıştır. 

Sayın milletvekilleri, 
Sayın Başbakanın, hukukun, siyasal gelenek

lerin ve Anayasamızın gereği olan bu görevleri 
dışında, kendisine devrolunmuş özel bâzı poli
tika ve görevlerinin mevcudiyeti hepimizin ma
lûmudur. 

Bu hizmetlerin başında Millî İstihbarat hiz
metleri gelmektedir. Millî İstihbarat işleri Cum
huriyetimizin kuruluşdan bu yana Başbakana 
bağlıdır. Bütçesinin âmiri itası Başbakandır. Gi
derleri Başbakanlık bütçesinden ödenir. Bu ba
kımdan kendi teşkilâtına bağlı bir çok kuruluş
ların, Devlet Bakanlarının yönetim ve sorumlu
luğuna bağlanmasına karşılık, bu teşkilâtın yö
netimi, bizzat, Başbakanın sorumu altına konul
muştur. 

Millî istihbarat hizmeti, haber alma hizmet
leri kadar, gizli kalması gerekli belgelerin, dı
şarıya aksetmemesi gereğini de içine alır. Bu 
bakımdan, Devletin, gizli kalması gereken bel
geleri arasında bulunan, bâzı mektupların, ma
hiyeti şüpheli bir şekilde basma sızmasını, gö
nül rahatlığiyle kabul etmenin olanağı yoktur. 
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Millî İstihbarat Teşkilâtının yurdumuzda ge
rici akımların dışardan yönetildiği ve hakkında
ki iddiaların tehlikeler arz ettiği halde bu teh
likeyi küsük görerek, bir sol akımlar umacısiyle 
uğraşmasını da doğru görmeye imkân yoktur. 
Bir gericinin, devrin Başbakanına, Başbakanlık 
merdivenlerinde sıktığı üç el kurşun bile Millî 
İstihbarat Teşkilâtını, bu tutumundan çevirmeye 
yetmemiş olması esef vericidir. 

Sayın milletvekilleri; 
Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan bu 

yana rejimi bunalıma sürükleyen bütün tahrik
ler ve kıpırdamalar gerici ve tutucu çevrelerden 
gelmiştir. Doğuda Şeyh Sait isyanı, İngiltere ile 
işbirliği halindeki gerici tahriklerle meydana gel
miştir. İzmir'de Atatürk'e yapılan suikast muha
fazakâr bir partinin üyeleri tarafından hazırlan
mıştır. Menemen başkaldırması tipik bir gericilik 
hareketidir. 

Buna rağmen ve yurdumuzda Nurculuk ve 
Süleymancılık denilen tahrikler alıp yürümüş 
bunların dışardan yönetildiği basında manşetle
re geçmişken, Millî İstihbarat Teşkilâtı bu olay
larla ya uğraşmamakta ya da gereği önemi ver
memektedir. 

Hükümetten bu vesile ile şunu sormak iste
riz : Nurculuğun dışardan yönetilen bir akım 
olduğu iddia edilmektedir. Bunun doğruluk de
recesi nedir? Nurculukla savaşta daha kesin ted
birler alınması düşünülmekte midir? 

Sayın milletvekilleri, 
Başbakanlık Bütçesi içinde tedvir olunan 

ikinci önemli daire «Devlet Personel Dairesi» 
dir. Kanun koyucu bu daireyi direkt olarak Baş
bakana bağlamakla, personelle ilgili bütün işlem
leri değilse bile, genel personel politikasını onun 
görev ve sorumluluğu içine almıştır. Bu nedenle 
genel personel politikasiyle ilgili bütün eleştir
melerimizi bu bütçede belirtmekte fayda görüyo
ruz. 

Ele alacağımız ilk konu son atanma ve nakil
lerdir. Kış ortasında, sayısı yüzleri bulan atan
ma ve nakiller hepimizin malûmudur. Bu atan
ma ve nakillerin bir kısmı bir Anayasa kurumu 
olan Danıştayca iptal olunmuştur. 

Bu suretle hukuka uygunluğu su götürür ve 
Kış ortasında yapılan nakilleri akıllı bir perso
nel politikasiyle bağdaştırmaya imkân yoktur. 
Vâdedüen nurlu ufuklar ne olursa olsun, bu su

retle işe başlıyan bir iktidarın, Devlet personeli
ne güven ve huzur sağlaması ve ondan olumlu 
hizmetler beklemesi hayaldir. İktidar bu nakiller
le ve kütle halinde tâyinlerle, yüzlerce Devlet 
memurlarını kârda kışta çoluk çocuğuyle yolla
ra dökmüştür. Kanunlara uygunluğu su götüren, 
bu davranışla Hükümet, idare makinesini niyet
leri hakkında şüpheye düşürmek gibi bir maksadı 
varsa, bu maksadında cidden başarı sağlamıştır. 

Sayın milletvekilleri; 
Personel politikasında ikinci olarak ele ala

cağımız cihet, Devlet memurları Kanunu ve 
onunla ilgili uygulamalardır. Devlet personelin
de bir reform yapma zorunluğu bilindiği gibi, 
27 Mayıs devriminden sonra ele alınan bir konu
dur ve «Devlet Memurları Kanunu» ile atılan 
adımın «idarenin yeniden düzenlenmesi» ne bir 
basamak teşkil edeceği düşünülmüştü. «Devlet 
teşkilâtı» ideal şekle sokulursa «Devlet memur
ları» iyi hayat koşullarına kavuşturulursa, bir
çok güçlüklerin hakkından gelineceği öngörül
müştü. 

Aslında Devlet organizasyonunun bozuk olu
şu, Türkiye'de üretim organizasyonunun ve sos
yal bünyenin bozukluğunun bir sonucudur. Bu 
nedenle sadece Devlet teşkilâtı ve Devlet me
murlarının hayat şartları düzeltilerek, sosyal 
bünye düzeltilemez, ekonomik güçlükler çözüle
mez. Aksine sosyal bünye, köklü dönüşümlerle 
düzeltilmeden yapılacak reorganizasyon ve re
form tedbirleri ya güdük ve havada kalmaya, ya 
da eskinin muhafazasından başka bir şeye yara-
mamaya mahkûmdur. Çünkü Devlet organizas
yonu ve Devlet memurlarının çalışma şekli 
bozuk toplumsal bünye ve üretim organizasyo
nunun görünen, su yüzüne çıkan şeklidir. Bu 
nedenle, Anayasanın emrettiği köklü dönüşüm
leri yapmadan, artan işsiz kütlesine sanayiile-
şerek iş alanları açmadan ne Devlet personelini 
refaha kavuşturmaya, ne kaliteli memur istih
damına ne de Devleti iyi işler bir organizas
yona kavuşturmaya imkân yoktur. 

Nitekim Devlet Memurları Kanununun ge
rek çıkışı ve gerekse uygulanışının ortaya çı
kardığı güçlükler, bu yukarıdaki kanıyı, gat-
yet kesin şekilde ispatlamaktadır. Devlet 
Memurları1 Kanununun çıkarılması, memurlar 
arasında bir sınıflamayı ve sınıflamaya göre, 
eskisinin üstünde bir ücret ödenmesini sağla
mayı öngörmüştür. 
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Ancak, kanun koyucu sınıflandırma ve kad
ro tesbitine ait, genel, kesin ve bağlayıcı ku
rallar koymadığından, iş daha yetkisiz, teknik 
heyetlerin takdirine bırakılmıştır. Bu heyetlere 
tanınan sınırlı zamanlar, sınıflamanın gereği 
ölçüde titizlikle yapılmasını önler görünmekte
dir. Devlet Personel Dairesi ve Maliye Bakan
lığının hâkim olduğu, sınıflama tesbiti işlemle
rinden ilgili meslek teşekküllerinin, hoşnudol-
madığı, ortaya çıkmıştır, öğretmenlere, ,tek bir 
sınıf tesbit edilmeyişini öğretmenler sendikası 
şiddetle protesto etmektedir. Sağlık memurla
rına, hastane baştabipleri1 ve sağlık okulları 
müdürlerine uygulanması düşünülen rejimden 
ne bakanlık ne de ilgili sendika hoşnut değil
dir. Büro memurları, mübaşirler, zabıt kâtip
leri kendilerine uygulanacak sistemden hakl'ı 
olarak yakınmaktadırlar. Bu suretle memura 
huzur ve refah sağliyacak sağlam bir Devlet 
idaresine gitme ama/ciyle getirilen, Devlet Me
murları Kanunu bu temel amacından şimdiden 
ayrılmış bulunmaktadır. Çünkü büyük bir me
mur kütlesi şimdiden huzursuzdur ve bu hu
zursuzluk zamanla artacağa benzemektedir. 

Diğer taraftan, Devlet Memurları Kanunu
nun ne zaman uygulanacağı da bir huzursuz
luk kaynağı olmuştur. 657 sayılı Kanunun 237 
ve 238 nci maddelerdeki hükme göre «kanu
nun» yürürlüğe girdiği tarihi izliyen malî 
yılbaşından itibaren girer hükmü vardır. Büt
çe Kanunu bu hükmü 32 nci maddesiyle değiş
tirmiş ve yürürlüğü Genel Kadro Kanununun 
hazırlanmasına ertelemiştir. Bir Genel Kad
ro kanunu tasarısının şimdi hazır olsa bile 
Meclislerden çıkışı birkaç ay alacağı muhte
meldir. Oysa Genel Kadro Kanunu Hükümet 
ve idarelerce hazırlanmış bile değildir. Du
rum bu iken kanunun Mart başından başlıya-
rak uygulanacağına dair beyanların Devlet 
ve Hükümet hizmetlerinde bulunması gerekli 
ciddiyet ile telif edilir bir tarafı yoktur. He
le 1966 Bütçe Kanunu ile kanunun 195, 199, 
202 ve 207 nci maddelerinin uygulanması bir 
yıl geri bırakılmıştır. 

Sayın milletvekilleri 
Devlet memurları kanun tasarısına göre, ya

pılacak maaş artışlarının karşılığı Maliye Ba
kanlığı bütçesine 470 milyon lira olarak konul
muştur. Bu ödeneği hele Askerî Personel Kanu
nu da göz önünde bulundurulursa yeterli gör

meye de imkân yoktur. Ya da bu kanunla ya
pılacak ek ödemeler çok yetersiz kalacak ve bir 
yaraya merhem olamıyacaktır. Memur ve per
sonel haklarına; % 15 zam için gerekli ödenek 
700, % 20 zam için gerekli ödenek ise 900 mil
yon Tl. dan fazla olmak gerekir. Bu durumda 
konulan ödenek ile, memurlara verilen umutlar 
arasında, insafa sığan bir ölçü bulmaya imkân 
yoktur. 

Sayın milletvekilleri, 
Devlet Memurları Kanunu ile durumları bel

li olmıyân Devlet Karayolları Genel Müdürlüğü 
ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü personeli 
de büyük huzursuzluk içindedir. Bu huzursuz
luk kanunun 4 ncü maddesinin yanlış anlaşılıp 
uygulanmasından ileri gelmektedir. Bu madde
nin (a) fıkrası «Devlet memuru» deyimini ta
nımlamaktadır. Bu tanıma göre, işçi statüsüne 
giren Devlet Karayolları, Devlet Su İşleri ve 
döner sermaye işçilerini Devlet Personel Daire
si ve Hükümet «Devlet memuru» addetme yolu
nu denemiştir. Devlet Personel Dairesi «çoban» 
lan «hayvan bakım memuru» şeklinde, adlan
dırma yolunda bir tutum içindedir. Kanundaki 
tarifi böyle anlamak yanlıştır ve büyük bir yo
rum yanlışlığı karşısında değilsek bunu bâzı 
işçi sendikalarını tahrip maksadına yönelmiş 
bir eylem olarak görüyoruz. Hükümetin Türk -
tş temsilcileriyle yapılan toplantıda bu anlayı
şından döndüğünü memnuniyetle haber aldık. 
Bunun teminatını buradan tekrar işitmek iste
riz. 

Sayın milletvekilleri, 
Memur yurttaşlarımız büyük sıkıntılar için

dedir. Her iş kolunda olduğu gibi hakları an
cak «sendikalar» yoliyle korunabilir. Oysa me
murların sendika kurma hakkını düzenliyen 
624 sayılı Kanunla memurların gerçek sendika 
niteliğinde meslekî teşekküller kurması 
engellenmiştir. Bu konuda yetkili bir bilim 
adamının, Sayın Prof. Dr. Cahit Talas'm Cum
huriyet Gazetesinin 12 . 2 . 1966 tarihli bir ya
zısında bu kanunun Anayasaya uygun olmadı
ğını açıkça ifade etmesi bakımından enteresan
dır. 

Saym milletvekilleri, 
Özetlersek, Hükümet sağlam bir personel 

politikası içinde değildir. Getirilen mevzuat ye
tersiz ve bâzı bakımdan eskiyi aratacak sonuç
ları getiren bir niteliktedir. Keyfî uygulamalara 
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elverişlidir, hele bir intikal müddeti tanınmamış 
olması sonu gelmez karışıklıklara meydan vere
cek bir mahiyettedir. Yapılan keyfî nakil ve 
atamalar bu sakıncalara tuz, biber ekmiştir. Za
ten köklü reformlara gidilmedikçe bu mesele
leri yeteri kadar halletmeye imkân da yoktur. 

Bütçesi Başbakanlığa bağlı olmamakla bera
ber yönetim ve icra sorumluluğu Başbakanlığa 
bağlı bulunan bir diğer daire «Devlet Plânlama 
Teşkilâtı» dır. Bunun nedeni, bir Anayasa mü
essesesi olan plânlı yıllık programların uygulan
masının bizzat Başbakanın sorumluluğuna so
kulmasını gerektirecek kadar önemli oluşudur. 
Başbakan bu suretle, yıllık programların ve plâ
nın uygulanmasında Meclise karşı tek siyasal 
sorumludur. Bu sorumluluk gerçi bütün Dev
let belgelerinin ve bakanlık yayınlarının Beş 
Yıllık Plân ve yıllık programlara aykırı olma
sına meydan vermemelidir. C. H. P. ye parti
miz grupu sözcüsünün belirttikleri gibi yıllık 
programla diğer bir Hükümet belgesi olan büt
çe arasındaki aykırılıkları Başbakanın bu so
rumluluk gereğiyle bağdaşır bulmuyoruz. Sayın 
Başbakan ve Hükümet üyelerini Devlet belgeleri 
üzerinde, yıllık programlar ve 5 Yıllık Plânla 
uygunluk bakımından daha çok dikkatli bulun
maya davet ederiz. 

T. 1. P. Meclis Grupu adına saygılarımızı 
sunarız. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kemal Sarıibrahimoğlu, 
siz ikinci defa söz istemiştiniz, şimdi vaz mı 
geçiyorsunuz ? 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Hükümetten sonra söz almak kaydiyle. 

BAŞKAN — Efendim bunu biz temin ede
meyiz, istiyorsanız sonraki sıraya yazayım sizi. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Peki efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ali Karcı, siz de T. 1. P. 
adına ikinci defa söz istediniz. 

ALİ KARCI (Adana) — Sonra alacağım. 
BAŞKAN — Sonrası yok efendim, Hükümet 

söz istemiyor, buyurun konuşun. 
ALİ KARCI (Adana) — Vazgeçiyorum. 
BAŞKAN — Vazgeçiyorsunuz. 
Şu halde, Başbakanlık bütçesi üzerinde şa

hısları adına söz alanlara sıra geliyor. Buyurun 
Sayın Nazif Kurucu. 

NAZİF KURUCU (Konya) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin sayın üyeleri, 

Başbakanlık bütçesi üzerinde sizlere bâzı hu
suslarda fikirlerimi söylerken elbette ki, Başba
kanlığın tutumu da esas alınmış olacaktır. 

Sayın Başbakanımız Hükümeti kurarken, 
Hükümet programı ile seçim sırasında bize va-
dettiği hususları yerine getirmekten her neden
se daima çekinmektedir. Dikkat ederseniz Hü
kümet programında ve seçim beyannamelerinde 
vadedilen hususlardan başka istikametlere doğru 
çekilmekteyiz, halkın dikkati, oy verenlerin dik
kati başka istikametlere doğru sürüklenmekte
dir. 

Hükümet programının 14 ncü sayfasında, 
plâna tam olarak Hükümetin uyacağına dair bir 
vait almış bulunmaktayız. Sayın Başbakan 
«Plânlı kalkınma bir Anayasa müessesesi oldu
ğu gibi demokratik plân tekniği iktisadi kalkın
mada çok müessir bir metodolduğu inancında
yız.» buyurmuşlardı. Sonra beyanları ve tat
bikatları bize bu ümidimizden dönmemiz gerek
tiğini ihtar etmiştir. Ayrıca yine Hükümet pro
gramının birinci sayfasında «Hükümetimiz Türk 
Milletine huzuru, refahı, saadeti, müsamahayı 
ve kardeşliği» vadetmdştir.» buyuruyorlardı. 
Önünde 4 yıllık uzun ve emniyetli bir iktidar dö
nemi varken mutlaka kasden huzur bozucu ko
nulara yönelmeyi sayın Hükümet nedense plân
lamış gibi görünmektedir. (Adalet Partisi sıra
larından, «iyi oku» sesleri.) Okuyayım efendim, 
birinci sayfada, siz de okuyun. Adalet Partisinin 
bağlı olduğu fikrin ve Adalet Partisine oy ve
ren vatandaşlar grupunun mutlaka Seçim Ka
nunu ve Af Kanunu üzerinde durulmasına doğ
ru bir baskıyı göstermedikleri Sayın Hükümetin 
alt kademelerden seçim ve af konusunda bir teş
vik görmediğini biliyoruz. Fakat bu konularda 
her halde kendilerine bâzı bakımlardan avantaj 
temin etmektedir ki, mutlaka huzura kasdetme 
ve mutlaka seçim ve af konuları üzerinde dur
mayı şeref bilmektedirler. (A. P. sıralarından, 
«Huzurunuz mu bozuluyor?» sesleri.) 

Efendim, bizim huzurunumuzu bozmuyor, si
zin gazetenizden bir parçayı okuyacağım. Biz
zat Sayın Prof. Aydın Yalçın, af konusuna gir
memek gerektiğini Son Havadis Gazetesinin 
13 Şubat tarihli bir başmakalesinde bildiriyor: 
«Rejimin istikbali ile ilgili Seçim Kanunu bun
lardan biridir. Daha önce de 27 Mayıs gibi ko
nularda lüzumsuz hassasiyet yaratan, istismar 
konusu olan af hükümlüleri gibi alanlarda 
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A. P. nin asıl kuvvetini israf edip boş yere cep
hede yıpratmak hatalıdır.» buyuruyorlar, efen
dim sayın sözcünüz. Bunu arz etmek istiyor. 

Af konusu hakikaten çok münakaşa edilen, 
huzur bozan bir konu olmuştur. Daha dört yıl
lık bir iktidar devresi varken mutlaka bu konu
ya sarılmanın bir faydası olduğu kanaatinde 
değilim. 

Seçim Kanununda Senatoda ekseriyet usulü
ne dönmekle ne gibi bir fayda ele geçirilecektir? 
Efendim, şunu arz edeyim, yüzde yüz olmıyan 
bir seçimde, yüzde 80 oranında iştirak olan bir 
seçimde mevcut oyların, atılan oyların yüzde 
40 ını alan parti yüzde 80 le bütün san
dalyeleri doldurabilecek duruma gelmektedir. 
Nitekim Sayın Adalet Partisi atılan oyların yüz
de 55 ini almış olmakla beraber, bütün oyların 
yüzde 50 sinden fazlasını almış değildir. İşti
rak nisbetini de hesaba katarsanız. «Bugün biz 
milletin tek temsilcisiyiz.» demeye fiilen de hak
kınız yoktur arkadaşlar. Bu konuya girmek 
istemiyorum. Seçim Kanununda ekseriyet siste
mine dönülmesi oyların tamamının ekseriyeti 
alınmadığı halde haksız yere Senatoda bütün 
sandalyeleri dolduracak gibi bir duruma getire
cektir. (Adalet Partisi sıralarından, «Sayın Baş
kan, sadet harici konuşuyor.» sesleri.) Sadet ha
rici değil, Hükümetin ve Sayın Başbakanın vait-
lerinin dışında olduğunu anlatmak istiyorum: 
Temas ettiğim bölgemdeki Adalet Partililer biz 
bu konuları beklemiyoruz, diyorlar. («Yalan 
söylüyorsun» sesleri.) Yok efendim, yalan söy
lemiyorum. Bu böyledir. 

BAŞKAN — Sayın Nazif Kurucu, lütfen 
müdahalelere cevap vermeyin, hazırladığınız ko
nuya göre söyleyin. 

NAZİF KURUCU (Devamla) — Memurla
rın kafileler halinde göçlere sevk edilmesi yine 
Hükümet programının birinci sayfasındaki hu
zur ve kardeşlik va'diyle ilgili olmasa gerektir. 

Sayın arkadaşlarım, Hükümet ve Sayın Baş
bakan yine Hükümet programının 4 ncü sayfa
sında Anayasaya uyacağını va'detmiştir. Her 
hangi bir Hükümet Anayasaya uyacağını va -
detmese dahi Anayasaya uyması zorunludur. Fa
kat bu görünüşte va'de rağmen mahkeme karar
larının tatbik edilmemesine doğru fiilî ve ayrı
ca kasdi lâfla ifade edilen bir tutum alınmak
tadır. Bizi en çok inciten fiilî durumdan ziyade 
bunun sözle ifade edilmesi ve devam edileceği

nin bildirilmiş olmasıdır. Tatbik edilmiyen ka
rarlar sadece tedbir kararları, tehiri icra karar
ları değildir. Tatbik edilmiyen muhtelif daire 
kararları, nihai iptal kararları vardır. Sayın De-
mirel, Sayın Başbakan sanki bütün davranışla-
riyle mutlaka ve mutlaka huzuru bozmaya, mut
laka pahalılık çıkarmaya, mutlaka piyasada ak
si tesirler yapacak konuları istemeye hevesli 
görünmektedir. 

Kıymetli arkadalşarım, Sayın Başbakanın 
tâyin etmiş oldukları bakanların kendi bakanlık-
lariyle uyuşmalarmdaki güçlükler, sayın bakan 
arkadaşlarımızın idaredeki tecrübesizlikleri büt
çemizi ağır cari masrafların yükü altında bırak
mıştır. Halbuki Hükümet programında cari 
masrafların azaltılacağı ve Devlet hizmetinin 
halka ucuza maledileceği vadedilmiş bulunmak
ta idi. Şimdi görülüyor ki, Sayın Demirel'in 
çok güzel va'dinin hilâfına Devlet hizmeti halkı
mıza katbekat pahalıya maledilmektedir. Bu tu
tumda bakanların esasen bakanlık teşkilâtların
da mevcudolan ve her bakanlığı ayrı bir Devlet 
gibi görmek ve her bakanlık mensuplarına daha 
fazla imkân elde etmek hususunda mevcudolan 
temayüle karşı koyamamış olmalarının bunda 
etkisi vardır. 

Efendim, politikada ucuz, tatlı su kurnaz
lıklarından mutlaka dönülmesi lâzımdır. İda
reyi demokrasi gereğince yürütmesi gereken
lerden biz bu kurnazlıklardan ve ucuz tedbirr 

lerden vazgeçmelerini ve köklü idare sistem
lerine gitmelerini bekliyoruz. Bunlar göz önü
ne alınırsa Sayın Demirel'in bütün seçim vaid-
lerinden ve bizlere dahi tesir eden seçim konuş
malarından dönmekte olduğunu, onun sözle
rine güvenilmesinin mümkün olmıyacağmı... 
(Soldan gülüşmeler) Evet sevgili arkadaşlarım 
o güzel konuşmalardan dolayı birçok Halk 
Partili sandık başlarına gitmemiştir. (Soldan 
gülmeler, alkışlar) Evet, anlatıyorum, siz 
Anayasaya karşı geleceğinizi vaadetmediniz, 
«Anayasaya uyacağız, biz 27 Mayısın doğur
duğu bir partiyiz» dediniz. Bugün biz karşı
mızda bu 27 Mayısın doğurduğu iddia edilen 
bir partiyi göremiyoruz, davranışlarınızla. 

Kıymetli arkadaşlarım, halkımıza ve piya
samıza ucuzluk ve bolluk, refah ve iş vadedil-
mişti. Vu vaitler size bir kısım vatandaşları 
kandırarak fazla oy temin ettiği gibi muhale-
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feti de bir kısım oydan mahrum etmiştir. Size 
ekseriyeti temin eden bu vaitlere dönmelisi
niz. Sayın Başbakan da bu güzel vaidlerine 
dönmelidir. Güzel sözler söylemek bir şey ifa
de etmez. O güzel sözleri yerine getirmek lâ
zımdır. (A. P. sıralarından «bekle, bekle»1 söz
leri) Maalesef beklersek daha çok yalanların 
söylenmesine ve saf insanların daha çok kan
dırılmasına sebebolacak gibi geliyor. Buna 
çok dikkat buyurun sayın arkadaşlarım. 

Kıymetli arkadaşlarım, anlatayım; Adalet 
Partisi tüzüğü dahi Sayın Demirel'in bugün 
içinde bulunduğu politikanın, bilhassa içinde 
bulunduğu ve daha sizin ekseriyetinizin fark 
etmediğiniz fakat yönelmekte olduğu iktisadi 
politikanın katiyen tasvipkârı değildir, sizin 
tüzüğünüz. Evet.. 

Adalet Partisi tüzüğünün birinci maddesin
de milliyetçilik ilkesi kabul edilmiştir. Keza 
sizin programınızın 11 nci maddesinde yine 
milletin bütünlüğünü ve milliyetçiliğini esas 
almış bulunuyorsunuz. Sizleri de kandırmış 
bulunan ve sizin Başkanlığınızı ve sizin Baş
kanlığınızdan sonra Türkiye Cumhuriyetinin 
Başbakanlığını eline geçirmiş bulunan Sayın 
Başbakan bu tüzüğü olduğu gibi milliyetçilik 
ilkelerini de ihlâl etmektedir. (Soldan gürül-
türler, «ele geçirme ne demek?» sesleri) Evet. 
tabiî seçimle. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayınız ve 
Başbakanlık Bütçesi üzerinde görüşlerinizi söy
leyiniz. 

NAZÎP KURUCU (Devamla) — Sayrn Baş
bakanın milliyetçi bir ekonomik sisteme dön
mek için esaslı tedbirler alması lâzımgeldiği 
kanaatindeyim. Bunlar ihmal edilmektedir. 
Adalet Partisi Grupuna ve A. P. sine oy veren 
çoğunluk, millivetçi görüşe oy vermiştir. Dış 
sömürmelerle Türkiye'nin borçlandırılması, da
ha fazla borçlandırılması suretiyle dış sömür
melerine açılmasına oy vermiş değildir. Sayın 
Hükümetten kendisine vücut veren bu fikre 
sahip çıkmasını talebederiz. Sayın Demirel bu 
fikre sahip çıkmamaktadır. Dış menfaat grup
larına ve bunların telkin ettiği fikirlere anga
je bir ekonomik politikasını ne Türk Milleti. 
ne de Türk Milletinin çoğunluğu tasvibetmez 
arkadaşlar. 

Kıymetli arkadaşlarım, Adalet Partisi için
de asıl olması gereken milliyetçi ekonomi gö
rüşlerine ve milliyetçi arkadaşlara baskı yolla-
riyle, aldatmacalarla susturulma temayülleri 
olduğu açıktır. (A. P. sıralarından şiddetli 
gürültüler.) Milletimizin arzu ettiği milliyet
çi bir ekonomi, Sayın Başbakanın tutumu ile 
baskı altındadır. Türkiye'nin milliyetçi bir 
petrol politikası gütmesi gerektiğini iddia eden 
bir arkadaşın, haysiyet divanına ihraç talebiy
le sevk edildiğini işitmekteyiz. (A. P. den gü
rültüler) Adalet Partisi içinde milliyetçi bir 
ekonomi politkasmı takibetmek için mutlaka 
gayret etmelisiniz. Partiler arasında kasten 
estirilmek istenen sert rüzgârla sizin; baskı al
tına alınmanız ve muayyen istikamete doğru, 
dış çıkarlara doğru, daima Türkiye'nin borç
lanmasına doğru çekilmek istendiğinizi fark 
etmelisiniz arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın Kurucu, tekrar rica 
ediyorum; saded dairesinde görüşünüz. Mev
zu, Adalet Partisi programının eleştirilmesi de
ğildir. Başbakanlık Bütçesi üzerinde konu
şunuz. 

NAZİF KURUCU (Devamla) — Sayın Baş
bakan böyle millî bir ekonomi kurmak için 
etrafına yumuşak tabiatlı, daima kendisine «evet» 
diyecek bakanlar yerine, parti içinden milli
yetçi ve millî ekonomiyi hâkim kılmayı ideal 
etmiş olan arkadaşları toplamalıdır. (Soldan 
gürültüler) 

BAŞKAN — Sakin olalım arkadaşlar, sa
kin olalım. 

NAZİF KURUCU (Devamla) — Milletimi
zin sizden beklediği bu değildir, Milletimizin 
başına getirdiği Başbakandan beklediği bu de
ğildir. Mutlaka Türkiye'de millî bir ekono
minin, milletin menfaatine faydalı olacak bir 
ekonominin kurulması şarttır. (Soldan gürül
tüler) 

BAŞKAN — Sükuneti muhafaza edelim ar
kadaşlar. 

NAZİF KURUCU (Devamla) — Sayın Os
man Yüksel, sizden de rica ederim, Hükümetin 
mutlaka milliyetçi bir ekonomiye doğru yö
neltilmesini rica ederim. (A. P. sıralarından 
şiddetli gürültüler, sıralara vurmalar) önü
müze getirilen bütçe sizin tahmin ettiğinizden 
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daha fazla açıktır, önümüze getirilen bütçe 
daha fazla bizi borç]andıracaktır. Ve bundan 
sonra sununla karşı karşıya kalacağız. O za
man Türk Milleti borçların altında, gelecek 
bütçelerle daha fazla faiz, daha fazla borç 
taksiti yükleri altında ezilecek ve Türk Mil
leti kendi kaynaklarına güvenmekten kendi 
kendisine güvenmekten alıkonularak dış men
faatin sömürmesine daha fazla fırsat verile
cektir. 

Arkadaşlarım, Başbakanlık Bütçesi ko
nuşulurken bunları bilhassa sizlere arz ediyo
rum, bilhassa arz ediyorum. Türk Başbaka
nının dış çıkarlardan ziyade milliyetçi çıkarla
ra Türkiye'nin ancak kendi kaynak] ariyle, ken
disine yarayacak, dışarıdan hiç kimseye yara-
mıyaeak, kendisinden akıl alan, kendi ihti
yaçlarının gösterdiği istikamette akıl alan hiç
bir dış akla ve mutlaka dışarının menfaatine 
olacak olan dış tavsiyeye kulak asrmyaeak 
yoldan Türk Milletini daha fazla borçlandır-
mıyan bütçelerle karşımıza gelmesi gerekirdi. 

Kıymetli arkadaşlarım, şahsi münasebet
lere girmek istemiyorum, şahsi şeyler söylemek 
istemiyorum. Evet milliyetçilikten bahsediyor
sunuz, siz kim diyorsunuz, ortanın solu kim 
diyorsunuz. Beni tahrik etmeyin, burada 
ben de başka konulardan bahsetmivevim, dıs 
fikirlere kapalı olalım arkadaşlar. Burada ben 
de masonluktan bahsetmiyeyim.. (A. P. sırala
rından şiddetli gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Kurucu, tekrar istirham 
edivorum, sadet dâhilinde konusunuz, yoksa sö
zünüzü kesmek mecburiyetinde kalacağım. 

NAZİF KURUCU (Devamla) — Başbaka
nın üzerinde konuşacağım. 

Savın arkadaşlarım, Türkiye'de millivetei 
bir ekonominin kurulması için sizlere mutlaka 
millivetei bir Başbakan bulmanızı tavsiye ede
rek sözlerime son veriyorum. Türkiye Büvük 
Millet Meclisinin (Soldan gürültüler, «utan» 
sesleri.) Maalesef sizler de içinde bulunuyorsu
nuz... (Soldan şiddetli gürültüler.) 

BAŞKAN — Rica ederim arkadaşlar. Kı-
lıço^lu istirham ediyorum, Başkanlık Diva
nına yardımcı olunuz. 

Savın Kurucu karşılıklı konuşmavımz sö
zümüzü bitirdiniz, kürsüden ininiz... (SoHdan gü
rültüler.) Sayın Kurucu, sözleriniz bitti ise, ini-
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niz, karşılıklı konuşmayınız efendim. Hazır
ladığınız görüşlerinizi söyleyiniz. 

NAZİF KURUCU (Devamla) — Ben de 
görüşlerimi arz ediyorum. Lâf atıyorlar... 

Kıymetli arkadaşlarım, (A. P. sıralarından 
şiddetli gürültüler, «in aşağı» sesleri.) 

CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — în aşağı, 
sadede gel. 

BAŞKAN — Sayın Külâhlı istirham edi
yorum, müdahale etmeyiniz, arkadaşımız sö
zünü bitirsin. 

NAZİF KURUCU (Devamla) — Konuşa
mıyorum Sayın Başkan. (Şiddetli gürültüler 
ve gülüşmeler, A. P. sıralarından «konuşma in» 
sesleri.) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz arkadaş
lar. Sayın Kurucu lütfen sözlerinizi bağlayı
nız. 

NAZİF KURUCU (Devamla) — Savm 
Başkan sözlerimin sonuna geldim. Bir müd
detle, tahdidedilmediğimi tahmin ediyorum. Söz
lerinizi bağlayınız ifadenizi fuzuli addediyo
rum. (A. P. sıralarından şiddetli gürültüler.) 
(«Millivetsiz adam» sözleri.) 

Yine de içinde sizlerin de maalesef bulundu 
ğunuz Türkiye Büvük Millet Meclisini Türkiye'
nin milliyetçi bir Başbakana kavuşması temenni
si ile hürmetle selâmlarım. (A. P. sıralarından, 
«Bize hakaret ediyor, içinde sizin de bulundu- . 
ğunuz ne demek tavzih etsin» sesleri.) 

BAŞKAN — Sayın Kurucu,... (A. P. sıra
larından gürültüler.) Sakin olun arkadaşlar rica 
edivorum. (A. P. sıralarından, «sözünü geri al
ması lâzımdır» sesleri.) Muhterem arkadaşlar, 
bir dakika sakin olun. Saym Kurucu, bir 
grıiDu kasdederek «içinde maalesef sizin de 
bulundurunuz T. B. M. M.» demek suretiyle 
neyi kasdettiniz? 

NAZİF KURUCU (Konya) — Bana «milli
yetsiz» diyen arkadaşları kasdett'im. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun 
arkadaşlarım; sözlerini, «bana milliyetsiz» diye 
bağıranlara hitabettim diye tevzih etmiştir. 

Efendim, iki tane kifayet önergesi vardır. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Kifayetin 
aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim, yazıyorum is
minizi. Evvelâ size söz vereceğim. 
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Kifayet önergelerini oyunuza arz etmede a 
evvel evvelâ Hükümete sonra sıradan bir mil
letvekiline söz vereceğim. Hükümet veya ko
misyon adına beyanda bulunulacak mı • efen
dim? 

Sayın Bilgehaın, buyurun. 
DEVLET BAKANI CÎHAT BÎLGEHAN 

(Balıkesir) — Çok muhterem milletvekili ar
kadaşlarım; 

Başbakanlık bütçesi üzerinde değerli mil
letvekili arkadaşlarımızın gerçekten bize yar
dımcı olabilecek beyanlarını burada dinlemiş 
bulunmaktayız. Başbakanlık müessesesine, Ba
kanların şahsına ve Başbakanlığa bağlı daire
ler üzerinde yapılmış olan tenkidleri elbette 
iyi niyetle kabul etmek ve bu tenkidleriın 
ışığı altında Devlet faaliyetlerini devam ettir
mek demokrasinin tabiî bir icabıdır. Bu ten
kidleri teker teker cevaplandırmaktansa bil
hassa üzerinde durulan muayyen bâzı konulara 
kısaca arzı cevabedeceğim. 

rın değerlendirilmesinde her türlü tesirlerden 
uzak, obiektif tutum ve davranış içinde hâdi
seleri teenniyle değerlendirmek ve idare ha
yatımızda Anayasamızın öngördüğü bir tatbi
katı sağlamak hususunda mesuliyetlerimiz el
bette müşterektir. 

Her türlü polemik ve sansanyondan uzak bir 
Anayasa ttabikatı içinde kalabilmenin sayısız 
faydaları olduğu kanaatindeyiz. Ben ve Hükü
met olarak inanıyoruz ki, bugünkü Anayasamızda 
ifadesini bulan hukuka bağlı Devlet anlayışı kar
şısında Türkiye'de her hangi bir ayrı düşünüşe 
mesağ yoktur. Hukuka bağlı Devlet karşısında 
olanlar şeref ve itibarlarından çok şey kaybet
mişlerdir. Söylemek isterim ki, biz, Hükümet 
olarak tamamen hukuk çerçevesi içinde kalan de
ğerlendirme ve düşünce içindeyiz. 

Anayasamızın sarahati karşısında ve yukarı
daki izahat muvecehesinde Hükümet olarak şim
dilik bu mâruzâtımla iktifa etmeyi Anayasaya 
bağlılığın bir inancı telâkki etmekteyim. Aynı 
düşünceler içinde olduğuna inandığım Yüksek 
Meclisinizin de komisyondan gelecek olan rapo
ra intizar etmeyi uygun bulduğuna eminim. 

Bir ikinci nokta, aziz arkadaşlarım, memur 
tâyin ve nakillerinden bahsedildi. Bu hususta 
da kısaca bir iki noktayı arz ederek diğer ten-
kidlere geçeceğim. 

Çok değerli arkadaşlarım, hepinizin bildiği
ne şüphem yoktur, mutlaka biliyorsunuz, fa
kat hafızalarınızı tazelemek bakımından Sayın 
Sıddık Sami Onar'm ki - hepinizin iltifat edece
ğine inanırım - memurlar hakkındaki kanaatini 
bir defa daha ifade edeceğim. 

Memur, Sayın Sıddık Sami Onar'a göre, 
kendisine âmme hizmeti verilen kimsedir. Vazi
felerini tanzim eden kaidelerde iki prensip hâ-
'rimdir. Birincisi, âmme hizmetlerinin icabı ve 
menfaatleri daima üstün tutulmalı ve memurun 
şahsi menfatalerine tercih olunmalıdır. Çünkü 
hizmet memurun menfaati için değil, birtakım 
umumi ihtiyaçların ve menfaatlerin korunması
nı temin için kurulmuştur. Memur, onun mütem
mim cüzü ve vasıtası olmaktan başka bir şey 
değildir. 

İkincisi; âmme hizmetlerinde devamı ve istim
rarımın iyi bir surette görülmesinin icabettirdiği 
*ibi tedbirlerin alınmasına memurun şahsi duru
mu ve menfaatleri hiçbir zaman mâni olamaz. Bi
naenaleyh memurların tâyin, nakil veya bir yer-

Bunlardan bir tanesi, Danıştay tarafından 
verilmiş bulunan tehiri icra kararlarının in
faz edilmediği yolundaki tenkidlerdir. Bildi
ğiniz gibi, bu kararların infaz edilmemesin
den dolayı Sayın Hükümet Başkanı hakkında 
Millet Partisi Grupu adına Faruk önder 
tarafından verilmiş bir takrir mevcuttur. Sayın 
Konya Milletvekili Faruk Önder'in vermiş ol
duğu önerge üzerine Yüksek Meclisçe birleşik 
toplantı tüzüğünün madesi gereğince bu husus
ta soruşturma açılmasının gerekli olup olma
dığı üzerine inceleme yapmak üzere bir komis
yon teşekkül etmiş bulunmaktadır. Mezkûr 
komisyon, yine müşterek İçtüzüğün öngördü
ğü süre içinde, bir rapor tanzim edip yüksek 
huzurlarınıza getirecek ve bu rapor üzerine de 
Anayasanın imkân verdiği nisbette ve tamamen 
Anayasa çerçevesinde kalarak cevaplarımızı 
arz edeceğiz. Hal böyle olunca bir Meclis mu
rakabesi yoluna başvurulmuş iken hazırlık ko
misyonunun kararlarına tesir edebilecek olan 
bu konudaki tenkidlerin cevaplandırılmasını 
şimdilik doğru bulmamaktayım. Bununla bera
ber şu hususu belirtmeliyim ki, Anayasamızın 
114 ncü maddesinde yer alan hükmün gerek 
idari, gerekse idari kaza bakımından önemi aşi
kârdır. Ve tatbikatta bizler için yeni bir ufuk 
teşkil eder. Bu itibarla tahaddüs eden ihtilâfla-
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den başka bir yere bir vazifeden başka bir vazife
ye götürülmelerinde bizim esas itibariyle kabul 
etmiş olduğumuz prensipler bunlar olmuştur. Bu
nun dışında Türkiye'de partizan bir idareyi getir
mek gibi bir düşünceyi asla kabul etmiyoruz ve 
öyle zannediyorum ki, burada konuşan değerli ha
tiplerin hiçbirisi hiçbir memur hakkında şu zat 
mücerret Adalet Partili olduğu için vali olmuş
tur, şu zat mücerret Cumhuriyet Halk Partisine 
rey verdiği için, namzet olduğu için o yerden 
ayrılmıştır diye bir misal vermemiş olmaları da 
bendenizin bu kanaatini teyidetmektedir. 

Biz değiştirilmiş olan memurlardan da Dev
let idaresinde daima hizmet beklenebileceği dü
şüncesi içinde olduğumuzdan dolayıdır ki, bu ar
kadaşlarımızın şu veya bu kusur ile malûl oldu
ğunu ifade etmeyi Devlet otoritesi, Hükümet 
yapma sanatı bakımından uygun bulmamak
tayız. Başka bir yere gitmiş olan bir arkadaş 
oradaki hizmetini gördükten sonra gerekirse bir 
başka vazifeye gitmek durumunda olacaktır. 

Binaenaleyh, memurların tâyinlerini şu veya 
bu partizan gayenin gerçekleştirilmesi yolunda 
tavsif etmeye, teşhis etmeye mahal ve imkân yok
tur. Bu böyle olunca hiçbir suretle bir partizan 
idare Türkiyede kurulmıyacaktır. Çünkü biz 
öyle bir partizan idarenin ıztıraplarmı bizzat du
yarak gelmiş olan bir partinin mensuplarıyız. 

Değerli arkadaşlarım, bu arada Devlet me
murlarından bahis açılmış iken Devlet Personel 
Kanunu hakında da Yüksek Heyetinize biraz 
malûmat vermenin faydalı olacağına inanmak-
yım. 

Hepinizin bildiği gibi Türkiye sosyal, ekono
mik ve kültürel alanlarda ciddî bir kalkınma 
hamlesi içinde bulunmaktadır. Millî kalkınma 
plânı Devlete hergün yeni hedefler, yeni ödev
ler yüklemektedir. Nüfusumuz artmakta, hal
kımız uyanmakta, medeni ihtiyaçlar çoğalmakta 
ve vatandaş hergün daha fazla ve daha çeşitli 
hizmetleri Devletten beklemektedir. Kamu hiz
metlerinin bu artışı ile paralel olarak Devletin 
personel isdihdamı politikasında önemli tedbir
lere başvurması zarureti aşikârdır. Diğer taraf
tan yeni Anayasanın kabulü, demokratik rejimin 
yerleşmesi hususunda harcanan gayretlerle 
ahenkli olarak, Devlet personelinin ödev ve gö
revlerinde de metotlar ve gayeler bakımından 
ciddî inkişaflar olmuştur. Bu durum elbette in
san gücünün yetiştirilmesi, görevlere yerleştiril

mesi ve verimli hale getirilmesi proplemlerini 
önemle ele almak gerekecektir. 

Bugün istihdam politikasının ilkeleri şun
lardır: iktisadi Devlet Teşekkülleri ve mahallî 
idareler dâhil, Devlet sektöründe çalışan perso
nelin hizmet anlayışında esaslı bir tekâmüle 
kavuşması lâzımdır. Bugünkü Devlet personeli 
bürokrat memur tipinden ayrı bir hüviyet ka
zanmalıdır. Devlet personeli her vatandaşa, çift
çiye, işçiye, tüccara, esnafa, sanayiciye, rantiye
ye, memura ve emekliye faydalı ve yardımcı ola
cak, toplumun kalkınma hamlelerinde öncülük 
yapacak bir anlayış ve davranış içinde çalışa
caktır. istihdam politikasının bir ilkesi her sta
tünün hazırlanmasında önplânda tutulmaktadır. 
Halka güler yüzle muamele eden, korku ahlâ
kına değil, sevgi ahlâkına dayanan bir moral an
layışı içinde vatandaşla münasebet kuran eğiti
ci, yardımcı, öncü, enerjik ve idealist Devlet 
personeli yetiştirilmesi ve çalıştırılması başlıca 
istihdam politikamızın esaslarmdandır. 

Devlet personelinin vatandaş karşısında dav
ranışı Anayasamızın ilkelerine uygun olarak 
tam bir tarafsızlık içinde düzenlenecektir. Bu 
davranış vatandaşları siyasi ve felsefi düşünce
lerine göre bir ayırıma tabi tutmadan kanun 
önünde, eşitlik prensibi içinde tezahür edecektir. 

Kadroda samimiyet, kadroların bütün yurda 
dağıtılması lüzumu, liyakat sistemi gibi husus
lara uzun boylu temas edip vaktinizi almıyaca-
ğım. Ancak şurasını derhal işaret edeyim ki, bâ
zı hatip arkadaşlarda Personel Kanununun malî 
hükümlerinin bilhassa 1 Mart 1966 tarihinde tat
bik edilip edilmiyeceği hususunda bir tereddüt 
hâsıl olmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, durum şudur: Dev
let Personel Kanunu bildiğiniz gibi Türkiye'de 
Devlet personeli rejiminde yapılması lâzımgelen 
reformların en büyüğüdür ve bana verilmiş olan 
bilgiye göre bugüne kadar Türkiye'de Devlet 
personelinde beş defa reform yapılmak üzere ha
rekete geçilmiş ve bunların hiçbirisi başarıya ula
şamamıştır. Hal böyle olunca haklı olarak bâzı 
arkadaşlarda bu kanunun tatbikatının da aynı 
şekilde bundan evvelkiler gibi bir muvaffaki-
yetsizliğe uğrayacağı yolunda bâzı tereddütler 
hâsıl olmuş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, şurada daha önce 
de arz etmiş olduğum gibi, Sayın Başbakanım 
Süleyman Demirel, gerek Senatoda ve gerekse 
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dışarıdaki beyanatlarında sarahaten ifade etmiş
tir: Personel rejiminin malî hükümleri ve diğer 
bütün hükümleri 1 Mart 1966 tarihinde meriye
te girecektir. 

Bu husustaki tereddütler nereden geliyor? 
Bunu da arz edeyim: 

Biliyorsunuz Devlet Memurları Kanunu ge
reğince bir taraftan tüzükler ve bir taraftan da 
göstergeler yapılacak, diğer taraftan da bir Kad
ro Kanunu hazırlanacaktır. 

Kadro Kanunu hazırlıkları Maliye Vekâle
tinde devam etmektedir. Tüzük ve göstergeler 
hakkındaki Devlet Personel Dairesinin çalışma
ları bugün, yarın bitmek üzeredir. Hal böyle 
olunca, «Acaba kadro kanunlarının Mecliste ve 
Senatoda bir - iki ay gecikmesi halinde ne ola
caktır?» suali mukadderi ile karşı karşıya kal
maktayız. Muhterem arkadaşlar, bunun için der
hal ifade edelim ki, biz, kanun ister bir ay, is
ter iki ay gecikmiş olsun, 1 Mart 1966 dan iti
baren mer'i olunca, memur vatandaşlarımız ara
daki farkı alacaklardır. 

Bu arada İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
Personel Kanununun hazırlıkları ilerlemiş ve 
Bakanlar Kuruluna sevk edilmek üzere hazır 
bulunmaktadır. Ümidediyoruz ki, bu kanun da 
Yüksek Meclisinizin tasvibine mazhar olur, böy
le olunca bir taraftan İktisadi Devlet Teşekkül
lerinde çalışan memur arkadaşlarımız, diğer ta
raftan malî bakımdan takviye edilecek olan ma
hallî idareler memurlarının personel tasarıları 
da hazır bulunmakla malî durumları takviye 
edilmekle beraber, bu kanun hükümleri de meri
yete girecek ve böylece 400 bine yakın memur 
vatandaşlarımız terfi etmiş olacaktır. 

Bu arada T. 1. P. Sözcüsü arkadaşım çoban
ların dahi memur yapıldığından bahsettiler. Öy
le zannediyorum ki, mübalâğayı seviyorlar, as
lında çobanlardan hiç kimse memur yapılmamış
tır. Devlet Su İşleri ve Devlet Karayolları men-
suplariyle yapılmış olan temasların müspet bir 
neticeye varmış olduğunu söylemek suretiyle de 
beni teyidetmiş bulunmaktadırlar. 

Muhterem arkadaşlarım, bâzı değerli arka
daşlarım, bu arada Sayın Cumhuriyet Halk 
Partisi sözcüsü de ifade buyurdular «halen ya
pılması lâzımgelen bir çok meseleler varken, 
Af Kanununu, Seçim Kanununu getirmenin 
mânası var mı?» dediler, öyle zannediyorum ki, 

- Sayın Kemal Sarıibrahimoğlu hatırlarlar -
Sayın Bülent Ecevit bundan bir ay kadar ev
vel tarihini kati olarak bilmiyorum, bu kür
süye çıktılar ve «Af Kanununun getirileceği 
Hükümet Programında va'adedilmiştir, binaen
aleyh, bugüne kadar getirilmemektedir, bu hal 
dışarda bir takım suçların işlenmesini ve suç
ların artmasını gerektirmektedir, binaenaleyh, 
lût,fen Af Kanununu bir an evvel getirin ve 
suçlulukları önleyin» dediler. (A. P. sıraların
dan alkışlar, bravo sesleri) Şimdi hal böyle 
olunca bir taraftan bu kanun getirilsin denir, 
öbür taraftan kanunu getirirsiniz neden getir
diniz diye tenkid edelir. Bundaki.... 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Ben 
onun tarihinden bahsettim, şu tarihten sonra 
işlenen suçlara af şâmil olmasın dedim. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin Sayın Ece
vit. 

DEVLET BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Devamla) — Binaenalayh, bu işin vaktü za
manında getirilmesi zarureti, memleketin şart
ları bunu gerektirmiştir. Hükümet olarak bir 
kanun tasarısı sevk edilmiştir, mesele komis
yonda görüşülmüştür, komisyondan sonra Yük
sek Heyetinize sevk edilecektir, Yüksek Heye
tinizde de enine boyuna bu mevzu görüşülecek 
ve memleketin şartlarına, ihtiyaçlarına uygun 
şekilde bu kanun çıkacaktır. Binaenaleyh, bu 
kanunun getirilmesinin isticalindeki zaruret 
biraz evvel de ifade ettiğim gibi, değerli arka
daşlarım tarafından da buraca beyan edilmiş
tir. 

Seçim Kanunu hakkındaki isticale gelince : 
Muhterem arkadaşlar; hepinizin bildiği gibi 
31 Mart 1966 tarihinde Senatoda üçte bir se
natör arkadaşın yenilenmesi bahis konusudur. 
Biz seçimlerden evvel, Seçim Kanununun tadi
li sırasında da arz ve izah etmiştik, demiştik 
ki, «seçimlerin sathı mailine varıldığı andan 
itibaren seçim kanunları üzerinde değişiklik 
yapılması uygun düşmez. Binaenaleyh, bizim 
muhalefette iken şikâyet konusu yapmış oldu
ğumuz bir şeyi, bu kanunu geciktirmek sure
tiyle bizim aynı fiili işlemiş olmamızı her hal
de uygun bulmazsınız. Binaenaleyh, mesele
deki müstaceliyet meydandadır. 

Biz bu vesile ile Senatoda gerek Hükümet 
Programımızda, gerek seçim beyannamemizde, 
ifade etmiş olduğumuz ve 1961 seçimlerine 
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dönmek gibi bir yola gitmekteyiz. Bunda Ana
yasayı ihlfıl etmenin, Anayasaya aykırı davra
nışta bulunmanın mânasını ben anlıyamıyorum. 
Bilâkis ümidetmck isterim ki, değreli arkadaş
larımız bizi takdir etsinler, tebcil etsinler ve 
siz gerçekten 27 Mayısın ruhuna sadık kala
rak 27 Mayısla beraber kurulmuş olan Kuru
cu Meclisin getirmiş bulunduğu bir sisteme 
avdet etmek suretiyle bu harekete bağlılığınızı 
bir kere daha ifade etmek fırsatını buldunuz 
tebrik ederiz, demeleri icabederdi. (A. P. sı
ralarından alkışlar.) 

Binaenaleyh, bu seçim sisteminde doğrudan 
doğruya bir dikta rejimine gitmek, doğrudan 
doğruya Anayasayı ihlâl etmek gibi büyük 
iddialar doğrusu yakışmıyor arkadaşlar. Esa
sen Seçim Kanununun müzakeresi sırasında, 
sizin vaktinizi işgal etmek istemiyorum, halen 
bu sıralarda oturan ve halen Cumhuriyet Se
natosunda oturan çok değerli C. H. P. sine 
mensup arkadaşlarımızın bizim bugün iddia 
ettiğimiz fikirde olduklarını ifade etmek de 
mümkündür, fakat vaktinizi almak istemiyo
rum. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Yeni Tür
kiye Partisi adına konuşan değerli sözcü Ali 
Karahan'm, MİT bütçesi ve teşkilâtı hakkın
daki istek ve temennilerine de bir nebze de
ğinmek istiyorum: 

MİT Teşkilâtının, gerçekten Türkiyenin 
millî güvenliği ile ilgilenmesi yolundaki beyan
larına iştirak ederiz. Esasen kanununun ga
yesi de budur. MİT Teşkilât Kanunu yüksek 
malûmları olduğu üzere geçen yıl kabul olun
muştur. Bu kanunla Devletin güvenliği ve millî 
politikası ile ilgili istihbarat çalışmaları bir 
bütün olarak ele almak ve sevkü idaresini sağ
lamak için çıkarılmıştır. Kanunun getirdiği 
yeni sisteme uygun olarak bu teşkilâtın en 
güvenilir bir Devlet dairesi haline gelmesine 
çalışacağız. Bunun için teşkilâtı bütçe imkân
larının verdiği nisbet dâhilinde takviye ederek 
kifayetli eleman ve modern cihazlarla teçhiz 
etmek kararındayız. 

Muhterem arkadaşlar; bu arada C. K. M. 
P. Sözcüsü değerli arkadaşım bir iki noktaya 
değindiler, bunları önemli bulduğum için kı
saca arzı cevabedeceğim. 

«27 Mayısla beraber misiniz, 27 Mayısın 
dibacesi ile beraber misiniz? Siz Demokrat 
Partinin devamı mısınız?» Buyurdular. 

Şimdi bu hususlara ait durumumuzu Hükü
met Programımızda sarahatle ifade etmiş bu
lunuyoruz. Hükümet programımızın 4 ncü say
fasında aynen şöyle diyoruz : «Programımızın 
izahına geçerken her şeyden evvel açıklanacak 
husus Atatürk ilkelerine ve 27 Mayıs İnkılâbı
na dayanan ve millî iradenin tasvibine mazhar 
olan Anayasamızı ruhu ve metni ile hâkim kıl
manın şaşmaz hedefimiz olduğudur. Demokra
tik düzenin ve Türk Devletinin temeli olan Ata
türk devrimlerini her yönü ile korumayı en 
başta gelen bir ödev saymaktayız.» 

Bu hali ile öyle zannediyorum ki, sayın ar
kadaşımın sorusuna cevap vermiş bulunmak
tayım. 

Adalet Partisi Demokrat Partinin devamı 
mıdır, sorusuna gelince : Bunu biz şimdiye ka
dar ifade etmedik, çünkü böyle bir iddiayı ka
bul etmiyoruz ama seçimler sırasında halen 
muhalefette bulunan değerli parti ileri gelen
leri, liderleri bunu mükerreren (birinci kırat), 
(ikinci kırat) diye ifade buyurdular. Biz bunla
rı söylemiyoruz. Bugün gerek Anayasaya göre, 
gerek Tedbirler Kanununa göre Adalet Partisi
nin Demokrat Partinin devamı olduğunu iddia 
etmek bir suçtur. Binaenaleyh, biz bir siyasi te
şekkül olarak, bu suçları takiple mükellef bir 
Hükümet olarak böyle bir suçu işlememiz im
kânı olmadığını takdir buyurursunuz. Ama şöy
le bir hakikat vardır. Bir tarafta bir siyasi te
şekkül vardır. Şimdiye kadar C. H. P. si bir de 
bunun karşısında bulunan bir grup insan var
dır. Bu grup insanın ismi şöyle olur, böyle olur. 
Bir değerli arkadaşımın bir İstanbul mitingin
de ifade ettiği gibi, «Biz Adalet Partisi olarak 
Demokrat Partinin devamı değiliz. Ama De
mokrat Partiye rey vermiş olanlar bize de rey 
vermiş bulunmaktadırlar. Eğer bir devam arı
yorsanız bu devanı millette bulunmaktadır.» 

Muhterem arkadaşlarını; bu arada değerli 
C. K. M. P. Sözcüsü İstanbul ve İzmir'de inti
şar eden Adalet Gazetesinin neşriyatına dikka
timizi çektiler. Biz, eğer bir hakaret konusu 
varsa, bilmiyorum, bu konuda elbette hiçbir ha
kareti tasvibetmeyiz, onunla beraber olmayız. 
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Bit noktayı daha tavzihte fayda vardır. Bu
gün Adalet Partisinin bir resmî organı mevcut 
değildir. Ama insafla mütalâa buyurulsun ki, 
Adalet Gazetesinin yanmasında diğer gazete
ler her gün, sabah akşam, başta Saym Başba
kanımız olmak üzere her birimiz hakkında 
türlü türlü isnatlar, türlü türlü iftiralar, türlü 
türlü yalanlarla dolu bulunmaktadır. 

Şimdi, biz bir taraftan basın hürriyetinden 
bahsedeceğiz, öbür taraftan basında birtakım 
tazyikler yapacağız... Bu bizi bir tezat haline 
düşürür. Binaenaleyh, bizim basın hürriyeti1 

içinde cereyan etmiş olan bu hâdiseleri başka 
türlü bir istikamete götürme niyetinde olma
mıza imkân yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerimi bitiriyo
rum fazla uzatmıyacağım, bu arada en son ko
nuşan değerli arkadaşım Adalet Partisi men
suplarının ve grupunun Yüce Mecliste bulunu
şunu esefle karşıladılar. Bizim grupumuzdan, 
böylece, öyle zannediyorum ki, büyük Türk Mil
letine hakaret etmektedirler. Onları buraya gön
deren büyük ve asil Türk Milletidir! (A. P. 
sıralarından bravo sesleri, alkışlar) Ve Yüce 
Meclise girecek olanları her hangi bir vizeye 
tâbi tutmak kimsenin hakkı değildir. Haddi de 
değildir. Bunu böylece ifade ederek bu arka
daşlarımın bu türlü konuşmalarını hakikaten 
teessürle karşıladığımı ifade eder Başbakanlık 
Bütçesindeki vâki tenkidlcrinize teşekkürlerimi 
arz eder, hepinizi saygıyla selâmlarım. (A. P. 
sıralarından, alkışlar) 

BAŞKAN — Şimdi sırada olan bir millet
vekili arkadaşımıza söz vereceğini. Buyurun Sa
yın Araş. 

KEMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Adana) — 
Grup adına söz istemiştim. 

BAŞKAN — Takaddüm hakkınız vardır, 
buyurun. Yalnız ikinci defa söz istediğini'z için 
15 dakika ile kayıtlıdır, hatırlatırım. Buyurun 
efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA KEMAL SARIÎB
RAHÎMOĞLU (Adana) — Muhterem arkadaş
larım, zamanın verdiği imkân nisbetinde Saym 
Devlet Bakanına arzı cevabetmeye çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, «Partizan bir idare
nin ıstırabını duyarak gelmiş bulunuyoruz» bu
yurdular. Kendileri de, bütün millet de bilir ki... 

OSMAN YÜKSEL (Antalya) — Neler gör
dük, neler çektik. 
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I BAŞKAN — Saym Osman Yüksel istirham 
ederim. 

KEMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Devamla) 
— Huzurlu, rahat ve birçok tehlikeli maceralar
dan geçtikten sonra dengeli bütçelerle idare edi
len bir devlet idaresi teslim edilmiştir. 10 aylık 
Adalet Partisinin hâkim olduğu koalisyon idare
lerinde, üç aylık Demirci iktidarı zamanında bu 
huzuru, bu iktisadi dengeyi ve tesis edilmesi için 
çok büyük çabalar harcanmış, sükûn havasını boz
mak için ellerinden gelen, akıllarının erebildiği 
her şeyi yapmışlar ve yapmakta da devam et
mektedirler. Her türlü iyi niyetli uyarmalara 
rağmen bu kararda devam edeceklerini de şu ko
nuşmaları ile tescil etmiş bulunmaktadırlar. Hü
zün vericidir şu cevap. 

Muhterem arkadaşlarım, üç ay gibi kısa bir 
iktidar devresinde Cumhuriyet devrinin hiçbir 
iktidarının yapmadığı kadar geniş ve tesirleri bü
yük olan nakil ve tâyinleri yapmış bulunmaları 
şu konuşmalarındaki samimiyetsizliğin açık bir 
örneğidir. 

Muhterem arkadaşlarım, hele bu nakil ve tâ
yinler içinde Petrol Kanunu gibi, bütün Türk 
aydınlarının, aklı başında, vatanperver, bilcümle 
Türk politikacılarının memlekete son derece za
rarlı hükümler bulunduğunda ittifak ettikleri 
kanunların ve bu kanunların memleket gerçek
leri aleyhindeki tatbikatının düzeltilmesi, zarar
larının ortadan kaldırılması için meslekini, ha
yatını, kariyerini ortaya koymuş, ehliyetli ve 
şerefli memurlar hakkında da tatbik edilirse bu 
takdirde bu nakil ve tâyinler üzerinde çok daha 
ciddiyetle durmanın zaruretini takdir edeceğinizi 
ümidederim. (A. P. den «Gelen de şerefli» sesi) 

Gelen şerefli olabilir. Ama mühim olan şe
refli, memlekete faydalı hizmetleri tecrübe ve 
mücadeleleriyle sabit olmuş olan insanları hiçbir 
gerekçe göstermeden lâyık olduğu bir makamı 
kendisi buyur edip göstermeden, kolundan tutup, 
kulağından tutup kapı dışarı edercesine tâyin et
miş bulunmanız. 

ABDÜLHALIM ARAŞ (Kayseri) — Siz ni
ye kararname çıkardınız? 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, müdaha
le etmeyin. 

KEMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Devamla) 
— Muhterem arkadaşlarım, 15 dakikam var. Vak
timiz yok size lâf yetiştirmeye. Onun için konu
şacaklarımızı söyliyeceğiz, 
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BAŞKAN —• Muhterem arkadaşlarım, söyle
nen fikirleri kabul etmiyebilirsiniz, ama bunun 
çaresi müdahale etmek değildir. İstirham ediyo
rum. 

ZEKİ EFE OĞLU (İzmir) — Maden Kanu
nundan bahset. 

KEMAL SARIİBRAHÎMOĞLU (Devamla) 
— Muhterem arkadaşlarım, Maden Kanununun 
Türk Milletine yüklemiş bulunduğu ağır mükel
lefiyetler, Türk ekonomisine vurduğu darbeleri 
önlemek için mücadele eden bir zat, yine mucip 
sebeplerden mahrum ve kendisine lâyık olduğu 
bir mevki gösterilmeden kapı dışarı edilirse, bun
ların üzerinde çok daha hassasiyetle durulmasın
da zaruret vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, 39 (B) diye meşhur 
ve geçmiş devirlerde acı tatbikatları olan ve bil
cümle memleketsever, demokrasiye inanmış in
sanların mücadelesini yaptığı kanunda dahi, 
(Bir memurun nakli, tâyini, azli bir mucip se
bebe dayanır) diye hüküm var idi. Ve Yüce He
yetinizin birinci devredeki koalisyon iktidarları 
devrinde ve şimdi bâzıları içimizde bulunan mil
letvekilleri arkadaşlarımın da dâhil olduğu Di
lekçe Komisyonu tarafından vâki itirazımız üze
rine 11 nci devredeki itirazımız üzerine 39 (B) ye 
göre yapılan azillerin iptali karargir olmuştur, 
«İdare bir icap ve lüzuma dayanmıyan tasarruf -
da bulunmaya haklı değildir mucip sebebi ile». 
Ve Yüce Meclisinizden de geçmek suretiyle ke
sinleşmiş, vatandaşların hakları teslim edilmiş
tir. Bu derece Yüce -Meclisin takdirine ve tasvi
bine iktiran eden, Anayasaya uygun kararlar 
da mevcut iken kaldırıp memleket şümul bir şöh
retin ve itibarın sahibi olan .insanların vazifele
rinden azledilmeleri ve şu kış kıyamette bine ya
kın mamurun nakil ve tâyin edilmesi, sadece ar
kadaşlarım partizan bir idarenin kuruluş hazır
lıkları olarak nitelendirilebilir ve bu hatalıdır, 
yanlış bir yoldur. İyi niyet ve samimiyetle bunu 
ifade ediyorum. Kendi grupumda da hatalar olur
sa söylerim, burada da söylerim, söylemişimdir 
de bevefendi. 

Muhterem arkadaşlarım, bu ikazlar, konuş
malarımın, biraz evvel başında da söylediğim gi
bi dost sözleridir. Dinlemeniz hem memlekete, 
hem de partinize ve sizlere fayda getirecek söz
lerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, bakınız bir Devlet 
Bakanı Hükümet adına partizan bir idarenin 

emrinde olmıyan namuslu bütün memurlar ye
rinden alınmamalıdır, demektedir. Bütçe Komis
yonunda resmen, sayfa 4. 

DEVLET BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Balıkesir) — Ben öyle bir şey demedim. 

KEMAL SARIİBRAHÎMOĞLU (Devamla) 
— Acaba bu yerlerinden alman şerefli memur
lara, «namuslu değilsiniz» mi diyorsunuz? 

Muhterem arkadaşlarım, bir hususa daha do
kunmak istiyorum. Dikkat ettim burada, din is
tismarında C. H. P. Grupu adına ve bilcümle 
grupları adına deliler göstermek suretiyle be
yanda bulundu arkadaşlarım. 

Muhterem arkadaşlarım, bu memlekette bir 
Cumhuriyet Başbakanı 1923 doğumlu bir Başba
kan, Atatürk çocuğu olması lâzımgelen bir Baş
bakan bu denli, delilli ve vesikalı beyanlar kar
şısında susamaz, susmak hakkı değildir. (A. P. sı
ralarından, «ne vesikası?» sesleri) T. C. ne T. C. 
Devletin ne ve Yüce Millete çıkıp burada bunun 
hesabını vermek zorundadır. Ya tekzibedecektir, 
diyecektir ki, ben dini siyasete âlet etmedim. (A. 
P. sıralarından, gürültüler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin arkadaşlar, 
KEMAL SARIİBRAHİMOÖLU (Devamla) 

— Muhterem arkadaşlarım, gelsin burada Sayın 
Başbakan ben doğru yaptım, haklı yaptım, Ana
yasaya, Partiler Kanununa uygundur bu dav
ranışım desin. Bu babayiğitliği göstersin, bunu 
bekliyoruz. (A. P. sıralarından gürültüler) Onu 
gösteremez, ama gelip burada, evet muhalefet 
haklıdır, muhalefet doğru söylüyor, bundan son
ra din istismarı yapmıyacağım, dini siyasete alet 
etmiyeceğim diyememektedir, dememektedir. 
Muhterem arkadaşlarım, sükût ikrardan gelir. 

Bakınız hepinizin saydığı, hepinizin hürmet 
ettiği Sayın Orhan Seyfi Orhon, 11 Şubat 1966 
tarihli Son Havadis gazetesinde, «Bir bakıma» 
sütununda bakınız ne diyor? İyi dinleyin. (A. P. 
sıralarından, «hepsini oku» sesleri.) Ama bakın: 
«Sayın Demirel'in Bayram gazetesine gönderdi
ği bir yazı ile dini istismar ettiği doğrudur. Mem
leketin ve milletin bütün işlerinde başarıya ulaş
ması için Tanrıya tazarru ve niyazda bulunur
ken Sayın Başbakanın dini istismar ettiğini ben 
de kabul ederim.» (A. P. sıralarından, «hepsini 
oku, devamını da oku» sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, mü
dahale etmeyiniz. 
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KEMAL SARIİBRAHİMOÖLU (Devamla) 
— Muhterem arkadaşlarım, burası ilk mektep sı
nıfının kürsüsü değil, ben de ilk mektep hocası 
değilim. (A. P. sıralarından «olamazsın» sesleri.) 

Grupunuzun en değerli ve tecrübeli bir yaza
rının yazılarını okumuş ve benden sorup öğren-
miyecek kadar da bilmiş olmanız lâzım. 

Bakınız bu mevzuda 41 tane hoca İstanbul'
dan, 60 küsur tane de Ankara'dan hepinizin 
rahle - i tedrisinden geçmekle iftihar ettiğiniz 
kimselerdir bunlar, bunlar Sayın Başbakanın din 
istismarcılığı içinde olduğunu tesbit ve tescil et
mişlerdir ve hattâ o derecede ki, sizin grupunu
zun sözcüsü saygı değer Prof. Aydın Yalçın yine 
bakınız... 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu iki da 
kikanız kaldığını hatırlatırım. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Toparlıyorum, 5 Şubat 1966 tarihli Son Ha
vadis Gazetesinde, «Bu bildirilere kulak vermek 
lâzımdır. Bu bildirileri elin tersi ile itmek dert
lerin çaresi değildir, aklımızı başımıza alalım.» 
demektedir. 

Muhterem arkadaşlar, aklımızı başımıza al
mak hepimize fayda getirir, böyle gürültü etmek, 
patırtı etmek hiçbir şeyi halletmez. (A. P. sırala
rından gürültüler ) Biz söyleriz, söyliyeceğiz, siz 
dinlemeye mecbursunuz. (A. P. sıralarından 
müdahaleler) 

Muhterem arkadaşlarım, bir C. H. P. var, bir 
de onun karşısında olanlar var buyurdular. Biz 
dediler, tedbirler kanunu var, bu kanun eğer 
biz D. P. nin devamıyız dersek bize ceza verir 
dediler. 

DEVLET BAKANI CÎHAT BİLGEHAN 
(Balıkesir) — öyle birşey demedim. 

C. H. P. GRUPU ADINA KEMAL SARI
İBRAHİMOĞLU (Devamla) — Yani keşke' bu 
kanun mevcudolmasa idi de açık açık zamirleri
ni ortaya koysalardı. Hiç olmazsa Türkiye poli
tikasına bir samimiyet gelirdi ve herkes kendi 
durumunu açık açık söylersek imkânına kavu • 
surdu. Bir C. H. P. vardır. O, C. H. P. ki; Ata
türk'ün Partisidir, millî mücadelenin eseridir. 
Diş sömürücülüğe, dış düşmanlara karşı müca
dele ede ede milletin kurduğu, milletin bağrın
dan çıkmış, Atatürkçü, inkılâpçı, her türlü ta
sallutun ve sömürmenin karşısındaki bir parti
dir. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu efendim, 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 

— Ve bunun karşısındaki fikirleri, görüşleri ve 
insanları toplıyan kişilerin reyleri ile geldikleri
ni burada söylemişlerdir, ihkakı hak kabilinden 
söylemişlerdir. Bunu da tarih huzurunda tesbit 
ve tescilini faydalı bulmaktayız. Hürmetlerimi
zi arz ederiz arkadaşlarım, Hoşça kalın. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Kifayet önergelerini okutuyo
rum. 

ORHAN SEYFİ ORHON (İstanbul) — Be
nim yazdığım yazının yalnız üst kısmı okundu, 
gerisi okunmadı, bu sebeple söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Orhan Seyfi Orhon, ne 
bakımdan. 

ORHAN SEYFİ ORHON (Devamla) — Sa
taşma var efendim. 

BAŞKAN — Sayın Orhan Seyfi Orhon ne 
bakımdan sataşma var lûtf&n açıklayın? 

ORHAN SEYFİ ORİJON (Devamla) — 
Okunan kısım yazının tamamı değil yazının üst 
kısmını okudu, gerisini okumadı, izah edeceğim 
veya tamamı okunsun. 

BAŞKAN — Efendim, kendi görüşünüzü 
ifade eden kısmını okudum. Bunda sataşma yok, 
yazıyı da siz yazmışsınız? 

ORHAN SEYFİ ORHON (Devamla) — Sa
taşma var efendim. 

BAŞKAN — Ne bakımdan efendim? (A. P. 
sıralarından gürültüler) 

Arkadaşlar, bağırıyorsunuz arkadaşımın se
sini duyamıyorum, istirham ederim siz susun 
kendileri konuşsunlar. 

ORHAN SEYFİ ORHON (İstanbul) — Be
nim sözlerim tahrif edilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Orhan Seyfi Orhon, İç
tüzüğün sataşmadan bahseden maddesi gayet sa
rihtir. Ya şahsınıza taarruz olacaktır veya söyle
mediğiniz fikirler söylenmiş gibi gösterilecektir. 
Hangisidir? 

ORHAN SEYFİ ORHON (İstanbul) — Efen
dim, söylemediğim fikirler söylenmiş gibi göste
rilmiştir. 

BAŞKAN — İstemediğiniz fikirler, peki 
efendim buyurun tavzih ediniz. 

ORHAN SEYFİ ORHON (İstanbul) — Çok 
muhterem arkadaşlarım, benim yazımdan bir 
cümle okunmuştur. Yazı bir heyeti umumiyedir, 
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hepsi bir mânayı ifade için yazılmıştır. «Lâtak-
rabussalâte» gibi bir cümleyi okuyup, alt tarafı
nı okumamak suretiyle yazıyı kendi mevzuunun 
dışında bir mâna ile izah etmek benim sayın ar
kadaşıma uygun değildir. Yazım o kadar vazıh
tır ki, hiç kimse onu okuduğu zaman bunda te
reddüt edemez. Dinî istismar etmek Allah'ın 
rahmetinden istifade etmek manasınadır. İstis
mar, Allah'tan gelen nimet, mânevi yardımlar
dan müstefit olmak demektir. Ben siyasi istis
mar kasdetmedim. Bayramda elbette Allah'tan 
dua ederiz. Müslüman milletlere, müslüman in
sanlara, memleketimize ondan yardım isteriz, 
başarı isteriz, başarılı işleri muvaffak etmesini 
isteriz. Bu dini istismar mıdır? Dini istismar-
mıdır? (A. P. sıralarından alkışlar) Her zaman. 
biri hasta olduğu zaman «Allah şifa versin» de
mek, «Cumhurbaşkanının hastalığında Allah'tan 
şifa istiyoruz» demek, Allah'tan başka yerde 
ümit kalmadığı anda bunları söylemek dini is
tismar mıdır? Allah'tan tazarru ve niyazdır. Al
lah'tan tazarru ve niyazı siyasi istismar, siyasi 
menfaat mânasına almak doğru değildir. O ka
dar vazıhtır ki, arkadaşım bunun birkaç satırı
nı daha okusaydı (A. P. sıralarından okuyamaz 
sesleri) mânası yazının meydana çıkacaktı. Ama 
okumak zahmetinde bulunmadı. 

Başkaca söylemeye lüzum yoktur, yazım el
lerindedir, lütfetsinler, okusunlar. Eğer başka 
bir mâna çıkıyorsa, ben dini istismarı o yazımda 
kabul ediyorsam, tamamen /kendilerine hak ve-

x ririm. Buyursunlar birkaç cümle daha lütfetsin
ler, okusunlar. (Adalet Partisi sıralarından 
«okumaz» sesleri) 

BAŞKAN — Tamamı mı Sayın Orhon? 

ORHAN SEYFI ORHON (Devamla) — Bu 
^ beni istismardır, benim yazımı istismardır, be

nim ismimi ve şahsımı istismardır. Çok rica ede
rim, yapmasınlar. (Adalet Partisi sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, yeter
lik önergelerini okutuyorum. 

Başkanlığa 
Müzakerenin kifayetini arz ederiz. 

istanbul İstanbul 
Osman özer Nuri Eroğan 

Sayın Başkanlığa 
Başbakanlık bütçesi üzerinde kâfi konuşul

muştur, kifayetin kabulünü arz ederim. 
Edirne 

Nazmi özoğul 

BAŞKAN — Sayın İhsan Ataöv, siz vazgeç
tiniz. 

Sayın Şaban Erik, siz yeterlik önergesi aley
hinde söz istemişsiniz. İsrar ediyor musunuz? 

ŞABAN ERİK (Malatya) — Evet. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ŞABAN ERİK (Malatya) — Efendim, için

de bulunduğumuz çağa, akıl çağı, bilgi çağı de
nilmektedir. Türkiye'nin büyük sosyal ve eko
nomik meseleleri vardır. İş dâvası, ekmek dâvası, 
toprak dâvası, eğitim dâvası, sağlık hizmetleri 
dâvası vardır. Bunlar akla ve bilgiye dayanıla
rak halledilecek işlerdir. Türkiye'de bir seçim ol
muştur. Seçimlerin neticesinde A. P. iktidara 
gelmiştir ve A. P. bunun üzerine Hükümeti kur
muştur ve ileriye yeterli Hükümet programı 
sunmuştur. Şimdi, Hükümet programı bir yana 
itilmiş tam mânasiyle, gerici bir düzen içinde 
faaliyet gösteren bir Hükümet kalmıştır ortada. 
(A. P. sıralarından gürültüler) «yeterlik üze
rinde konuş» sesleri) 

BAŞKAN — Yeterlik üzerinde konuşun lüt
fen. 

ŞABAN ERİK (Devamla) — Arkadaşlarım, 
önerge üzerinde konuşuyorum. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Şaban Erik, yeterliğin 
aleyhinde görüşeceksiniz. (A. P. sıralarından gü
rültüler) «yeterlik üzerinde konuşmuyor» sesle-
ri) 

ŞABAN ERİK (Devamla) — Oraya geliyo
rum. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade edin arkadaşlarım... 
ŞABAN ERİK (Devamla) — Efendim, bu

gün Türkiye'de vaizler verilmektedir: Türkiye'
de bundan böyle Başbakanlar müslümanlardan 
olacaktır, Reisicumhur müslüman olacaktır... 
(Adalet Partisi sıralarından şiddetli gürültüler) 
(Ne söylemek istiyorsun?» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Şaban Erik, (Şiddetli 
gürültüler) bunun yeterlik önergesiyle ilgisini 
görmüyoruz. Ne zaman yeterliğe geleceksiniz? 
Bu bir usul meselesidir. (Adalet Partisi sırala
rından şiddetli gürültüler, «Allahsız» sesleri) 
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Yeterlik önergesi hakkında görüşmek... (Gürül
tüler) Müsaade edin, Başkanlık ikaz vazifesini 
yapıyor, hep birlikte bağırmayın, istirham ede
rim. 

Sayın Şaban Erik... (Adalet Partisi sıraların
dan şiddetli gürültüler) («vazifenizi yapın Sayın 
Başkan» sesleri) Başkanlık ikaz vazifesini yapı
yor. Sayın Şaban Erik. (Gürültüler) 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — Allahsız mısın sen"? 

BAŞKAN — Sayın Şaban Erik, yeterlik 
önergesinin aleyhinde konuşmanızı istirham edi
yorum. (Gürültüler) 

ŞABAN ERİK (Devamla) — Ben şuraya 
getirecektim sözümü ve sözümün mânasının an
laşılması için onları söylüyordum. 

Arkadaşlar, bugün memleket bir cadı kaza
nma çevrilmiştir. Türkiye üç Kulhüvallahi ve 
bir Elhamd okumakla yönetilmez. Bunu Hükü
mete anlatmamız lâzımdır. (A. P. sıralarından 
şiddetli gürültüler, ayağa kalkmalar) 

BAŞKAN — Sayın Şaban Erik... (Gürül
tüler) Müsaade'edin arkadaşlarım, müsaade edin. 
(A. P. sıralarından «Hatibin sözünü kesmeniz 
lâzım, sadet dışı konuşuyor» sesleri) 

Müsaade edin. Vazifemizi yapıyoruz, siz ni
ye bağırıyorsunuz? Oturun yerinize, oturun 
efendim. (A. P. sıralarından gürültüler) Sizi li
san nezahetine davet ediyorum. Ne biçim lâf 
bunlar bu Mecliste? Rica ediyorum arkadaşlar. 
(Gürültüler) Başkanlık sizin ikazınıza muhtaç 
değildir. Mecliste böyle müzakere yapılmaz. 
(A. P. sıralarından gürültüler) Oturun yerini
ze lütfen. Size bir ihtar veriyorum Sayın Pehli-
vanoğlu. 

Sayın Şaban Erik, sizi ikinci defa sadede da
vet ediyorum. Üçüncüsünde Genel Kurulun reyi 
ile Sözünü keseceğim. Yeterlik önergesinin aley
hinde görüşüyorsunuz. Gayet kısa olarak görüşü
nüzü açıklar inersiniz aşağıya. 

ŞADI PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Ulan 
burası Moskova Radyosu mu? 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kastamo
nu) — Mukaddesata dokunamazsın, hiç inan
cın yok mu? 

ŞABAN ERİK (Devamla) — Sayın Başkan-
nım, eğer camilerde, sosyal adalet istiyenler ko
münisttir denilirse, eğer camilerde 

BAŞKAN — Sayın Şaban Erik, (Gürültü
ler «in aşağıya komünist herif» sesleri) Bir da
kikanızı rica ediyorum (A. P. sıralarından aya
ğa kalkmalar ve kürsüye doğru yürümeler) 
(Gürültüler) 

Muhterem arkadaşlar, rica ediyorum evvelâ 
oturun. (Şiddetli gürültüler ve ayağa kalkma
lar) Muhterem arkadaşlar, oturun rica ediyo
rum arkadaşlarım oturun, meseleyi reyinizle 
halledeceğim (Gürültüler) Oturun istirham edi
yorum. İdare Âmirlerinden grup idarecilerin
den istirham ederim, fazla heyecana kapılan ar
kadaşlarımı sükûnete davet etsinler, reylerinizle 
halledeceğiz, oturunuz arkadaşlar. (Gürültüler) 
Sayın Tekin Erer siz de oturunuz. 

Muhterem arkadaşlarım, yeterlik önergesi 
aleyhinde konuşmak üzere kürsüye gelen Şaban 
Erik arkadaşımız başkanlığın iki defa kendi
sini sadede davet etmiş olmasına rağmen sadet 
dışı görüşmesinde devam etmiştir. Binaenaleyh, 
sözünü kesmek için İçtüzük hükümlerine göre 
reylerinizi ve tasvibinizi istiyorum. Konuşmasına 
devam etmemesini istiyenler lütfen ellerini kal
dırsın... Devam etmesini istiyenler... 

Sayın Şaban Erik, Heyeti Umumiyeinin ka
riyle size söz vermiyorum. İstirham ediyorum. 
(Gürültüler). Rica ediyorum efendim, bu sesleri 
ve elfazı galizayı çıkarmayın. Başkanlık vazife
sini yapıyor, bağırmakla olmuyor bu işler. 

Muhterem arkadaşlarını, yeterlik önergesini.. 

RIZA KUAS (Ankara) — (Şaban Erik'e ba
ğıran İsmail Hakkı Yılanlıoğlu'na hitaben) se
nin de mi ayranın kabardı? 

BAŞKAN — Sayın Rıza Kuas, Sayın Yılan-
lıoğlu istirham ediyorum, sakin olun. Reylerle 
halledilecek mesele bağırmakla haledilmez, istir
ham ediyorum. (T. 1. P. ve C. K. M. P. sırala
rından ayağa kalkmalar, gürültüler). Sayın 
Rıza Kuas size bir ihtar veriyorum. Sayın Yılan-
lıoğlu size de bir ihtar- veriyorum. Oturunuz ye
rinize. 

Kifayet önergesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil-
mişt'ı*. 

Başbakanlık bütçesinin tümü üzerindeki gö
rüşmeler bitmiştir. Bölümlere geçilmesini oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 
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Bölüm 

.11.000 

12.000 

(A/ l ) Cari harcamalar 

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

Lira 

78 000 

Personel giderleri 32 081 209 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 070 720 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 3 091 712 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 5 862 593 
. BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 6 769 895 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

21.000 Etüt ve proje giderleri 2 050 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı ve tesis ve büyük onarım 
giderleri 3 910 000 

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

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 1 160 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

32.000 Kamulaştırma ve satmalmalar 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 750 700 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 86 743 
£ AŞK AN —« Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Başbakanlık Bütçesi üzerindeki görüşmeler 
bitmiştir. Saat 21,00 de toplanmak üzere otu
rumu kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,25 

D Ö R D Ü N C Ü O T U R U M 
Açılma saati : 21.00 

BAŞKAN — BaşkanveMli Ahmet Bilgin 

KÂTİPLER : Adil Kurtel (Kara), Önol Sakar (Manisa) 

BAŞKAN 
mu açıyorum. 

Muhterem arkadaşlar, ötürü

ce DEVLET PLÂNLAMA TEŞKİLÂTI 
BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — 1966 Bütçesi Devlet Plânlama 
Teşkilâtı bütçesi üzerinde görüşmelere başlı-
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yoruz. İlk söz C. H. Partisi Grupu adına Coş
kun Kırca'nmdır, buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA 
(İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri ; 

Devlet Plânlama Teşkilâtı bütçesi üzerinde 
C. H. Partisi Grupunun düşüncelerini arz etmek 
üzere huzurunuzda bulunuyorum. 
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Muhterem, arkadaşlarım, iktisadi ve sos
yal tartışmalarımızın bugün eriştiği dönemde 
Devlet Plânlama Teşkilâtı üzerinde konuşurken 
en önemli olan nokta, Anayasamızın 129 ncu 
maddesi gereğince kurulmuş olan ve bir Anaya
sa kurumu olan bu teşkilâtın, varlığından da 
çok önce nasıl bir hizmet ifa ettiğini tesbit et
mek meselesidir, en önemli olan. 

Gerçekten asıl meselemiz bu teşkilâtın var
lığından da çok memleketimizde Anayasa hü
kümleri çerçevesi içinde plândan anlaşılması 
gereken husustur. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün plânlama 
fikri hemen her yerde kabul edilmiş yahut edil
mekte olan bir fikirdir. Komünist Çin'de de. 
Sovyetler Birliğinde de, Yugoslavya'da da, 
Birleşik Arap Cumhuriyetinde de, Hindistan'
da da, Pakistan'da da ve nihayet Batı - Al
manya, Avusturya ve İsviçre hariç - bütün 
Batı - Avrupa memleketlerinde plân mevcut
tur. Yalnız bütün bu memleketlerde plânlama
nın mevcudoluşu bu memleketlerin her birinde 
plânın değişik tipler içerisinde birbirinden çok 
farklı temel telâkkilere dayandığı gerçeğini 
unutturamaz. 

Şu halde A. P. iktidarı zamanında kalkın
ma plânımız ne olacaktır? Uygulamanın no 
olması muhtemeldir1? Bu sorulara cevabımızı 
iyice verebilmek için evvelemirde Türkiye'do 
plân ne olabilir, nedir, plân uygulamasından 
ne anlamak lâzımdır? Bunları tesbit etmekte 
fayda vardır. 

Muhterem arkadaşlarım; nazari olarak iki 
ayrı tip plânı iki ayrı uçta tarif etmek müm
kündür. 

Komünist rejimlerde plân piyasa mekaniz
masının yerini alan ve reel mal akımlarını, pa
ra akımlarını, fiyatları, üretimi yatırımı, tü
ketimi ve stokları, bütün iktisadi faaliyetler1' 
sektörlerin birbiri arasındaki münasebetleri 
inceden inceye hesaplıyarak ekonomiyi bir bü
tün olarak kapsar ve bu ekonomi içinde mev
cut bütün iktisadi bireyler, üniteler için emre-. 
dicilik vasfını taşır. Böyle bir sistemde eko
nomik bireylerin aldıkları kararların piyasa 
mekanizması içerisinde karşılaşması yoliyle 
ekonomi dengesini bulmaz, merkezî plânlama
da ekonomik denge önceden tespit edilmiştir. 
Ekonomik bireyler bu dengenin unsurlarının 

gösterdiği tutum ve hedeflerin dışına çıkamaz
lar. Kendi verebilecekleri kararların alanı 
çok dardır. Nevama onlar kendileri için mer
kezî bir beynin aldığı kararları aynen tatbik 
etmekle mükelleftirler. 

Buna kargılık kapitalist ülkelerde uygula
nan plân umumiyetle yine de ekonominin bü
tününü kapsar ve ekonominin beklenen geliş
me seyrini değişik unsurlariyle tahmin etmeye 
çalışır. Bu plân umumiyetle ekonomik birey
ler için emredicilik vasfını değil, yol gösteri
cilik vasfını taşır. Bu plânlama sistemi içinde 
ekonomik bireyler yine plân çerçevesinde, pi
yasa mekanizması içerisinde geniş bir karar 
alma alanına sahiptirler ve plân sayesinde eko
nominin muhtemel gelişmeleri üzerinde daha 
fazla fikir,sahibi olarak daha az riziko olarak 
daha şuurlu bir tarzda hareket edebilirler. 
Devlet de yine bir ekonomik birey olarak diğer 
ekonomik bireylerin saikleri üzerine tesir edi
ci politikalar yürüterek onların kararlarını 
plânın gösterdiği istikamet içinde almalarını 
sağlamak için daha rasyonel bir şekilde çalış
mak imkânını bulur. 

Muhterem arkadaşlarım; bu iki uçta iki 
ayrı plân tipinin tarifidir. Gerçekte her plân
lamada bu iki ayrı uçtan bâzı unsurlar bulmak 
mümkündür. Nitekim kapitalist ülkelerin 
plânlamasında bu ülkelerde bir kamu sektörü
nün bulunduğu ölçüde o kamu sektörü muva
cehesinde, yine de derece derece olmak üzere. 
plân emredici nitelik taşır. Buna karşılık son 
vıllarda kolektivist sistemlerde merkezî plân
lama merkezilik vasfını gitgide kaybetmeye 
başlamıştır ve âdemi merkeziyetçilik bu plân
lama tekniğinde yeni bâzı değişikliklerin, bu
luşların aranmasına yol açmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, Türk plânlaması 
bu iki ucun arasında nerededir? Bunu tesbit 
ederken evvelâ Anayasa hükümlerine bakmak 
lâzım. 

Anayasamızın 41 nci madesi iktisadi, sos
yal ve kültürel kalkınmayı demokratik yollar
la gerçekleştirilmek işini Devlete bir ödev ola
rak vermiştir. Devlet bu amaçla millî tasarru
fu artırmak, yatırımları toplum yararının ge
rektirdiği yararlıkları önceliklere yöneltmek 
ve kalkınma plânlarını yapmakla da ödevlidir. 
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Anayasamız 129 ncu maddesinde de bu il
keleri teyidettikten sonra kalkınmanın Devlet
çe yapılacak bu plâna göre yürütüleceğini söy
lemektedir. 

Ancak Anayasamız, kalkınma vetiresinde 
Devleti başlıca ödevli ve sorumlu addederken 
özel teşebbüsü ortadan kaldırmayı hiçbir suret
te düşünmüş değildir. Anayasamız 40 ncı 
maddesinde «özel teşebbüsler kurmak serbest
tir» der. Fakat sosyal bir Devlet kuran ve 
Devlete özel teşebbüslerin güvenlik ve karar
lılık içinde çalışmasını sağlıyacak tedbirleri al
mak zorunluluğu yükliyen bu Anayasa öte 
yandan da aynı özel teşebbüslerin millî iktisa
dın gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yü
rümelerini sağlamak ödevini de Devlete ver
miştir. 

Bu maksatla Anayasamızın 39 ncu madde
sinde kamu hizmet niteliği taşıyan özel teşeb
büslerin devletleştirilmesi imkânını tanımıştır. 
Anayasamızın 40 ncı maddesinin 2 nci fıkrası 
piyasa ekonomisinin hukukî temellerinden 
olan çalışma, sözleşme ve özel teşebbüsler kur
ma hürriyetlerinin kamu amaciyle kanunla sı
nırlanabileceğini kabul etmiş ve yine bu Ana
yasanın 36 ncı madesi piyasa ekonomisinin te
mel kurallarından olan mülkiyet ve miras hak
larının toplum yararına aykırı olarak kullanı-
lamıyacağmı söylemiş ve mülkiyet ve miras 
haklarının kamu yararı amaciyle kanunla tah-
dİdedilebileceğini belirtmiştir. 

Anayasa 37 ve 38 nci maddelerinde mülki
yet ve miras haklarına vaz'edilebilecek diğer 
bâzı önemli sınırları da saymıştır. 

Anayasamızın bu maddelerini toplu olarak 
özetlemek icaJbederse şu noktalar ortaya çık
maktadır: 

1. Anayasa, Devlete kalkınmada başlıca 
sorumluluğu ve ödevi vermiştir. 

2. Kamu kesimiyle özel kesimin bir arada 
bulunacağı bir karma ekonomi derpiş etmiştir. 

3. özel kesimin millî iktisadın gereklerine 
ve sosyal amaçlara uygun çalışmasını, yatırım
larını toplum yararının gerektirdiği öncelikle
re yöneltmesini' genellikle kamu yararına ay
kırı hareket etmemesini ve bu amaçlarla Dev
letin aldığı tedbirlere uymasını ve bu arada 
plân disiplinine uygun hareket etmesini de em
retmiştir. 

I Muhterem arkadaşlar, bu izahat gösteriyor 
I ki, Anayasamızın sınırları içinde kalkınmada 

Devletin yapabileceği şeyler Adalet Partisinin 
resmî programının 6 ncı maddesinde dendiği 
gibi. «Devletçilik şahsi teşebbüsün bittiği yerde 
başlar, ancak zaruret hallerinde tatbik edilir» 
tarzında 19 ncu asırdan kalma telâkki edilebi
lecek bir slogan ile ifade edilebileceğinden çok 
daha fazla şeyler yapabilir. Anayasamıza uy
gun olarak Devlet, bir yandan kendisi veya yi
ne Anayasamızda yerini bulan kamu iktisadi 
teşebbüsleri eli ile bizzat yatırım ve yönetim 
faaliyetlerine girişebileceği gibi, biraz evvel 
arz ettiğim esaslar dairesinde özel teşebbüs
lerin faaliyetini de düzenlemek hakkına, yetki
sine sahiptir. 

Bu vesileyle T. î. P. adına daha evvel bu
rada konuşmuş olan Sayın Sadun Aron'in bir 
iddiasına temas etmek isterim. Kendisi Ada
let Partisiyle C. H. P. arasında bir paralel çi
zerken «her ikisi de özel teşebbüsü esas al
maktadır, Cumhuriyet Halk Partisi özel te
şebbüsün destekleyicisi olarak Devleti, Adalet 
Partisi ise yine özel teşebbüsün destekleyicisi 
olarak yabancı özel sermayeyi görüyor»' dedi
ler. Bu kanaatleri bizim kanımızca doğru de
ğildir. Atatürk'ün devletçilik ilkesini ortaya 
attığından beri Cumhuriyet Halk Partisinin 
görüşü önemli bir özel sektöre karma ekonomi 
içinde yer vermekle beraber kalkınmada ka
mu sektörünün hâkim ve yönetici vasfı muha
faza etmesine dayanır. Bilimsel gerçekler, ta
rihî gerçekler de bu merkezdedir. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdiye kadar 
Devletin kalkınmada oynaması gereken rolü 
Anayasa açısından ve partim açısından açıkla
maya gayret ettim. Burada başka bir noktaya 
değinmek isterim. 

Evet bir karma ekonomi olacak ve bizim 
( kanaatimizce bu karma ekonominin başarıya 

ulaşabilmesi için kamu sektörü hâkim ve yöne
tici bir vasfa sahibolacak ama bu kamu sek
törünün yanında önemli bir de özel kesim bu
lunacak. 

I Cumhuriyet Halk Partisi bu anlayış içeri
sinde karma ekonomi sistemini sadece geçici 
bir süre içerisinde uygulanacak bir sistem ola
rak görmemektedir. Cumhuriyet Halk Partisi 

I bu anlayış içerisinde karma ekonomi sistemini, 
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Sayın Okyar'ın bâzı makalelerinde belirttiği 
veçhile, devamlı bir sistem olarak telâkki et
mektedir. 

Kamu İktisadi Teşebbüslerini özel sektöre 
devretmeye çalışan Adalet Partisi nasıl karma 
elkonamiyi «Herde Kamu Teşebbüsünün payı
nın son derecede azalacağı ve özel kesimin 
tam mânasiyle hâkim hale geleceği bir liberal 
kapitalist sisteme geçiş dönemi» diye telâkki 
ediyorsa, Türkiye İşçi Partisi de, yanılmıyor
sam, yine Sayın Aren'in bâzı makalelerinde be
lirttiği üzere, aynı karma ekonomiyi «Kamu 
sektörünün iktisadi faaliyetlere çok geniş öl
çüde el atmış olacağı ve özel sektörün hayli 
küçülmüş, ehemmiyeti azalmış bir sisteme ge
çiş dönemi», olarak telâkki etmektedir. Biz Sa
yın Aren'in çizdiği paralelin bir benzerim daha 
burada çizmek istersek Adalet Partisi ile Tür
kiye İşçi Partisi arasında şu müşterek nok
tayı görüyoruz : Her ikisi de bir başka istika
mete gitmek için karma ekonomiyi bir geçiş 
dönemi olarak telâkki etmektedirler. Cumhu
riyet Halk Partisi bu kanaatte değildir. Cum
huriyet Halik Partisi karma ekonomiyi kamu 
sektörünün hâkim ve yöneticisi vasfım muha
faza edeceği bir devamh sistem olarak mütalâa 
etmektedir. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Bravo Coşkun 
Kırca... 

C. H. P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, protes
to etmeye hiç lüzum yok. Buraya gelip cevap 
vermek daima mümkündür. Kimseye tecavüz 
etmiyorum. Faydalı ve verimli tartışmayı de
vam ettirmeye, belki de açmaya gayret ediyo
rum. öyle zannediyorum ki, Kamu iktisadi 
Teşebbüslerini, özel kesime devredeceğiz den
diği zaman bunun mânası kamu sektörünün 
ehemmiyetini geniş ölçüde azaltmaktan başka 
hiçbir muhteva taşıyamaz. 

Muhterem arkadaşlarım, görülüyor ki, na
sıl bir kalkınma plânı seçeceğiz? Bunu tesbit 
edebilmek evvelemirde hangi iktisadi sistemi 
seçeceğimizle yakından ilgilidir. 

Muhterem arkadaşlarım, ileri kapitalist eko
nomilerde kabul edilen plânlama daha ziyade 
piyasa mekanizmasının müşirlerine dayanan bir 
iktisadi faaliyetin yarattığı ve yaratacağı is
rafları ve dengesizlikleri önlemelk gayesini gü-

der. Türkiye gibi az gelişmiş bir memlekette 
ise plânın buna ilâveten ibaşka fonksiyonları da 
vardır. O da bizim gibi az gelişmiş bir memle-
ikette plân, aynı zamanda, iktisadi ve sosyal 
bünyenin hemen her alanda yeniden teşkilât
landırılmasının bir vasıtasıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu plânın esasla
rını iyice tesbit edebilmek için, az gelişmiş bir 
ülkenin temel vasfının ne olduğu huşuna eğil
mek lâzımdır. Az gelişmiş memleketlerin bü
yük çoğunluğunu karakterize eden şey, bu 
memleketlerin gerek düşük gelir kategorile
rinde, gerek yüksek gelir kategorilerinde tü
ketim eğiliminin çok üstün olmasıdır. Bu se
bepten dolayı özel şahıslar bir yandan yeteri öl
çüde sermaye birikimini gerçekleştirememek-
tedirler, diğer yandan özel şahıslar bu tasar
rufu gerçekleştirebildikleri ölçüde, bunlar, ya
tırıma çok kere toplumsal önceliklere uygun 
olmıyan sahalarda aktarılmaktadır. Şu hal
de böyle bir ekonomide plânın ve Devletin kar
şılaştığı belli - başlı problem, millî tasarrufları 
yaratmak bir ve bunları ister kamu sektörün
de olsun, ister hususi sektörde olsun toplum
sal önceliklere uygun yatırım sahalarına yö
neltmek. Bu vazife de biraz önce arz ettiğim 
gibi Anayasamız tarafından açıkça Devlete ve
rilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, niçin az gelişmiş 
memleketlerde plân? Başka memleketler, hür 
memleketler plânsız kalkınmışlardır? Sayın 
Başbakan Cumhuriyet Senatosunda, zannede
rim bir vakıayı tesbit etmek bakımından haklı 
olarak hatırlattılar. 

Yalnız bu kalkınmanın nasıl ve hangi be
delle yapıldığını iyice tesbit etmek lâzımdır. 
Bugünün ileri kapitalist memleketlerinin ilk 
gelişme devresinde, Japonya hariç, nüfus 
patlaması söz konusu değildi. Sosyolojik bün
ye ve bilhassa dinî telâkkiler tasarrufu teşvik 
ediyordu. O devre göre teknoloji diğer mem
leketlere nazaran kşyaslanmıyacak ölçüde üs
tündü. Sömürgeler ve yarı sömürgeler giniş 
pazarlama imkânlarını açık tutyordu. İş gü
cünün teşkilâtlanamaması ve bilincini bulama
ması sebebiyle ücretler son derecede düşük 
seviyede tutulabiliyordu. İşte bu şartlar altın
da hakikaten istisnai bir model olarak Batı'da 
tasarruflar geniş ölçüde özel şahıslar eliyle 
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yaratılabilmişti. Ancak sanayileşme hayli israf
la ve uzun ıstırap senelerinden sonra gerçekle
şebilmiştir. 

Bâzı A. P. çevrelerinde sık sık imrenildiğini 
duyduğumuz Japon modelinde ise durum biraz 
farklıdır. Orada Devlet millî tasarrufu yarat
masında vergileme yolu ile başlıca rolü oynamış
tır ve o zaman Japonya'da dış dünyaya kapa
lı kalmaya devam etmiş halk kütleleri taklit yo
lu ile birtakım, zamanına göre gereksiz tüketim 
ihtiyaçları ve alışkanlıkları edinmemişlerdir. Ver
gi yükü büyük ölçüde fakir halk kütlelerinin 
sırtına yüklenebilmiştir. îşçi ücretleri en düşük 
seviyede tutulmuştur ve işte ancak bu pek gay-
riâdil yollarla sağlanan tasarruflarla sanayileş
me gerçekleşebilmiştir. 

Batının kapitalist memleketlerinde devlet, 
millî tasarrufun yaratılması vetiresine geniş öl
çüde seyirci kaldığı halde Japonya'da bunun ter
si varittir. Esasen Batı'mn kapitalist memleket
lerinde bu tasarrufun yaratılmasının belli başlı 
âmili olan burjuvazi sınıfı siyasi iktidarı kendi 
eline iktisadi iktidar geçmeye başladığı ölçüde, 
aristokrasiden almaya başlamıştır. Japonya'da 
ise aslından yaratılan tasarruflar devletin elin
de toplanmış, devlet bu tasarrufları siyasi kud
reti zaten imparatorun etrafında birikerek tu
tan bir aristokrasi sınıfına aktarmak suretiyle 
Japon Devletinin mistik ideallerine hizmet edi
ci bu aristokrasi sınıfı içerisinden iktisadi kud
reti de elinde tutan bir zümre çıkarmıştır. Böy
lelikle Japonya'da esasen siyasi kudreti elinde 
tutan aristokrasi iktisadi kudreti de eline geçir
mek suretiyle mevcut siyasi kudretini tarsin et
miştir. 

Muhterem arkadaşlarım, memleketimizin sos
yolojik ve iktisadi bünyesini Japon modelinin 
tatbikine asla imkân vermiyecek şekilde değişik 
olduğunu izaha ihtiyaç yoktur. Biz, C. H. P. ola
rak, her iki modelin de Türkiye için doğru ol
madığını ve millî tasarrufu artırma vetiresinin 
geniş ölçüde Devlet eliyle gerçekleştirilmesi ge
rektiğini, fakat bunun için aynı zamanda millî 
gelir ve servetin daha âdil bir tarzda dağıtıl
ması vetiresi ile birlikte yürütülebileceği kanı
sındayım. 

İşte biraz gelişmiş memlekette Devletin eko
nomi içinde belli başlı rolü oynaması bu zaru
retten doğmaktadır ve işte bu sebepten dolayı
dır ki, yine zannediyorum Sayın Aren'in bir öl

çüde haksız, bir ölçüde eksik olarak söylediği 
tarzda, mevcut kalkınma plânımız özel teşebbü
sün hâkim olduğu bir plân değildir. Mevcut kal
kınma plânımız, özel teşebbüse önemli bir yer 
tanır, ama mevcut kalkınma plânımız, plân dev
resi içinde yatırımların yüzde 60 inin kamu sek
törü tarafından yapılmasını öngörmüştür. 

Muhterem arkadaşlarım, yol, enerji, sulama 
tesisleri gibi enfrastrüktür yatırımlarının PTT, 
Devlet Demiryolları, Devlet Havayolları gibi ka
mu hizmetlerinin Devlet elinde bulunmasını en 
liberal olanlarımız bile kabul ettiğine göre bu 
hususta söylenecek bir şey yoktur. Ancak bir İn
giliz iktisatçısının dediği gibi, ekonomiye hâkim 
tepeleri teşkil eden ağır sanayi belli başlı ma
denlerin, petrolün, bu alanlarda sadece Devletin 
görev yüklenmesi esastır. Gerçekten ekonominin 
bu hâkim tepeleri Devletin elinde değilse bu te
şebbüsler üzerinde vergileme, para ve kredi po
litikaları gibi dolaylı politika vasıtaları ile tesir 
yapmak son derecede zor olacak ve bunlar üre
tim ve yatırım kararlarını plânda derpiş edile
nin aksine toplumsal öncelik ve hedeflerden 
farklı olarak ayarlamak suretiyle, sektör ilişki
leri yoluyla, bütün ekonomiyi Devletin demokra
tik olarak tesbit ettiği istikametin dışına çıkar
mak imkânına sahibolabileceklerdir. Bu sebep
ledir ki, C. H. P. bu gibi teşebbüslerin münha
sıran Devlet elinde bulunmasını, plânın muvaf
fakiyeti ve tatbik edilebilmesi için. şart sayar. 

C. H. P., şimdi saydıklarımızın dışında da 
bâzı iktisadi faaliyet kollarında da Devlet faa
liyetini kamu yararı bakımından zaruri saymak
tadır. 

Muhterem arkadaşlarım, biraz evvel izah et
meye çalıştım; özel sektör, işletme kârlılığını ta-
kibettiği ve bunu takibettiği için de asla kınan
ması gerekmediği dolayısiyle, bâzı sektörlere lü
zumundan çok kayar, bâzı sektörlere lüzumun
dan az gider. Bunun sebebi, bir de bu sektörle-
rarası bir dengesizlik yaratır. Meselâ özel sek
törün memleketimizde dolaylı politika tedbirle
riyle bir türlü lüks konut alanına bu kadar çok 
gitmesi önlenememektedir. Bunun gibi, bölgele-
rarası dengesizlik yaratır. Enfrastrüktür tesisle
rinin az olduğu, halkın gelir seviyesinin düşük 
olması dolayısiyle pazarlama imkânlarının fazla 
olmadığı, ulaştırma güçlüklerinin maliyetleri 
yükselttiği, vasıflı iş gücünün kıt olduğu ve ni
hayet işverenlerin ve uzmanların ikamesini güç 
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kılan zor hayat şartlarının bulunduğu, zaten az 
gelişmiş bir memleketin üstelik geri kalmış böl
gelerine, özel teşebbüs işletme kârlılığı esasını 
takibettiği için ve bunu takibediyorsa kendi ar
zusuyla kendi başına gitmez, gidemez. 

İşte bu sebepten dolayıdır ki, yukarıda say
dığım ve ekonominin hâkim tepeleri olarak ifa
deye çalıştığım sektörlerin dışında da Devlet 
sektörlerarası ve bölgelerarası dengeli bir kal
kınmayı gerçekleştirebilmek için diğer üretim ve 
yatırım branşlarına da girmek mecburiyetinde
dir. 

Elbette ki, aynı prensip, özel teşebbüsün ser
maye' noksanlığı, teknik bilgi azlığı ve iş alama-' 
yışı gibi sebeplerle girmediği sektörler bakımın
dan da, uygulanmak gerekir. 

Bizim kanaatimizce, bundan başka büyük 
halk kütlelerine yönelmiş temel sosyal güvenlik 
bankacılık, sigortacılık hizmetleri, özellikle tarım 
alanındaki belli başlı ticaret, pazarlama ve dağı
tım hizmetleri, halen Devlet elinde bulunanların 
yamsıra, eğer kamu yararı gerektiriyorsa, Dev
let eliyle kurulabilir ve yürütülebilir. 

Buna ayrıca yatırılabilir fon yaratmak ba
kımından bir zaruret olan tekel faaliyetlerini 
de ilâve etmek lâzımdır. 

İşte muhterem arkadaşlarım, C. H. P. karma 
ekonomi içinde kamu sektörünü bu hâkim ve yö
netici vasfiyle görmektedir. Ancak madalyonun 
ters tarafını çevirmek icabederse, yine C. H. P. 
hâkim ve yönetici vasfı haiz olması gereken bu 
kamu sektörünün yanında asla anlamsız ve önem
siz kalmaması icabeden, bilâkis önemli ve kuv
vetli bir özel sektörün bulunmasını da bâzı ik
tisadi ve bâzı siyasi sebeplerle zaruri görmekte
dir. Bu zaruretin kanaatimizce iktisadi sebebi 
şudur: Bütün iktisadi faaliyetleri veya ona ya
kınını Devletin ele almak, kollektivist ekonomi
lerde bile ciddî bir ademi merkeziyetçilik cere
yanının başladığı şu sıralarda, ister istemez plân
lamayı son derece girift bir hale sokabilir. 

Muhterem arkadaşlarım, kapitalist rejimlerin 
bünyesinde israf ve dengesizlik vardır. Yalnız bu 
israfı ve dengesizliği sadece kapitalist rejimlerin 
hastalıkları saymamak lâzımdır. Çok girift mer
kezî plânlama tatbik edildiği memleketlerde de, 
ekonomi içerisinde israflar ve dengesizlikler mey
dana getirmiştir. 

Nitekim kapitalist memleketlerde plânlama 
zaruretinin kabul edilişi ve orada kamu sektörü

ne yavaş yavaş hâkim bir rol oynaması bile 
önemli bir yer verilmeye başlanması, kapitalist 
rejimin bünyesinden doğan bu israfları ve den
gesizlikleri tashih etmek ihtiyacından doğmuş
tur. Bunun karşılığında da kollektivist rejim
lerde halen merkezî bir girift plânlamanın do
ğurduğu israf ve dengesizliklerle mücadele ede
bilmek için bir ademi merkeziyetçilik cereyanı 
yerleşmeye başlamıştır. Böyle olunca iktisadi 
bakımdan israf ve dengesizliğin en az olabilece
ği bir optimum noktayı karma ekonomi içinde 
kamu sektörü ile özel sektörün genel olarak öne
mi ve tesirliliği ve özellikle üretim yatırımın sa
haları bakımından tesbit etmeye çalışmak lâzım
dır. Bu daha önce kitaplarda, doktrinlerde, ide
olojilerde ve nazariyelerde yer alabilecek bir 
mefhum değildir. Bu amprik bir mefhumdur, bu 
optimum nokta. Kamu sektörünün genişliği ne 
olsun? Bizim kanaatimizce az gelişmiş bir mem
leket kalkınmak istiyorsa kamu sektörü hâkim 
ve yönetici vasfa sahibolmalıdır. Ama ne ölçüde 
özel kesim bunun karşısında yer alacaktır? Bu 
geniş ölçüde özel sektörün kalkınmada yüklendi
ği mesuliyetleri müdrik olmasiyle ölçülecek bir 
noktadır. Özel sektör bu idrake sahibolduğu öl
çüde bu optimum nokta kendi lehine, sahibolma-
dığı ölçüde kendi aleyhine ister istemez teşek
kül edecektir. Görüldüğü gibi bu amprik bir 
mefhumdur ve aslında sanıyorum ki, bugün yal
nız iktisat ilmi değil, bütün sosyal bilimler ide
olojilerin tesirinden gitgide kurtulmaya başla
mış ve daha teknik, daha her ilim gibi aslında 
da pragmatik bir mahiyet kazanmaya başlamış
tır. Bu kaideler yok mânasına gelmiyor tabiî... 

Aynı optimum nokta meselesi bir karma eko
nomide özel kesimi de kapsaması Anayasamızın 
bir emri olan kalkınma plânı içerisinde özel ke
simin*'bu plâna uyabilmesi için ne ölçüde dolay
lı, ne ölçüde dolaysız yani fizikî tedbirlerin1 alın
ması gerektiği hususunda da varittir. 

Plânın kendisi için derpiş ettiği hedeflere 
bazan özel sektör kendi bilinci ile kendiliğinden 
yönelir. Bazan onu bu yolda tanzim etmek için 
maliye, vergi, para, kredi politikasının, dolaylı 
tedbirleri kifayet eder, bazan kifayet etmez. 
Ve o zaman dolaysrz yani fizikî tedbirler alır. 
öteden beri Türkiye'de bunun alınmışları da 
vardır. Halen çok eskiden beri çok liberal oldu
ğunu ileri sürmüş devirlerde ve halen bugün 
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dahi uygulanan ithalâttaki kota sistemi bunun 
bir misalidir. Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilâtı 
bizden ithalâtımızın tam liberasyonunu istemiş
tir. Bunu gerçekleştirmek hiçbir vakit mümkün 
olamamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım; bu arada şu akla 
geliyor : Bu karma ekonominin, içinde özel ke
sim önemli bir yer alacak, önemli bir yer alın
ca acaba özel müteşebbislerinin kazançlarının 
sosyal adalete uygun bir gelir dağılımını önle
mesi muhtemel değil midir? Bu fikir elbetteki 
doğrudur. Bu problem mevcuttur. Ama bu prob
lemin halledilmesi için çare, bizim kanımızca, 
bütün istihsal vasıtalarının devletleştirilmesi 
değildir. Bizim kanaatimizce vergileme ve sos
yal güvenlik tedbirleri sayesinde, daha da ge
niş sosyal siyaset tedbirleri sayesinde, aslında 
artık özel firmanın mülkiyeti problemi gelir ve 
servet dağılımı - ve bir ideolojinin tâbirlerini, 
jargonunu kullanmak icabederse - «plus volue» 
nun haksız olarak müteşebbisin eline geçmesi 
vetiresi mülkiyet titrlerini ortadan kaldırmadan 
da önlenebilir. Vergileme yolu ile, sosyal siyaset 
yolu ile ve sosyal güvenlik tedbirleri yolu ile... 
Ve bu sosyal adalete uygun bir gelir ve servet 
dağılımına geçişin çok daha mutedil, çok daha 
insanca, çok daha demokratik ve haklı bir vası
tasıdır. 

Şimdi kısaca arkadaşlarım siyasi hangi se
beplerle C. II. P. nin karma ekonomi içerisin
de önemli bir özel sektörün yer alması lüzu
muna kaani olunduğunu açıklamak isterim. 

Sayın Aren'den farklı olarak bir hususu be
lirtmeye çalışacağım. Kendileri yanılmıyorsam 
«iktisadi sistemle siyatei sistemi birbirinden ayı
rıyoruz» buyurdular. Böyle bir ayırım yapmak 
sosyolojik balomdan mümkün değildir. İktisadi 
ve siyasi sistemler arasında daima birbirinden 
ayrılmaz ilişkiler bulunacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; bizim kanaatimize 
göre bütün iktisadi faaliyetlerin Devletin elin
de bulunduğu bir cemiyette Devlet bir dev, 
bâzı eski müelliflerin dediği gibi bir Levi yatan 
halini alabilir. Bu fikir son zamanlarda da ifa
de ediliyor. Çok büyük siyaset bilimcileri tara
fından - bir isim telâffuz etmeme izin vermeni
zi istirham ediyorum - Maurice Duverger'nin, 
son makalelerinden bir tanesinde kolektivist 
rejimlerin halletmesi gereken ve bir türlü çıkış 
yolunu bulamadıkları en büyük dâvanın ferdin 

hürriyetleri ve vatandaşın siyasi haklan mese
lesi olduğunu belirtmiştir. Yine Ciyas'ın kolek-

,/tivist bir ekonomide bürokrasi sınıfının nasıl 
bir istibdat aracı olduğunu eserlerinde nasıl be
lirttiğini hatırlamakta fayda vardır. 

İşte muhterem arkadaşlarım, bu siyasi se
bep dolayısiyle de C. H. P. asla ekonomi içeri
sinde az gelişmiş bir memleket olduğumuz için 
hâkim ve yönetici vasfını almaması gerektiği
ne inanmasına rağmen önemli bir özel sektörün-
bulunmasını da zaruri saymaktadır. 

İşte biz inanıyoruz ki, bizim anlayışımız dai
resinde kurulmasına başlanacak ve kurulacak 
bir karma ekonomi içerisinde hem Devlet eliyle 
millî tasarruf artırılacak ve yatırımlar özel ve 
âmme toplumsal önceliklere göre sevk edilebi
lecek, hem gelir ve servet dağılışı âdil bir şekil
de gerçekleşecek, hem de her alanda vatandaş
lar fırsat eşitliğine artan ölçüde sahibolabile-
ceklerdir ve aynı zamanda demokratik hürri
yetler ve insan hakları mahfuz tutulmuş olacak
tır. (C. H. P. sıralarından bravo sesleri, alkış
lar) 

İşte biz bu sebeplerde Sayın Aren'in bir gö
rüşüne daha katılmıyoruz. Kendileri, yanılmı
yorsam, «özel kesimin bulunduğu yerde plân
lama beyhudedir.» dediler. Biz bu fikrin doğru 
olmadığı kanısındayız. Plânlama teknikleri bu
gün çok ileri safhaya erişmiştir ve özel sektö
rün bulunduğu bir ekonomide de plânlama ya
pılabilir. Az gelişmiş bir memleket bakımından 
bunun tek şartı kamu sektörünün hâkim ve yö
netici vasfını muhafaza etmesidir. 

İşte muhterem arkadaşlarım, karma ekono
mi içinde kamu kesiminin hâkim ve yönetici 
vasfı haiz olması, yanılmıyorsak, O. H. P. ni, 
A. P. nden ayıran temel vasıftır. 

Biz, bir karma ekonomide, az gelişmiş bir 
memlekette özel kesim hâkim olduğu zaman ne 
millî tasarrufların yeter ölçüde yaratılabilece
ğine inanıyoruz, ne de bu tasarrufların top
lumsal önceliklere uygun yatırımlara sevk edi
lebileceğine inanıyoruz, ne do millî gelir ve ser
vet dağılımının âdil bir şekilde teessüs edebi
leceğine inanıyoruz, ne de fırsat eşitliğinin her 
alanda bütün vatandaşlar için değişebileceğine 
inanıyoruz. Adalet Partisinden bizi ayıran bel-
libaşlı vasıf budur. İşte'bu se'bepledir kî; plân
lamanın. bünyesi bakımından Kamu İktisadi Te-
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şebbüslerinin özel kesime devredilmesine Cum
huriyet Halk Partisi olarak kesin bir tavırla 
karşıyız. Adalet Partisi çevrelerinde iddia olun
duğu gibi Kamu İktisadi Teşebbüslerinin özel 
sektöre devri, bunların küçük tasarruf sahip
lerinin eline geçmesi suretiyle mümkün olamı-
yacaktır. Bir kere bu tasarruflar henüz bir ser
maye piyasasında seferber edilmiş değildir. Se
ferber edilmiş dahi olsa, ki bu desteklediğimiz 
bir gayedir, daha halkın genel kültür ve tek
noloji seviyesinin durumu, aslında bu devir ne
ticesinde asıl rol sahibi olacakların yine birkaç 
kişi olacağından endişe etmek gerektiğine ina
nıyoruz. Kaldı ki, bu önlense ve demokratize 
edilmiş, halka açık anonim şirketler ideali ger
çekleşse dahi hisse senetlerinde nispî eşitlik te
essüs etse bile, yine de fiilen bu teşebbüsler 
içinde karar yetkisinin muayyen ellerde topla
nacağından, bugünkü durumumuz bakımından 
ciddî şekilde endişe etmek lâzımdır. Bu evvelâ 
demokratik değildir. Demokrasi demek, sadece 
siyasi kararlara vatandaşların en geniş ölçüde 
iştirak etmesi demek değildir. Demokrasi de
mek, cemiyetin iktisadi kararlarına da vatan
daşların mümkün olan ölçüde, kabiliyetlerine 
göre tabiî, eşitlik içinde iştirak etmelerini sağ
lamaktır. Kamu iktisadi Teşebbüslerine bugün 
bir yandan işçinin, bu teşebbüslerin idaresine 
iştiraklerini derpiş eden bir kanun vardır. Bir 
tüzüğün çıkarılması hâlâ Hükümetten beklen
mektedir. Yine nmhterem arkadaşlarım, Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri demokratik bir şekilde se
çilip buraya gelen meclislerin denetimine tabi
dir. Bütün bu imkânların birkaç özel ele devre
dilmesinin demokrasi bakımından da bir ilerle
me olmıyacağı kanısındayız. Kal'dı k i ; eğer özel 
teşebbüsün elinde, bu Kamu İktisadi Teşebbüs
lerini devralacak tasarruf mevcut ise, özel te
şebbüs bakımından bu tasarrufları yeni yatırım
lara kalbetmek çok daha rasyonel bir yol olsa 
gerektir. 

Muhterem arkadaşlarım, niçin kamu sektö
rünün hâkim ve yönetici vasıflara haiz olması 
lâzım? Sırası gelmişken bu konuda birkaç ra
kam vermek isterim. Kaynağı belirtmek zarure
ti teknisyenin ismini açıklama durumuna beni 
sevk ediyor. Sayın Profesör Besim Üstünel'in İs
veçli iktisatçı Profesör Benhansen'in Plânlama 
Teşkilâtı için hazırladığı muhtelif etütlere daya

narak hazırladığı bir araştırmada yer alan ra
kamlar şunlardır : 

1963 yılında cari fiyatlarla özel kesim Türk 
ekonomisinin istifade ettiği global tasarrufun 
% 33 ünü, kamu kesimi ise % 43,5 uğunu sağla
mıştır. Türk ekonomisinin aynı yıl içinde fayda
landığı djş tasarruflar ise bu global tasarrufun 
% 23,5 uğudur. Aynı yıl içinde yine cari fiyat
larla özel tasarruf özel sektörün eline geçen glo
bal gelirin sadece % 7,4 üdür. Buna karşılık ka
mu sektörünün kendi eline geçen net gelirden 
sağladığı tasarruf bu net gelirin % 43,2 sine ta-
kabül etmektedir. Özel kesimde % 7,4, kamu ke
siminde % 43,2. 

Kamu kesiminin sağladığı bu yüksek tasar
ruf oranı sayesindedir ki, gayrisâfi millî safi hâ
sıla içinde global tasarruf % 14 e ulaşabilmekte
dir. Öte yandan, yine bu incelemelerden anlaşıl
maktadır ki, özel kesimin bilhassa kamu kesimin
den ve dış dünyadan kendi tasarrufunun % 46,5 
uğuna erişen miktarda bir net borçlanma yap
mak suretiyle yatırımlarını gerçekleştirebilmek
tedir. Yani, özel sektörün gönüllü tasarrufunun 
% 46,5 u kadar bir net borçlanma özel sektör ya
tırımlarının yapılabilmesi için zaruri olmaktadır. 
Buna karşılık kamu kesiminin, yatırımlarını ger
çekleştirmek için bilhassa dış dünyadan yaptığı 
net borçlanma kamu kesiminin sağladığı tasar
rufların % 18 ine erişen miktardadır. Özel sek
törün yatırımlarını gerçekleştirmesi için gönüllü 
tasarrufuna ilâveten dışardan temin ettiği tasar
ruf o gönüllü tasarrufa orantılı olarak % 46,5, 
kamu sektörünün ki, % 18 dir. Şimdi bâzı çev
relerde bizim kanaatimize göre yanlış bir fikir 
var. özel kesimin gönüllü tasarrufunun bir kısmı 
cebrî tasarruf yolu ile kamu kesimine aktarılı
yor, bu yüzden bu durum hâsıl oluyor. 

Şimdi arkadaşlarım, farz edelim ki, hakika
ten vergileme sistemimiz özel sektörün gönüllü 
tasarrufunun bir kısmını da vergilemiş olsun, 
biran için bunun doğru olduğunu kabul edelim. 
Fakat bir rakam daha var, o da şu : Yine 1963 
yılının cari fiyatları ile özel sektörün eline geçen 
gelirin % 92,6 sı tüketim harcamalarına gitmiş
tir. Tüketim eğiliminin bu derecede fazla olduğu 
bir memlekette, faraza Devlet cebrî tasarruf yolu 
ile bir kısım özel gönüllü tasarrufları da cebrî 
tasarrufa kalbetmiş olsun, bundan vazgeçelim, 
olsa olsa gönüllü özel tasarruf % 8,5 ğa çıkabi-
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lir, daha fazlasına tüketim eğiliminin, müşahede 
buyurmanız gereken bu yüksek seviyesi karşı
sında imkân yoktur. Kaldı ki, muhterem arka
daşlarım, bu iddia da doğru değildir. Çünkü, bu 
hesapların yapıldığı 1963 yılında Devlet Plân
lama Teşkilâtı kamu kesiminde programa alın
mış olan bir proje, eğer özel teşebbüs çıkıp da 
ciddî teminatlar vererek, inandırıcı olarak bunu 
ben yapacağım derse, Devlet Plânlama Teşkilâtı 
onu kamu kesimine ait programdan çıkarıp özel 
kesime ait programa aktarmıştır. Bu iddia doğru 
olsa özel teşebbüsün bankalardan kredi alarak 
değil, öz gönüllü tasarrufları ile, yapmak istediği 
ve plânın önceliklerine uyan yatırımlarda, şurası 
veya burası düzeltilebilir. Ama bir yatırım indi
rimi tatbik edilmektedir. Binaenaleyh, ayrıca özel 
sektörün gönüllü tasarruflarının, cebrî tasarruf 
yolu ile Devlete geçmesi de mümkün mertebe ön
lenmek istenmiştir. Ne zaman? Bu rakamların 
cari olduğu 1963 yılında. 

Şimdi yatırımlarını gerçekleştirmek için ken
di gönüllü tasarrufu eline geçen gelirin % 7,4, 
dışardan borçlandığı miktar tasarruflarının 
% 46,5 ğu. Bu borçlar geniş ölçüde dış dünya
dan temin edilmiştir : Kredili ithalât, proje fi
nansmanı, yabancı özel sermaye, - mühim değil 
aslında - Sınai Kalkınma Bankasına devredilen 
karşılık paralar, 1AC ve Dünya Bankası plâfon-
ları ve nihayet aslında Devletin payının fazla ol
duğu ve sadece ismen özel teşebbüs olan ve özel 
teşebbüs olarak adlandırmaya maalesef mecbur 
olduğumuz bâzı firmalara devletçe verilen süb
vansiyonlar. Bu borçlanma bu suretle temin edil
mektedir. 

Görülüyor ki, Türk ekonomisinin bünyesi sev
gili arkadaşlarımdan özür diliyerek söyliyeceğim, 
özel kesimin karma ekonomi içinde hâkim olma
sını bir hayal olarak bıraktıracaktır. Bu bünye
yi değiştirmek lâzımdır. Bu bünyeyi değiştirmek 
için de Devletin başlıca rolü oynaması gerekir. 

Muhterem arkadaşlarım, Kamu İktisadi Te
şebbüsleri konusunda diğer bir fikir vardır, de
niyor ki; «Bunlar çok az verimlidir, çünkü kâr 
etmezler.» 

Şimdi arkadaşlarım, biraz insaf ölçüleri ile 
hareket edilirse görülür ki, Türkiye'de iki büyük 
enflâsyon devresi geçirilmiştir. Bunlardan bir 
tanesi İkinci Dünya Harbi sırasında etrafımız 
savaşla çevrili iken kaçınılmaz bir şekilde ortaya 

çıkmış bir enflâsyondur. Diğer ikincisi de 1953 
ten, aşağı - yukarı 1960 a kadar sürmüş, 1958 de 
stabilizasyon tedbirleri ile giderilmesine bir öl
çüde çalışılmış bir diğer enflâsyon. Her iki enf
lâsyon devresinde de muhterem arkadaşlarım, 
Hükümetler Kamu İktisadi Teşebbüslerinin fi
yatlarını artan genel fiyat seviyesine göre ayar
lamalarını emirleri ile önlemişlerdir, öte yandan 
özel teşebbüsler, kendi fiyatlarını artan genel 
fiyat seviyesine istedikleri gibi uydurmak imkâ
nında serbest kalmışlardır. Nihayet yine Hükü
metler hemen her devirdeki bu yanlış bir şeydir 
ve bugünün plân stratejisinde bu menedilmiştir, 
aslında yine kamu elinde bulunması gereken fa
kat ayrı sosyal güvenlik müesseseleri tarafından 
yerine getirilmesi lüzumlu birtakım sosyal hiz
metleri de Kamu İktisadi Teşebbüslerine yükle
mişlerdir. İşte Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
kâr edemeyişinin sebebi budur. Eğer hükümetler 
Kamu İktisadi Teşebbüslerini piyasa mekanizma
sı kanunları çerçevesinde çalışmakta serbest bıra
kırlarsa, görülür ki, Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
kısa zamanda kârlılığa geçebilir ve bu kârlılık sa
yesinde yaratılacak olan fon fevkalâde çok önem
li bir yatırım kaynağıdır. 

1966 programının 462 nci tablosuna bakıldı
ğı zaman 1962 den itibaren Kamu İktisadi Te
şebbüslerinin kâra geçmiş olduklarını ve yanıl
mıyorsam, konsolide kârda yüzde 315 oranında 
bir artış olduğu görülür. Bu konsolide kâr 1964 
te bir milyar 33 milyon 600 bin lirayı bulmuştur. 
Bu fonun 1965 programında 1 milyar 825 milyon 
liraya çıkacağı hesaplanmıştı. Fakat bu tahmin 
gerçekleşmemiş olacak ki, 1966 yılı için yapılan 
tahmin 1 milyar 298 milyon 750 bin liradan iba
rettir. Bunun belli başlı sebebi arkadaşlarım, 440 
sayılı Reorganizasyon Kanununa rağmen Ür
güplü Hükümetinin iktidara gelmesinden sonra 
seçim mülâhazaları ile İktisadi Devlet Teşekkül
lerinin faaliyetlerine müdahale edilmiş olması
dır. Bir yandan Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
fiyat politikasını tesbit etmesine imkân verilmi-
yecek ve bu suretle zarara geçen bu teşebbüsler 
personel ve ücret politikalarını da artan genel 
fiyat seviyesine uyduramıyacaklar ve yetiştirdik
leri kıymetli yönetici kadrosunu özel kesime kap
tıracaklar, ondan sonra çıkılacak denecek ki, 
«özel kesim sırf özel kesim olduğu için ve kamu 
kesimi sırf kamu kesimi olduğu için özel kesim 
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kamu kesiminden daha kârlıdır.» Bu doğru de
ğildir. Başka memleketlerde de doğru değildir. 
Şu rakamlar Türkiye için de doğru olmadığını 
ispatlamaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, kaldı ki, 440 sa
yılı Kanunda bir ileri adım atmak lâzımdır. 440 
sayılı Kanun şu esası getirmiştir: İktisadi Dev
let teşekkülleri fiyatlarını tesbifcte serbesttir
ler. Yalnız maliyetin altında satış fiyatı tesbit 
etmesi Hükümet tarafından istendiği zaman, bu
nun istenebilmesi bütçeye gere'kli sübvansiyo
nun konulmasına bağlıdır... 

Bu aslında kifayetsizdir, misal; Etibank 
elektrik enerjisini maliyet fiyatına satmakta
dır. Aslında Etibank bu enerjiyi istihsal ede
bilmek için birtakım reel sermaye yatırımları 
yapmışrı. Bunu çıkarabilmesi lâzımdır. Bir ser
mayenin geri dönmesi yüzdesi tesbit edilmeli 
ve maliyetin üstüne makûl kâr yüzdesi olarak 
ilâve edilmelidir ve bu kârla bu esasa göre bun
dan altta bir fiyata satması Hükümet tarafından 
kendisine emredilirse onun karşılığının sübvan
siyon olarak bütçede mevcut olması aranmalıdır. 
Aksi halde gerçek şudur: Etibank ve birçok ka
mu iktisadi teşebbüsleri, maliyet fiyatlarına sata
caklar, sübvansiyon almıyacaklar. Yahut maliyet 
fiyatlarının altında satış yapacaklar, 440 sayılı 
Kanuna belki de bir ölçüde riayet edilmiyecek, 
yine sübvansiyon alacaklar, bir kısım aslında ka
mu kesimine aidolması gereken kâr, bu suretle 
görünmiyen bir tarzda, kamu kesiminin özel ke
simi sübvansiye etmesi yolu ile özel kesime ak
tarılacak. Bu doğru bir şey değildir. Kamu ikti
sadi teşebbüsleri eğer piyasa mekanizması için
de çalışacaklarsa bunun önüne geçmek lâzım
dır. Önüne geçildişi zaman da kamu kesiminin 
özel kesiminden daha az verimli olduğu yolun
daki çok demagojik iddia iflâs edecektir. (Orta
dan alkışlar). 

Çok muhterem arkadaşlarım; 
Biz asla kamu iktisadi teşebbüsleri verimlilik 

açısından ıslah edilmesin kanaatinde değiliz. Bi
lâkis daha çok ıslahat yapılması icabettiğine 
kaaniiz. Yalnız özel teşebbüsün de organizasyon 
bakımından ve verimlilik açısından bilhassa, as
lında plânlı bir kalkınmada önemli olan işletme 
kârlılığı değil toplumsal verimlilik olduğu için; 
toplumsal verimlilik açısından ziyadesiyle ıslah 
edilmeısi gerektiğine kaaniim. Tarım alanına ba

kınız, modern anlamda işletmecilik yapanlar ne 
kadar azdır. Ticaret ve diğer hizmetlerde özel
likle ulaştırma sektöründe aşırı bir yığılma var
dır ve bu alanlarda özel müteşebbisler maalesef 
geniş ölçüde - hepsi değil tabiî - merkantilist ve 
banker bir anlayışla hareket etmektedirler. Sa
nayide 1961 de yapılan bir ankete göre «mana-
ger», uzman yönetici kullanan sınai teşebbüsleri
mizin sayısı global say mı n sadece yüzde 6,5 udur. 
Halbuki bu, oran sık sık örnek olarak gösterilen 
Batı memleketlerinde çok çok daha yüksektir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, özel sektörün 
verimsizliği, kamu iktisadi teşebbüslerinde ol
duğu gibi, hemencecik, hele Hükümetler enflâs-
yoncu politika takibederlerse Merkez Bankası 
hesaplarına veya ciddî bir reorganizasyon poli
tikası içinde iseler bütçe hesaplarına intikal et
miyor. Özel sektörün verimsizliği, organizasyon 
kifayetsizliği aslında, istihsal faktörlerinin ras
yonel olmıyan bir tarzda birleştirilmesi, kul
lanılması sonucunda bütün ekonominin sırtına 
biniyor. Bu da kolaylıkla ortaya çıkabilir. Bunu 
C.H.P. si şu gün için çok erken görmektedir. Ama 
dış pazarlara açıldığımız anda, ekonomimizin 
dış himayesi ortadan kalktığı anda, bugün özel 
teşebüslerimizin ne kadar verimsiz çalıştıkları, 
ne kadar büyük bir organizasyon kifayetsizliği 
içinde bulundukları kolaylıkla anlaşılacaktır. 
Biz özel kesimin, tıpkı kamu iktisadi teşeb-
leri gibi,-bu noktada ciddî şekilde ıslah edilmesi 
gerektiğine inanmaktayız. 

Bunu kimse kimseyi ıslah etsin mânasına söy
lemiyoruz, memleketin yararına olacağı için söy
lüyoruz. Özel sektörün yararına olacağı için söy
lüyoruz. 

Sevgili arkadaşlarım, meselâ işletme kârlılığı 
ve toplumsal verimlilik... Büyük konut sahasın
da inşaat yapmak ferdî kârlılık bakımından son 
derecede iyi bir şey olarak görülebilir ama açık 
bir hakikattir ki, lüks konut sahasına gitmek top
lumsal verimlilik bakımından hiçde • iyi birşey 
değildir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu maksat
larla meselâ bir sermaye piyasası kurulmasına 
çalışılmalıdır, bir özel sektör proje ve etüt ku
ruluna ihtiyaç vardır, uzman yönetici eğitimi 
çabaları arttırılmalıdır, çok küçük firmaların 
rasyonel şekilde çalışabilmeleri için birleşmele
ri teşvik olunmalıdır... Ve hattâ özel yatırımları, 
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sırf ferdi kârlılık açısından değil, toplumsal 
öncelikler bakımından, uygun sahalara sevk et
mek için aslında bugüne kadar alındığından da
ha tesirli tedbirler de alınmalıdır. Bu sözlerim
le saıuyorum ki ayın zamanda sayın Aren'e bir 
ölçü de cevap vermiş oluyorum ve tekrar ede
yim işte bu sebeplerledir ki biz özel kesimin plân-
lanamıyacağı, özel kesimi plânlamanın beyhu
de olduğu kanaatine de iştirak etmemekteyiz, 
tekraren arz edeyim. 

Şimdi sayın milletvekilleri, acaba muhterem 
A. P. iktidarı kalkınmada temel rolü özel kesime 
vermek bakımından hangi noktadadır? A. P. Hü
kümetinin programında, - herhalde bu amaçla 
olsa gerek çünkü başka amaçla olamaz - plân he
deflerine uygunluğu da ayrıca tartışılmaya muh
taç, şu cümle vardır: «Yıldan yıla kamu har
camalarının hem hacim, hem de millî gelire 
nispetle yüzdesinin artmasını önlemek yüksek 
masraflı bir bütçe politikasına son vermek azmin
dedir.» Dikkat buyurunuz, hükümet demiyor 
ki bütçe kalemlerini tesbit ederken rasyonel ha
reket edelim, mümkün mertebe az tahsisatla 
aynı hizmet yapılsın; demiyor ki, bunların har
canması en rasyonel şekilde olsun. Bunları dese 
beraber olacağız. Bundan farklı olarak diyor ki, 
«Bütçe harcamalarının millî gelire oranı azala
cak.» Onunla da iktifa etmiyor, millî gelire ora
nı azalır da yine seneden seneye mutlak hacmi 
yükselebilir, millî gelire oranı azalmakla bera
ber... Öyle demiyor, hem millî gelire oranı azala
cak diyor. 

Bir de sonuca bakalım : Demirel Hükümeti 
programında açıkladığı görüşüne uygun olarak 
kamu harcamalarını azaltmak şöyle dursun, da
ha da yüksek bir kamu harcaması rakamı ile 
Meclise gelmiştir. Gerçek şudur ki, A. P. ik
tidarı kamu harcamalarının yıldan yıla artması 
vakıasını önliyememiştir, önliyemezdi de. Sade
ce bu müşahede bile A. P. nin ideolojisinin mem
leket gerçeklerinden ne derecede uzak olduğu 
göstermeye yeter. 

Bizim kanaatimize göre hakikat şudur ki, 
Türkiye'de enflâsyoncu olmıyan bir yüksek se
viyede yatırım politikasını uygulamak hem za
ruridir, hem de mümkündür. Rakamlar bunun 
en açık delilidir. Enflâsyoncu bir politikanın 
yarattığı tıkanıklıkların âzami haddini bulduğu 
1957 - 1961 döneminde yıllık ortalama kalkınma 
hızı yüzde 2 ilâ 3 civarındadır. Aynı rakam 

plânlı devreye geçiş yılından itibaren 1962 -1964 
döneminde yüzde 6 ya çıkmıştır. Enflâsyoncu 
politikanın başladığı 1953 yılında fert başına 
düşen rö'el millî gelir 100 itibar edilirse, bu ge
lir 1960 ta ancak 104 olabilmiştir. 1960 tan son
ra yıllık nüfus artışı hızı yüzde 3 ten yüzde 2,5 a 
düşmüş olduğuna göre, bu dönemdeki kalkınma 
hızı artışının fert başına düşen reel millî geliri 
çok önemli şekilde artırmış olduğu şüphesizdir. 

Yine plân öncesi devrede sermaye hâsıla ora
nı yüzde 4,9, aşağı - yukarı yüzde 5 iken. Yani 
5 yatırınca 1 alıyordunuz. Plânlı devrede bu 
oran 3 e düşmüştü, 1 almak için sadece 3 ya-
tırıyoruz. Bu düşüş plânlı devrede, plânsız dev
reye nisbetle, yatırımların toplumsal öncelikler 
bakımından çok daha uygun alanlara yapılmak
ta olduğu gösterir. Bunları da biz icadetmiyoruz, 
özür diliyerek açıklamaya mecburuz, Profesör 
Cheneri ve Profesör Straut'un geçen yıl sonun
da yayınladıkları bir incelemeden alınmıştır. 

Şimdi arkadaşlarım, biz asla, C. H. P. si Gru-
pu olarak, kendi iktidarımız devrinde plânın uy
gulamasının kusursuz olduğu iddiasında değiliz. 
Fakat plânlı dönem içinde yapılmış olanlar dahi 
kalkınma hızının önemli ölçüde yükselmesine 
yetmiştir. Eğer plânın tam olarak uygulanma
sını engellemiş olan faktörler mevcudolmasa idi 
yüzde 7 kalkınma hızına erişilmiş olacağı açıktı. 
Aslında Konsorsiyuma verilmesi gereken cevap 
işte budur. 

Şunu da belirtelim ki, ulaşılan sonuca, müte-
vazi telâkki ettiğimiz sonuca, enflâsyon olmadan 
erişilmiştir. 

Bu vesile ile yine Sayın Arcn'in bir sözüne 
değinmek isterim. Sayın Aren, iyi zaptcdebil-
dimse, zannederim dediler ki: «Kapitalist rejim
ler daima enflâsyon ile deflasyon arasında bir 
seçme yapma durumundadırlar. Ya enflâsyona 
düşerler veyahut deflasyona. Oradan çıkarlar, 
bu sefer öbürüsüne düşerler.» demek istedi gibi 
geldi bana yanılmıyorsam. 

Öyle sanıyorum ki, aslında memleketimizde
ki karma ekonomiden çok farklı bir bünyeye sa-
hibolan kapitalist rejimlerde Keynes'den beri 
enflâsyon ve deflasyon buhranları arasında yu
varlanma devresi toptan geçirilmiştir. Bunu ka
pitalist rejimlerin en büyük rakipleri dahi ka
bul ederler. Biz C. H. P. grupu sözcüsü olarak 
bu gerçeği müşahede edişimiz, kapitalist siste
min yetersizliklerini görmeyişimizden veya bu 
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yetersizlikleri mümkün olanın en iyisi bir sis
temde tahammülü gereken yetersizlikler olarak 
görüşümüzden ileri gelmiyor. 

Bu nokta üzerinde duruşumuz, Sayın Aren'-
in biraz da izah etmek gayreti içerisinde mese
leleri fazla sloganlaştırmasmdan ileri geldiğine 
inanıyoruz. Kaldı ki, Türkiye gibi az gelişmiş 
bir memlekette mesele enflâsyon ve deflasyon 
probleminden çok daha mudildir. Çünkü tecrü
beler de göstermiştir ki, gelişmiş kapitalist 
memleketlerde enflâsyon ekonominin tam istih
dam seviyesine yaklaştığı, ona eriştiği veya aş
tığı veya aştığı sırada vukubulduğu halde az 
gelişmiş memlekette Türkiye de enflâsyon tam 
istihdam seviyesine ulaşılmadan da vukubula-
bilir. Ve üstelik enflâsyon devam eder, hattâ 
artar, fakat aynı zamanda istihdam hacmi geri
lemeye devam eder. Tabiatiyle az gelişmiş bir 
memlekette deflâsyonist bir politika yani yük
sek yatırım harcaması politikası tatbik edilmez
se bu deflâsyonist politikanın tesirleri, istihdam 
hacminin gerilemesi bakımından, çok daha ça
buk görülür. 

İşte bu sebeplerden dolayıdır ki, bizim kal
kınma plânımız enflâsyoncu. olmıyan bir yüksek 
harcama seviyesini derpiş etmiştir. Bu da biraz 
evvel arz ettiğim özel sektörü gönüllü tasarruf 
kifayetsizliği ve tüketim eğiliminin çok yüksek 
oluşu karşısında ancak bir şekilde gerçekleşti
rilebilir : Kamu yatırımları eliyle!.. 

Muhterem arkadaşlarım, memleketimizde ka
mu yatırımları harcaması seviyesi düştüğü za
man istihdam hacmi da düşer, özel sektör de 
aynı zamanda tam kapasitenin altında çalışmaya 
başlar. Gerçek budur. . Türkiye'de keonominin 
motoru kamu harcamaları ve onların içerisinde 
bilhassa kamu yatırımlarıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu nasıl olur? Tek
rar arz ediyorum, özel şahısların, özel kesimin 
kendi haline bırakıldığı takdirde istihlâke sevk 
edeceği fonların cebri tasarruf, ezcümle vergi
leme yolu ile kamuya aktarılması suretiyle olur. 
Bunun yükü kimin üzerinde olmalıdır? C. H. 
P. nin kanaatince bunun yükü, yüksek gelir ta
bakalarına aidolmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, yine A. P. çevrele
rinde revaçta olan şöyle bir fikir var: Evet, ceb
ri tasarruf yani özel kesimin tüketime sevk ede
ceği fonların kamu eline aktarılması zaruridir. 
Ama bu fonlar kamuya aktarıldıktan sonra muh

telif yollarla ya bankacılık sistemi vasıtası ile, 
veya doğrudan doğruya Devlet sübvansiyonla
rı, bütçeden yapılacak sübvansiyonlar eliyle özel 
müteşebbislere devir edilsin. 

Muhterem arkadaşlarım, gelir ve servet da
ğılımında sosyal adaleti sağlayıcı vergileme ve 
sosyal siyaset tedbirleri ileri bir safhaya ulaş
madıkça, vatandaşlar arasında her alanda fırsat 
eşitliğini gerçekleştirici tedbirler geniş ölçüde 
yerleşmeye başlamadıkça, böyle bir transferin 
gelir ve servet dağılımında mevcut adaletsiz
likleri büsbütün artıracağı şüphesizdir. Ama sos
yal adaleti her alanda tesis edici tedbirler cid
dî surette alınmaya başlandıktan sonra, özel ke
simi kendi gönüllü tasarrufunu artırmak duru
munda bırakacak tedbirlerle birlikte ve sırf 
plânın toplumsal önceliklerine uygun yatırım
lar için bu gibi transferler mümkün olabilir, 
Bunun da bir şartı vardır, yine de kamu kesi
minin karma ekonomi içerisindeki hâkim ve yö
netici rolü zedelenmemelidir. Bu da, öyle sanı
yoruz ki, bugün için geniş ölçüde uygulanabile
cek bir politika değildir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, ekonominin 
plânda öngörülen makro dengesi bakımından 
bugünkü durum şudur ki, A. P. iktidarı hem 
yüksek bir kamu harcaması siyaseti gütmek is
temektedir, hem de kamu gelirlerini düşük sevi
yede bırakma siyaseti gütmektedir. Bunun ne
ticesi açıktır: Bu çifte siyasete girildiği takdir
de, memleket bir enflâsyonun içine girecektir. 
Böyle bir enflâsyonun yaratacağı tıkanıklıkla
rın çok daha kısa zamanda ortaya çıkması ih
timalleri ise Menderes devrindekinden de fazla
dır. Çünkü Menderes devrinde Demokrat Parti 
Hükümeti ekilen alanların genişletilmesi ve ari-
yere denilen zoraki özel dış krediler yolu ile 
tüketim malları ithalâtını artırma imkânlarına 
sahip bulunuyordu. Ayrıca yine o devirde işçi 
ve memur ücretleri, hür sendika, toplu sözleş
me, grev ve memurlar için bugün olduğu gibi 
yarı otomatik aylık artışı sistemleri mevcudol-
madığı için bir dereceye kadar tutulabiliyordu. 
Bütün bu unsurlar Menderes devrinde enflâsyon
cu global talep fazlasının bir ölçüde massedile-
bilmesini mümkün kılıyor ve böylece tıkanıklık
ların meydana çıkmasını geciktiriyordu. Ger
çekten o devirde bu tıkanıklıklar ancak 
1956 kotalarından itibaren meydana çık
maya başlamıştır. Bugünkü Hükümet ise 
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o zamanın Hükümetinin sahibolduğu bu manev
ra imknâlarmdan üstelik tamamiyle mahrum 
olarak enflâsyona doğru maalesef büyük bir hız
la ilerlemektedir. Bu da plânda derpiş edilen 
makro dengeye aykırı bir tutumdur. 

Böyle bir enflâsyonun, aynı zamanda yara
tacağı tıkanıklıklar dolayısiyle, bu sefer hayli 
kısa zamanda istihdam hacmini da düşüreceği 
muhakkaktır. Kaldı ki yine plânlama bakımın
dan genel fiyat seviyesinde şu anda ulaşılan ve 
Sayın Yalem'm burada belirttiği önemli artış
lar, Devletin plân ve program yapmak imkânı
nı da elinden alacaktır. Çünkü plân ve program 
ancak genel fiyat seviyesinin nispî istikrarı mu
hafaza edildiği zaman yapılabilir. Enflâsyon
dan Hükümet nasıl kaçabilir? Cari harcama
ları azaltmak kolay değildir. Bunların bir kıs
mı kanunen ödenmesi gereken istihkaklardır, bir 
kısmı savunma harcamalarıdır? Bir kısmı geliş
me için zaruri harcamalardır, bunlar kolaylık
la azaltılamaz. Eğer kamu yatırımlarını kısmak 
yoluna gidersek bunun sonucu bütün sektörler 
- özel sektör dâhil - istihdam hacminin deflâs-
yonist surette düşmesi olacaktır. 

Bir başka hayal vardır. Denilmektedir ki, 
«Kamu yatırım harcamalarının artan bir dış 
yardımla karşılanabilmesi düşünülebilir.» 

Şimdi arkadaşlarım Devlet Plânlama Teşki
lâtının tahminlerine göre memleketimizde ya
tırım yapmak üzere hibe veya kredi olarak ve
rilen her bir dolar için Türkiye'nin de ayrıca 
33 lira iç finansman kaynağı bulması gerekir. 
Görülüyor ki, eğer artan bir dış yardım sağlan
sa ve bununla yatırım projelerini gerçekleştir
mek istense, bunun sonucunda kamu yatırım 
harcamaları azalmıyacaktır, bilâkis, daha fazla 
iç finansman kaynağı bulmak gerekecektir ve 
bu iç finansman problemini olduğu gibi ortada 
bırakacaktır. 

Diğer bir ihtimal, dış yardım alırız ama bu 
dış yardımı enflâsyoncu talep fazlasını masset
mek için dışarıdan istihlâk malları ithal etmek 
için kullanırız. Böyle bir şey için yardım vere
cek dünyada bir devletin bulunabileceğini pek 
sanmıyorum. Kaldı ki, bunu alacak bir Hükü
metin de Türkiye'de bulunduğuna kaani değilim. 
Çünkü bu takdirde ileriki nesiller senelerce ve 
senelerce bir yıl içinde istihlâk edilecek birtakım 
tüketim malları karşılığında resülmal ve faiz 
ödemek mecburiyetinde bırakılacaklardır. Bir 

başka imkân düşünülüyor mu, bilmiyorum, akla 
geliyor. Özel yabancı sermaye artan ölçüde ge
lir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu da bir hayalden 
ibarettir. Milletlerarası iktisadi münasebetlerin 
gelişme bünyesi hakkında ciddî bir bilgi sahibi 
olanlar bunun bir hayal olduğunu çok iyi 
bilirler. Çünkü hakikatte bir az gelişmiş mem
lekette bizde olduğu gibi siyasi istikrar mev-
cudolsa dahi, bu az gelişmiş memleket içinde 
onun geri kalmış bölgelerine yerli özel sermaye 
daha önce açıkladığım hangi sebeplerle gitmek 
istemiyorsa yabancı özel sermaye de o az geliş
miş memlekete o sebeplerden dolayı gitmek is
temez. Enfrastrüktür tesisleri yoktur, halkın 
geliri, binaenaleyh talebi azdır, pazarlama im
kânları azdır. Kurulacak tesisler ister istemez 
yüksek maliyette çalışacaklardır. Teknoloji se
viyesi düşüktür, v. s. Bunları daha önce say
dım. 

Nitekim rakamlar da bunu gösteriyor, İkin
ci Dünya Harbinin sonundan itibaren rakamla
ra baktığımız zaman görüyoruz ki, özel yabancı 
sermaye akımı ileri ve zengin memleketler ara
sında yani kendileri arasında zengin memleket
lerden az gelişmiş memleketlere olduğundan çok 
daha fazla cereyan etmiştir. Türkiye'de 1951 
yılından beri hele 1954 ten beri hayli fazla bir 
liberal kanaatimizce bir özel sermaye mevzuatı 
vardır. Buna rağmen neticeler bu hayalin ger
çekleşmesine kuvvet verecek şekilde tecelli 
etmemiştir. 1 nci 5 Yıllık Kalkınma Plânında 
da senede, - Petrol Kanunu ve 6244 sayılı Ka
nun hepsi dâhil - ortalama olarak 25 milyon do
larlık bir yabancı sermayenin geleceği kabul 
edilmiştir. 1963 ve 1964 yıllarında - birinde 
21 milyon dolar, diğerinde 25 milyon dolar - bu 
hedef aşağı - yukarı gerçekleşmiştir. 

Şimdi bu nedir arkadaşlarım? Bu toplam 
yatırım içinde yüzde 2,5 tutar. Toplam ithalât 
içindeki hacmi ise yüzde 4 tür, millî gelire göre 
oranı ise binde 4 ten daha azdır. 

Görüyorsunuz ki, eğer yabancı özel serma
yeden, kısa zamanda enflâsyondan kurtulma
mız bakımından mucize bekliyenler ise, bu da 
büyük bir hayelden ibarettir. Tesbit edelim. 

Üstelik bizim kanaatimizce petrol gibi eko
nomimizin hâkim tepelerine el atmış bir kısım 
yabancı sermayeyi, umumiyetle umumi mevzu
atın fazla liberal hükümlerinden veya hattâ 
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bu hükümlerin kötü uygulanışı dolayısiyle, ya 
Türk firmalarının mevcut teknolojik seviyeleri 
ile kolaylıkla başarabilecekleri, işlere girmiş 
oldukları için, veyahutta ekonomimize fazla bir 
katma değer getirmedikleri için, o kadar mü
samahalı davranmamak icabettiğinden, eğer Hü
kümet bu yolda tedbirler alırsa, daha önce 
verdiğim 1964 e ait rakamlardan daha ileriye 
bir yabancı sermaye, özel sermaye girişinin 
olabileceği tahmin edilemez. 

Görülüyor ki, Hükümetin önünda aslında 
tek yol, en kısa zamanda, Sayın Aydın Yalçın'-
ın da tavsiye ettiği gibi, ama sosyal adalet esas
larına uygun olarak, vergileme yolu ile yüksek 
bir kamu harcaması seviyesini tutmasından 
başka hiç bir şey olamaz. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Hükümetin 
yine plânımızın bilhassa dış finansmanı bakı
mından önemle üzerinde durması gereken bir 
de uzun vadeli dâva vardır. O da dış ticaret 
hadlerimiz meselesidir. C. H. P. iktidarı zama
nında ihracatımızda olumlu artışlar başlamıştır. 
Bunların devam edeceğini temenni ediyoruz. 
Fakat ihracatımızdaki bu olumlu artışlar ne 
olursa olsun, dış ticaret hadlerimiz bozulmaya 
devam ettiği sürece, biz dış finansman dâvamı
zı halledemiyeceğiz demektir. Hakikaten yine 
Devlet Plânlama Teşkilâtında yapılan araştır
malara göre dış ticaret hadlerimiz yılda yüzde 
3 - 4 oranında bozulmaktadır. Eğer 1956 yılın
daki ihraç ve ithal mallarımızın fiyatları bu
gün de aynı kalsa idi dış ticaret açığımız bu
gün yüzde 4 daha az olacaktı. Dikkate şayan
dır ki, bu oran, aldığımız dış yardıma hemen 
hemen eşittir. Yani dış ticaret hadleri dolayı
siyle geniş ölçüde Batı dünyasına kaybettiğimiz 
kıymete eşit bir kıymeti dış yardımla Batı dün
yası bize iade etmektedir. Yani aşağı - yukarı 
bundan bir net kazancımız olmamaktadır. 

Yalnız C. H. P. nin kanısına göre bu duruma 
bir çare bulmak için dış ticaretimizi hemen 
demirperde arkasına çevirsek, dış ticaret had-
lerimizin kolaylıkla düzeleceğini söylemek için 
veriler yeterli değildir. Biz bu hususta katiyen 
iyimser değiliz. Bunun gibi istitraden belirte
lim ki, batı memleketlerinin dış yardımlarında 
raslanan meselâ dış yardımın gerektirdiği mu-
bayaların dış yardımı veren memlekette kullan
ması tarzındaki mahzurlar, aslında demirperde 

gerisi memleketlerin dış yardımlarında aynen 
mevcuttur, onlar da aynı şartı ileri sürerler. 

Biz C. H. P. olarak, millî egemenliğimize 
dokunmamak şartiyle, her taraftan yardım al
mak gerektiğine kaaniiz. Bu en aşağısından 
önümüze çıkan bir takım kaynakları geriye çe
virmemek için zaruridir ve bir tarafa bağlı kal
mamak bakımından dış yardım hususunda za
ruridir. Yalnız bunun yanı sıra dış yardımlar
la kurulan işletmelerin yedek parça ikmalini 
keserek bir Devlet üzerinde siyasi baskı icra et
me metodlarının geçmişte bilindiği üzere çok ge
niş bir bölge içinde çok tarafsız ticaret yapan 
memleketlere nazaran dış ticaretin Devlet in
hisarında bulunduğu memleketler tarafından 
çok daha etkili bir tarzda kullanılabildiğini 
de unutmamak lâzımdır. Her taraftan yardım 
alalım, ama millî egemenliğimizi koruyacağı
mıza ve dış yardımların dış siyasi baskı fası
lası olmasını önlemeye çalışacağımıza göre bu 
noktayı da bilhassa demirperde memleketleri 
ve onların geçmiş tatbikatı bakımından hatır
dan uzak tutmamak gerekir. 

Hükümetin plânlı kalkınmamızın dış finans
manı ile ilgili bütün diplomatik faaliyetlerinde 
bu gerçeklerden hareket etmesi lüzumludur. Dün
ya ticaret konferansı ve GATT gibi teşekküller 
meseleyi henüz halledememiş olmakla beraber bu 
konuda birtakım çalışmalar da yapmaktadırlar. 
Bu teşekküller içerisinde az gelişmiş memleket
ler safında bir arada menfaatlerimizi korumak 
zorundayız. 

Şuna da bu vesile ile temas edeyim ki; dış 
yardımın yabancı devletlerden özel kesime yapıl
ması gibi fikirler Anayasamızın kalkınmayı ve 
plânı gerçekleştirilmek ödevini Türk Devletine 
yükliyen hükümlerine aykırıdır. Bu gibi sakat 
fikirler gerçekleşirse Türk Devletinin kalkınma 
vetiresine hâkim olması ve plân disiplininin bü
tün ekonomide gerçekleştirilmesi mümkün ola
maz. 

Muhterem arkadaşlarım, tekrar edelim, bütün 
bu tahlil ettiğimiz durum muvacehesinde iktida
rın önünde bir tek yol vardır, kamu harcamala
rını bilhassa yatırım önünde yüksek tutmak ve 
bunun için sosyal adalete uygun yeni vergi kay
nakları bulmak. Biz karma ekonominin çöküşü
nün mukadder olduğuna inanmıyoruz. Ama ma
alesef belirtmek zorundayız ki, A. P. iktidarının 
bugün önümüzdeki resmî vesikaları ve resmî tu-
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tumuyla görülen iktisadi politikası devam ettiği 
takdirde bu çöküntü de önlenemez. Bu çöküntü
yü önlemenin yolları vardır. O yolu gösteriyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, yine Sayın Sadun 
Aren, yürürlükteki kalkınma plânının ekonomi
nin bünyesini değiştirme amacını gütmediğini 
söyledi. Biz bu kanaatte değiliz. Bu plân tarım
da ve özellikle toprak mülkiyeti ve işletilmesinde, 
kamu iktisadi teşebbüslerinde, merkezi Devlet teş
kilâtında, kamu personelinde ve vergilemede 
önemli reformları öngörmüştür. Yine bu plân 
sosyal politika, millî eğitim ve konut alanlarında 
büyük hamleleri öngörmüştür. Yine bu plân top
lum kalkınması gibi demokratik ve medenî çalış
ma metodlarmı ve nüfus plânlaması gibi usulleri 
öngörmüştür. Bu konuların bir kısmında ilerle
me yetersiz olmuş olabilir, ama bu hiçbir zaman 
bu alanlarda başarı sağlanamıyacağı anlamına 
gelmez. 

Muhterem arkadaşlarım, bu ana kadar Tür
kiye'de plânlama ne olmalıdır? Bu konudaki gö
rüşlerimizi arz etmeye çalıştım. Şimdi biraz daha 
yere inerek plânlama çalışmalarında görülen bâzı 
yanlış anlamalara ve aksaklıklara işaret etmek 
istiyorum: 

Sayın Başbakan Devlet Plânlama Teşkilâtı 
Bütçesi üzerinde Cumhuriyet Senatosunda yap
tıkları bir konuşmada teknik sorumluluk ile si
yasi sorumluluk arasında kanaatimizce esas iti
bariyle yanlış olmıyan bir tefrik yaptılar ve bâzı 
fikirler serd -ettiler. Hakikaten idare içinde yer 
alan hiçbir suretle siyasi sorumluluk taşımıyan 
ve binaenaleyh Türkiye Büyük Millet Meclisi 
karşısında siyaseten sorumlu olan Hükümete si
yasi tercih empoze edemez. Devlet Plânlama Teş
kilâtı. Bunda hiç şüphemiz yok. Aksini düşünmek 
parlömanter demokrasinin temel ilkelerine aykırı 
olur. 

Fakat Sayın Başbakanın bu konuşmasında 
sarf ettiği bâzı cümleler bir ölçüde tavzih edil
meye muhtaçtır. Başbakan zannediyorum, aynen 
şöyle demişler; «Hükümet emir verir, bu emri 
alan daire bunu yerine getirecektir. Bu her dai
re için doğrudur. Plânlama da dâhil bütün dai
reler için doğrudur.» 

Hakikatte her daire bakımından Hükümetin 
hangi emri verebileceğini, hangisini veremiyeceği-
ni birbirinden ayırmak gerekir. Bilhassa Devlet 
Plânlama Teşkilâtı bakımından bu ayrımı yap
makta zaruret vardır. 

Uzun vadeli plân yapılırken Bakanlar Ku
rulu bir kararname ile bir plân stratejisi 
tesbit eder ve bunu Devlet Plânlama Teşkilâ
tına verir. Devlet Plânlama Teşkilâtı bu 
esaslar içerisinde bir plân taslağı hazırlar. 
Muhtelif kademelerinden, Yüksek Plânlama Ku
rulundan illi. geçer, Bakanlar Kuruluna ge
lir. Bakanlar Kurulu isterse bu taslakta 
bâzı değişiklikler yapılmasını, siyasi tercih 
hakkı kendisine aidolduğu için elbetteki isti-
yebi'lir. Yalnız işte burada bir nokta vardır. 
Bu siyasi tercihlerin plânım tutarlılığı, ahengi 
ve bütünü, teknik tutarlılığı bakımından hangi 
inikasları doğuracağını Devlet Plânlama Teş
kilâtı tesbit eder. Bu tesbitlerin Hükümetin 
hoşuna gidip gitmemesi diye bir şey olamaz. 
Bunu şöyle tesbit et, böyle tesbit et diye Hü
kümet Plânlama Teşkilâtına emir veremez. 
Modern bir Devlette böyle emirler verilemez. 
Modern bir Devlette, öyle sanıyorum Sayın 
Başbakan da kabul ederler, haysiyetli me
murlar böyle emirler telâkki etmezler. 

Şimdi, Hükümetim yaptığı siyasi tercihler 
üzerinde Plânlamanın teknik tutarlılığına ve 
bütünlüğüne uygun muhtelif inikaslar, muh
telif alternatifler şeklinde de tecelli edebilir. 
O zaman da yine bir siyasi tercih meselesi çı
kar, yine hak Hükümetindir. Şu inikaslar 
bakımından, şu alternatifi tercih ediyorum, bu 
alternatifi tercih etmiyorum demek Hüküme
tin yetkisi dahilindedir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım bu Yüce Mec
lis için dahi böyledir. 77 sayılı bir Kanun var
dır, 16 Ekim 1962 tarihli; bu kanuna göre 
Hükümet plânı bir tasarı olarak Meclise su
nar. Meclis bu tasanda değişiklik yapılma
sını istiyebilir. Meclis her şeye hâkimdir bir 
demokraside. Değişiklik yapılmasını da isti
yebilir. Yalnız o zaman bu değişikliği ken
disi yapamaz. Hükümet oylanan değişiklikleri 
alır. Plând'ama Teşkilâtı bunun plânım tutar
lılığına, teknik bütünlüğüne halel getirmiye-
cek tarzda inikaslarını hesaplar ve Hüküme
tin bu şekilde getireceği1 tadilât Meclisin oyuna 
sunulur. Bu inikaslar yine muhtelif alterna
tifler şeklinde tecelli ediyorsa tercih yine Hü
kümetin teklifi üzerime Yüksek Meclise aittir. 
Çünkü aksi halde plân diye bir şey olmaz. 
Plân demek unsurları birbirini tutan bir ve-
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sika demektir. Her şeyden evvel ve plân namı 
altında unsurları birbirini tutmıyan bir vesi
kaya bizim Anayasamız anlamında, ve iktisat 
ilmî anlamında zaten plâm denilemez. 

Şimdi işte siyasi tercihlerini yaptığı zaman 
Hükümet verdiği emirler, emirdir. Plânlama 
Teşkilâtı bunları münakaşa dahi edemez. Ama 
Hükümet Plânlama Teşkilâtına bu emirleri
nin teknik inikasları üzerine çıkarak ayrıca 
emir vermek yetkisine de sahip değildir. Böy
lece plân meydana çıktıktan sonra yıllık 
programlar yapılır. Yıllık programlar bakımın
dan durum aynıdır, sadece bir fark vardır. 
Yıllık programlar ayrıca Meclisin kabul ede
rek yürürlüğe koyduğu plâna uygum olmak 
mecburiyetindedir. Bir yıllık programın tek
nik tutarlılığını, bütünlüğünü, bozmasa bile 
Hükümetin o poragramda plâna aykırı de
ğişiklikler yapılmasını isteme hakkı yoktur, 
çünkü Meclisin kabul edip 'yürürlüğe koyduğu 
plânda Hükümet de bağlıdır, Devlet Plânla
ma Teşkilâtı da bağlıdır, hattâ o plân değiş-
tirilinceye kadar Türkiye Büyük Millet Mec
lisi de bağlıdır. 

Bu görüşlerimizle zannediyorum ki, Sayın 
Başbakan da mutabıktır. Bu mutabakatlarını 
burada açıklamaları bizi çok memnun edecektir. 

Yine Sayın Başbakanın bir sözü, plân di
siplini konusundan bâzı tereddütler uyandır
mıştır. Yanılmıyorsam Sayın Başbakan, «plân 
dar bir ceket değildir» 'buyurmuşlardır. Sayın 
Başbakan Cumhuriyet Senatosunda bu sözle
rini izah ederlerken plân değişen şartlara uya
cak bir elastikiyeti haiz olmak gerekir, dedi. 
Haklıdırlar, zaten bizim plânımız bu elastiki
yete sahiptir. Yıllık programlar sistemi bu
nun için bulunmuştur. Plânda yıllık program
larda yer alan, alması gereken teferruatın bi
zatihi plân metninde yer almayışının sebebi 
plânın mekân, zaman şartları içinde bir elas
tikiyete sahibolması zaruretinden ileri gelir. 
Ama yine zaman içinde istatistik! araştırmala
rın gelişmesi sayesinde yine birtakım veriler, 

• mutalar ortaya çıkar veya bâzı yeni imkânlar 
ortaya çıkar. O zaman hiç değişmez mi bu yıl
lık programlar, plânlar? Bu bakımdan da bi
zim sistemimizde elâstikîdir. Yıllık programla
rı değiştirmek yine 191 sayılı Kanunda öngö
rülen usule uyulmak şartiyle mümkündür. Yi
ne demin arz ettiğim mülâhazalara uymak şar

tiyle teknik bütünlüğünü ve tutarlığını muha
faza etmek şartiyle yıllık programlarını değiş
tirmek mümkündür. Plâna gelince; muhterem 
arkadaşlarım, plânın da değiştirilmesi mümkün
dür. 

77 sayılı Kanunun altıncı maddesi Hükü
metin plânı değiştirmek için bir teklifle gele
bileceğini ve Meclisin de bu teklifi kabul edip 
plânı değiştirebileceğini derpiş etmiştir. Şim
di, buraya çok kere A. P. li arkadaşlarımızın 
ağzından, «Bu plânı siz getirdiniz ona biz uy
mak zorundayız gibi mütalâalarla» karşılaşıyo
ruz. Aslında hakikaten A. P. nin ideolojisi 
bakımından yapması gereken siyasi tercihler 
haklıdır. Hükümet daha 2 sene bu plânı uy
gulayacaktır, bu disipline kendisinin yapama
dığı siyasi tercihlerle bağlı olmamak hakkı 
onun ve onu burada destekliyen çoğunluğun 
hakkıdır. Kendilerinden soruyoruz, plân stra
tejisini ve bugün mer'î olan Kalkınma Plânını 
değiştirmek için kendi siyasi tercihlerine uy
gun tercihlere dayanarak bir teklifi Meclise 
sunacaklar mıdır? Çünkü fc,ksi halde bu teklif 
buraya gelmeden ve plân değişmeden ikide bir 
sayın Adalet Partili arkadaşlarımızın çıkıp, 
«Plânı siz yaptınız ıbiz 'Ona uymak zorundayız.» 
diye bizim başımıza vurmalarının kamu oyu 
nazarında hiçbir ciddî değeri olmıyacaktır. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar) 

İşte, «Plân dar bir ceket değildir.» derken 
biz bunu anlıyoruz. Sayın Başbakan da aynı 
şeyi anladığını yine burada beyan ederlerse 
çok memnuniyet duyacağız. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bir de bu 
1966 programının bütçenin Türkiye Büyük Mil
let Meclisine şevkinden sonra yayınlanması 
meselesi var. Bu konuda türlü dedi-kodular, 
tartışmalar oldu. Bu konuda Sayın Başbakanın 
Cumhuriyet Senatosunda yaptıkları açıklama
lara ıttıla kesbettik. Fakat yine de şu vakıa 
nazarı dikkatimizi çekiyor : Bu yıllık program 
Bakanlar Kurulunda 30 Kasımda kesinleşmiş, 
2 Şubat tarihli Resmî Gazetede yayınlanmış. 
Bakanlar Kurulunda kesinleşmesi ile yayınlan
ması arasında iki ay geçmiştir. Yanılmıyorsam 
Sayın Başbakan bunu Başbakanlık Devlet Mat
baasının çalışmalarının ağırlığı ile izah ıbuyur-
muşlar. Temennimiz bundan böyle Sayın Baş
bakanın elindeki Devlet matlbaasmı bilhassa 
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yıllık programların basılması 'bakımından biraz 
daha isticale sevk etmesidir. 

Muhterem arkadaşlarım, Devlet Plânlama 
Teşkilâtının diğer Devlet daireleri ile ve Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri ile münasebetleri bakı
mından da bunu Hükümete atfetmiyoruz, ama 
idare içerisinde birtakım yanlış fikirler var. 
Meselâ bu fikirlerden bir tanesi, Plânlama Teş-
(kilâtı dışındaki daireler, plânla ve yıllık pro
gramla ilgili olmıyan iktisadi konuları ken
di aralarında halleder. Böyle şey yoktur. Bi
zim Kalkınma Plânımız bütün iktisadi faali
yetleri kapsar. Kamu içerisinde ve toplum içe
risinde hiçbir iktisadi faaliyet yoktur ki, plâ
nı ve yıllık programı ilgilendirmesin, mümkün 
değildir. Binaenaleyh Devlet Plânlama Teşkilâ
tının dışında elibette ki .siyasi iktidarın karar 
konusu olacak hazırlıkların yapılmasına imkân 
görmemekteyiz. 

Bunun gibi, bir Devlet Plânlama Teşkilâtı 
plânı uygulayan dairelerle, teşebbüslerle doğ
rudan doğruya temas edebilir mi? Bâzı daire
lerde aslında plân disiplininden kurtulmak 
için bir teamül vardır, hayır bu teması Devlet 
Plânlama Teşkilâtı ancak Hükümet vasıtasiyle 
yapabilir, böyle değildir! Aslında Devlet Plân
lama Teşkilâtı çok yerinde olarak, Başbaka
nın emrinde bulunan bir teşkilâtı kanun gere
ğince ve nevama nasıl dairelerin, bakanlıkla
rın içinde doğrudan doğruya Maliye Bakan
lığına bağlı saymanlık müdürlükleri bütçe tat
bikatını Maliye Bakanlığı adına kontrol edi
yorlarsa, Devlet Plânlama Teşkilâtı da Sayın 
Başbakanın adına, onun otoritesine dayanarak 
plân uygulamasını diğer daire ve Kamu İkti
sadi teşebbüslerinde kontrol etmek yetkisine 
sahiptir. Aksi halde plân uygulaması diye bir 
şey olamaz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu arada, (Soldan 
«kâfi» sesi) biraz dinlerseniz belki kafanız 
aydınlanır. 

Meselâ, bâzı önemli yatırım projelerinin 
Devlet Plânlama Teşkilâtı dışında kararlaş
tırıldığı şeklinde söylentiler kulağımıza gel
mektedir. Bir otomobil sanayii Koç Holding'i 
tarafından kurulaeakmış ve bu otomobil sana
yiinin kurulmasına cevaz Devlet Plânlama Teş
kilâtından hiç müsaade alınmaksızın verilmiş 
imiş. Doğru mu, değil mi bilmiyorum. Yalnız 
şunu biliyoruz ki, otomobil sanayii gibi üre

tim ve yatırım faaliyetlerinin çok sayıda sek
törlerine inikası olacak bir yatırım projesi üze
rinde karar vermeden önce 7 elbetteki yıllık 
programda var mı, yok mu, bütün bunlar in
celenir. Yoksa belki değişir, tutarlılığı muha
faza edilmek şartiyle ama - her halde Devlet 
Plânlama Teşkilâtının bundan haberdar olma
sı ve onun bunun üzerinde bâzı teknik çalış
malar yapması, mütalâasını bildirmesi gerekir. 
Bu konuyu aydınlatmasını Hükümetten rica 
ediyorum. 

Biz Devlet Plânlama Teşkilâtının plân uy
gulamasını kontrol edebilmesi için 'bugünkün
den daha ileri bir sistemin ikurulmasını, tıpkı 
birez evvel bahsettiğim saymanlık müdürlük
leri gibi, belli - başlı uygulayıcı daire ve te
şebbüslerde doğrudan doğruya Devlet Plânla
ma Teşkilâtına bağlı plânlama birimleri kurul
masını ve uygulamadan Plânlama Teşkilâtının 
bu birimler vasıtasiyle doğrudan doğruya ha
berdar tutulmasını arzu ediyoruz. 

Yine bu Yüksek Plânlama Kurulunun tek
nik kanat ile siyasi kanat arasındaki sayı eşit
liğini muhafaza etmekle bareiber, Ürgüplü Hü
kümeti zamanında görülmüş garip bir tatbikat 
oldu, zannediyorum Diyanet İşleri Başkanlığı
nı tedvir etmekle görevli Devlet Bakanı yahut 
İçişleri Bakanı Yüksek Plânlama Kuruluna 
girdiler, - spor işleri de galiba yanılmıyorsam -
bugün için böyle bir ihtimal elbetteki yok. 
Yalnız her ihtimale karşı ne olur ne olmaz, bu
raya hangi Bakanların gireceklerinin kanun
da belirtilmesinde fayda buluyoruz. 

2 nci, 5 Yıllık Plân çalışmaları bakımından 
büyük memnunluk duyuyoruz. Devlet Plân
lama Teşkilatındaki genç uzman sayısının, 
genç oldukları nisbette hürmete lâyık uzman 
sayısının artmış olduğunu görmekten büyük 
memnuniyet duyuyoruz ve bu sayede ihtisas 
komisyonlarının sayısının çok arttığını mem
nunlukla müşahede ediyoruz. Ve yeni kabul 
edilen modelde de sektörlerin sayısının artma
sını da büyük hoşnutlukla karşılıyoruz. 

Bu arada teknolojide yapılan yeni ilerleme
lerin bir an önce kalkınmamıza intikalinin de 
plân çalışmaları sırasında bu konuda, İktisadi 
İşbirliği ve Gelişme Teşkilâtında önemli bâzı 
çalışmalar yine bu Devlet Plânlama Teşkilâ
tının içinden çıkmış şerefli birtakım uzman
lar tarafından bütün beynelmilel mütehassıs-
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ların hayranlığını celbedecek şekilde yapılmak
tadır. Bunlardan da istifade edilmesi gerekti
ğine kaaniiz. 

Bir Bilimsel Teknik ve Araştırma Kurumu 
vardır, C. H. P. iktidarının eserlerindendir. 
Bu sahada ondan bilhassa istifade edilmesi ge
rektiğine kaaniiz, Ibuna ilâveten plânın sosyo
lojik verilerinin daha iyi elde edilebilmesi ve 
sosyal ve kültürel plânlamanın da daha iyi 
yapılabilmesi için bir sosyal ve ekonomik araş
tırma kurulunun da yine Başbakanlığa bağlı 
olarak kanunla kurulması zaruretine .inanıyo
ruz. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerimi nihayet 
bağlıyorum. 

C. H. P. halen yürürlükte bulunan 1 nci 
5 Yıllık Kalkınma Plânını hazırlayıp Türkiye 
Büyülk Millet Meclisinden geçirmek ve onun 
iki yıllık uygulamasını ve daha önce de plânlı 
döneme geçişin uygulamasını yapmak şerefini 
taşımaktadır. İktidarımız sırasında plânın 
bütün gereklerinin en mükemmel şekilde yeri
ne getirildiğini iddia edecek değiliz. Elbette-
ki bir kısmı bize atfolunamıyacak aksaklıkla
rın yanında bize atfedilmesi mümkün kusurlar 
da olmuştur, bunu da müdrikiz. Fakat doğru 
dlan bir husus varsa o da C. H. P. iktidarı za
manında plân mefhumunun yerleşmesinde, 
plânın ve programların yapılmasında ve niha
yet uygulanmasında çok önemli adımların atıl
mış olduğu ve hiç şüphesiz eskisinden çok daha 
ileriye gidilmiş olduğudur. 

C. H. P. si Grupu olarak biz plânlı döne
min ilk uygulama yıllarında erişilen merhale
yi asla yeterli saymıyoruz. Daha ileri gidil
mesi gerektiğine ve bunun mümkün olduğuna 
inanıyoruz. Bugünkü endişemiz A. P. iktida
rının biraz gelişmiş memleket olan Türkiye'nin 
gerçeklerine uymıyan temelinden sakat ideolo-

. jik görüşlerinin plânlamanın teknik icaplarını 
da, plânlı kalkınmanın kendisini de iktisadi ve 
sosyal bünye reformlarını da geriye götürmesi 
endişesidir. Bu endişemizin ilk belirtileri de 
görülmeye başlamıştır. 

Bu belirtilerin, bu tutumun memleketimiz
de plânlı kalkınmanın demokratik olmıyan in
san haklarını ve vatandaşın siyasi haklarını 
dikkate almıyan bir sistem içinde yürütülmesi 
gerektiği yolundaki yanlış eğilimleri artırması 
maalesef muhtemeldir. Biz C. H. P. olarak hem 

A. P. iktidarının plânlı kalkınma gereklerine 
aykırı görüş ve davranışlarına, ' hem de onun 
bu sakat görüş ve davranışlarının kamu oyun
da yaratabileceği ve yarattığı diğer aşırılıklarla 
mücadele edecğiz. 

Tekrar ediyoruz, C. H. P. si kamu kesiminin 
hâkim ve yönetici rolünü muhafaza ettiği bir 
karma ekonomiye inanmaktadır. Böyle bir ikti
sadi sistemi devamlı bir sistem olarak görmekte
dir. Bu sistemin hem sosyal adalet içinde plânlı 
ve hızlı kalkınmayı, hem de insan haklarına ve 
tek dereceli genel oya dayanan ve Atatürk* ilke
leri içinde çalışacak olan çok partili demokratik 
parlömanter rejimin korunmasını mümkün kıla
cağına inanıyoruz. Bu sistemin başarılı olabilece
ği denenmiştir. 3 yıllık C. H. P. iktidarı sırasın
daki deneme, bütün eksiklik ve aksaklıklarına 
rağmen, üstelik bu eksiklik ve aksaklıklar tashih 
edilirse ki, tashihi mümkündür - bu sistemin da
ha da büyük başarılara erişebileceğini ve aziz va
tanımızın kader zincirini kırabileceğini göster
meye yeter. 

Her aşırılık bir diğerini davet eder. C. H. P. 
sinin görevi, bugün bir aşırı uç olan A. P. iktida
rının yanlış görüş ve tutumu ile olduğu kadar 
onun davet edebileceği diğer bütün aşırılıklarla 
da mücadele etmektedir. İktidarın bu konudaki 
uyarmalarımızı dikkatle izliyeceğini ümidetmek 
istiyoruz. 

Yüce Meclisi C. H. P. Grupu adına derin 
saygı ile selâmlarım. (Orta sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, grup söz
cülerinin konuşma müddetlerinin tahdidine dair 
bir önerge gelmiştir. Önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Bütçe kanunu tasarısının Millet Meclisi Genel 

Kurulunda görüşmelerine ait program sözcülerin 
çok uzun konuşmaları dolayısiyle aksamak ve za
manında yetiştirilememek ihtimali ile karşı kar
şıyadır. Gruplar adına yapılan konuşmaların 
20 dakika olarak tahdidedilmesi hususunu arz ve 
teklif ederim. 

Bursa 
Cemal Külâhlı 

BAŞKAN — Aleyhinde Sayın Erdemir, bu
yurun efendim. 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; şimdiye kadar uy-
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gulanmamış bir teamül yaratılmak isteniyor. Her 
şeyden evvel Büyük Meclis şimdiye kadar bütçe
lerin tümü üzerindeki grup sözcülerinin ilk ko
nuşmalarını tahdidetmemiştir, bugüne kadar da 
tahdidedilmemişti. Bundan sonra bunun tahdidi
ne gitmek adaletsizlik, eşitsizlik yaratacaktır. 

Biraz evvel konuşan Cumhuriyet Halk Par
tisi Grup Sözcüsü iki saate yakın burada konuş
muştur. Gerek Adalet Partisinin, gerek diğer 
grupların bu sözlere karşı söyliyecekleri olabilir. 
Bir prensip kararma varılacaksa hiç olmazsa bu 
bütçeden sonra yapılmalıdır. Şimdiye kadar ya
pılmamış bir tahdidin bundan böyle yapılmasın
da ben şahsan fayda görmüyorum. îcabederse sa
baha kadar oturup bu bütçeleri çıkarmak da 
mümkündür. Muhterem arkadaşlarımdan bu öner
genin reddedilmesini istirham ediyorum. Saygı
larımla. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen olmadığına 
göre önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Önergeyi 
tekrar okutuyorum efendim. 

(Cemal Külahlı'nm önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Grup adına konuşmaların da 

20 dakika olarak sınırlandırılmasını kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, efendim. 
(C. H. P. sıralarından bir daha sayınız lütfen 
sesleri) Madem ki, Riyasetin görüşüne itimat et
miyorsunuz tekrar sayarız efendim. 

Muhterem arkadaşlar; ilân ettik. Fakat aya
ğa kalkmak suretiyle bir daha sayacağız. 

önergeyi kabul edenler lütfen ayağa kalksın
lar... Kabul etmiyenler lütfen ayağa kalksınlar... 
92 ye karşı 135 oyla kabul edilmiştir efendim. 
Yeni Türkiye Partisi Grupu adına Sayın Nihat 
Diler. 

Y. T. P. GRUPU ADINA NİHAT DİLER 
(Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri, Devlet Plânlama Teşkilâtı Bütçesi üzerinde 
Yeni Türkiye Partisi Meclis Grupu adına gö
rüşlerimi açıklıyacağım : 

Plân fikri 27 Mayıstan evvel geri kalmış, az 
gelişmiş memleketimizin süratle kalkındırılması 
için ileri sürülmüş bir fikirdir. 27 Mayıs Anaya
sası meriyete girdikten sonra Anayasanın 129 ve 
41 nci maddeleri gereğince plânlı kalkınma fikri 
Anayasamızca da benimsenmiş bulunmaktadır. 
41 nci madde: «İktisadi, sosyal ve kültürel kal
kınmayı demokratik yollarla gerçekleştirmek, bu 
maksatla millî tasarrufu artırmak, yatırımları 
toplum yararının gerektirdiği önceliklere yönelt

mek, kalkınma plânlarını yapmak Devletin öde
vidir.» Madde 129: «İktisadi, sosyal ve kültürel 
kalkınma plâna bağlanır. Kalkınma bu plâna 
göre gerçekleştirilir. Devlet Plânlama Teşkilâtı
nın kuruluş ve görevleri plânın hazırlanmasında, 
yürürlüğe konmasında, uygulanmasında ve de
ğiştirilmesinde gözetilecek esaslar ve plânın bü
tünlüğünü bozacak değişikliklerin önlenmesini 
sağlıyaeak tedbirler özel kanunla düzenlenir.» de
mektedir. Anayasanın bu hükümleri ile 91 sayı
lı Kanun çıkarılmış, Devlet Plânlama Teşkilâtı 
teşekkül etmiş ve bilâhara 77 sayılı Kanunla da 
plânın bütünlüğünün korunması tedbiri alınmış
tır. 

Bu duruma göre memleketimizde plânlı kal
kınma hem iktisadi, hem de hukukî bir zaruret
tir. Plân maliye ve iktisat ilimlerinin verileri
ne göre az gelişmiş, geri kalmış memleketimizin 
tabiî, beşerî güçlerini harekete getirmek, süratle 
istihsale yöneltmek, istihsali fazlalaştırmak, bu 
suretle âmme hizmetlerini en mükemmel şekil
de bir ahenk içinde görülmesini temin etmek, 
toplum düzeni içinde, fertler ve bölgeler arasın
daki ekonomik adaletsizliği asgariye indirmek hu
susundaki tahmin ve tedbirler mecmuasıdır. 

Plânımızın temel prensibi şu şekilde formüle 
edilmiştir: 

Demokratik düzen içinde sosyal adalete uy
gun, müstakar % 7 hızla kalkınmadır. Anayasa
mızın 55, 56 ve 57 nci maddeleri gereğince mil
lî politikayı düzenlemek vazifesini deruhte eden, 
demokratik rejimin vazgeçilmez unsurlarından 
biri olan siyasi partiler, hürriyet içinde kalkın
mayı istemektedirler. Plânın temel prensibinin 
birinci şartı tahakkuk etmiştir. % 7 kalkınma 
hızı tesbit edilmiş ise de bu hıza ortalama ola
rak 4 yıllık plân tatbikatı içinde kavuşulamamış-
tır. İstikrarlı kalkınma son zamanlarda belirmiş, 
enflâsyonist tazyikle tehlikeye düşmüştür. Böl
geler ve fertler arasındaki iktisadi farklılığı gi
dermeye matuf sosyal adalet ilkeleri ise plânın 
diğer şartlarının tahakkuku ile sıkı sıkıya alâka
lıdır. Şimdi bunları biraz açıklıyacağım. 

Birinci Beş Yıllık Plânın tedvini mem
leketimizin içtimai dert ve meselelerini ista-
tistikî bilgi ve projelerle sistematik şekilde 
tesbit edip bunların hal çarelerini de yine i'kti- -* 
sat ve maliye ilminin icaplarına göre tesbit edip 
Hükümet ve Parlâmentoya ışık tutmak gayesiyle 
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yapılmıştır. Seyyaldir, canlı organizma gibi ih
tiyaca cevap verecek vaziyettedir ve her parti
nin programını teker teker bu plânın tahmin ve 
tedbirler mecmuası içinde tahakkuk ettirilmesi
ne imkân verebilecek bir mahiyettedir. 

Birinci Beş Yıllık Plân hakkında geçen yıl 
ileri sürdüğümüz tenkidler aynen baki kalmak
tadır. Plânın tatbikatında geçen yıllara nazaran 
elde edilen tecrübelerle mahzurlar giderilmemiş, 
aynen devam etmektedir. Artan nüfusumuzun 
ihtiyacını karşılamak ve medenî âlemle aramız
daki mesafeyi katetmek için kalkınma hızını 
% 7 olarak tesbit etmişiz. Gelir kaynaklarımız 
% 7 hızına göre hesaplanmıştır. Yıllık gayrisâfd 
millî hâsıla rakamlarına ulaşabilmemiz için plân
da muayyen gelir ve harcama hedefleri tesbit 
olunmuştur. Dört yıllık plânın tatbikatında bu 
hedeflerin hiçbirisine ortalama olarak ulaşılama
mış, hedeflerin gerisinde kalmıştır. Bu suretle 
plânlı devre diye adlandırdığımız bu müddet 
plânsız devrenin bütün hususiyetlerini taşımak
tadır. Sayın Başbakan geçen yıl Başbakan Yar
dımcısı sıfatiyle bu tenkide vermiş olduğu ce
vapta aynen şöyle demektedir: «Plânın hedefle
ri Devlet ve mahallî idareler, İktisadi Devlet Te
şekkülleri ve özel sektörün düşünülen hedeflere 
erişmesiyle plân hedeflerine erişilir. Bunlardan 
sadece Devlet ve İktisadi Teşelkküller üzerinde 
icranın bir müessiriyeti bulunabilir. O da tam 
değildir. Mahallî idareler ve özel sektör üzerin
de ise müessiriyeti çok azdır. Bizatihi Devletin 
uygulamasında dahi bâzı sektörlerde büyük sı
kıntılarla karşılaşılır. Meselâ tarım sektörü bun
lardan birisidir. Tarım sektöründeki yatırımların 
muvaffak olması için çiftçinin teşriki mesaisi 
lâzımdır.» demek suretiyle bunun müspet bir şe
kilde neticeleneceğinden şüpheli ve ümitsiz gö
rünmektedir. % 7 kalkınma hızını Sayın Başba
kan aynen kabul etmekte midir? Kabul etmekte 
ise icranın iktidarı dâhilinde hangi imkânlardan 
istifade ederek bu % 7 kalkınma hızını sağlıya-
caklardır. Bu hususu da Sayın Başbakan kendi
si bizzat cevaplandırmakta, ezcümle şöyle de
mektedir: «Akla, bir çıkmazda mıyız, suali gel
mektedir. Bu sual ilk nazarda haklı gibi görü
nürse de hakikatte böyle değildir. Cesaretle iş-
liyen bir icra mekanizması, kararla takip sahibi 
olduğu müddetçe Devlet yatırımlarının uygulan
masında netice alınabilir. Hususi teşebbüsün 
kalkınmaya iştiraki ise atmosfer meselesidir. İk

tisat dışı şartlar dediğimiz itimat ve emniyet ha
vasının tesisi, gerek Devlet sektörü için, gerek
se özel sektör için plân uygulaması bakımından 
çok mühim bir ağırlık taşır. Biz çıkmaz da mı
yız, diye düşüneceğimize çarkın işlemesi için ge
rekli tedbirleri itina ve sabırla ve devamlı bir 
şekilde almaya mecburuz.» diye cevaplandırmış
tır. 

Geçen yıl Dördüncü Koalisyon Hükümeti za
manında Başbakan Yardımcısı olan Sayın Baş
bakan şimdi icra mekanizmasının başında bulun
maktadır. O günden bu yana tavsif ettikleri icra 
mekanizmasının kararla takip sahibi olarak Dev
let yatırımlarının uygulanmasında müspet bir 
letice alabilmişler midir? Gerek Devlet sektörü, 
^erok özel sektör için çok mühim bir ağırlık ta
şıyan plânın uygulanması bakımından iktisat dı
şı şartlar, itimat ve emniyet havası tesis edilmiş 
midir? Devlet çarklarının iyi işlemesi için ge
rekli tedbirler itina ile alınmış mıdır? Alınmış 
ise veya plânın tatbikatı mükemmel yapılmış ise, 
Beş Yıllık Plânın yıllık programları bütçenin 
Karma Komisyonda görüşülmesinden önce ya
yımlandığı halde 1966 yılı programının neden 
geciktirildiği sorulduğunda seçim faaliyetlerinin 
sebebolduğunu ifade etmişlerdir. Bu husus ka
naatimizce plân tatbikatının kamu oyunda ince-
lenmesıini önlemiş ciddî bir mazeret değildir. 

Yine geçen yılki bütçe müzakerelerinde plân 
uygulamasının tesbit edilen hedeflere ulaşama-
yışmın nedenlerini Sayın Başbakan açıklamış
lardı. Tarım, madencilik, imalât sanayii, enerji 
ve ulaştırma gibi müstahsil sahalarda yatırım
larda gecikme olduğunu, başlıca sebeplerinin de: 

1. Yatırımcı dairelerin proje ihzar edeme
meleri, 

2. İstimlâkleri gerekli süratte yapamamaları, 
3. Kâfi miktarda işi yapacak elemanlarının 

bulunamayışı, 
4. Temel mallarda zaman zaman meydana 

gelen darlık, bilhassa çimento darlığı. 
Ayrıca ekonomik bünye içinde Beş Yıllık 

Plânımızın yatırım haommda büyük bir rakama 
tekabül eden enerji projeleri, petro - kimya 
kompleksi, pipe - line, azot tesisleri projelerinde 
mevcut gecikmeleri ekonomik yönden telâfi edi
ci tedbirler alınmış mıdır? Plân bir bütün oldu
ğuna, % 7 kalkınma hızının da, yalnız Beş Yıl
lık Plân uygulaması içinde değil, onbeş yıllık 
perspektif içinde ortalama olarak tahakkuk et-
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tirilmesi bahis mevzuu olduğuna göre, noksan 
uygulama, gecikme ve fiyat yükselişlerinden do
layı meydana gelen boşlukların doldurulması için 
tedbirler alınmış mıdır? Proje izharı, teknik ele
man, çimento darlığını gidermek, mevcut çimen
to fabrikalarının tevsii ve yeniden Erzurum, 
Van ve Trabzon'da çimento fabrikaları kurula
cak mıdır? Plânı engelliyen zincirler kırılacak 
mıdır? Bunun hassaten Sayın Başbakan tarafın
dan cevaplandırılmasını istirham etmekteyiz. 
Eğer bunu açık bir şekilde cevaplandırmazlarsa 
bu takdirde kendilerinin o zaman sorduğu suali 
ben tekrarlıyorum. Bir çıkmazda mıyız? Eğer 
bunlar tahakkuk etmiyecekse biz Beş Yıllık Plân
dan ve plânlı kalkınmadan ümidimizi keselim 
ve bunu da hazin bir şekilde itiraf edelim. 

Biz Y. T. P. olarak, plânı içtimai dert ve me
selelerimizin hallinde ilmî bir reçete olarak ka
bul etmekteyiz. Plânın halkımıza temin edeceği 
refah kadar mükellefiyetler de tahmil ettiğine 
inanmaktayız. 

Topykeûn yeraltı ve yerüstü servetlerimizin, 
âtıl iş gücümüzün istihsale matuf şekilde sefer
ber edilmesinde, plânlı kalkınma heyecanının 
toplumumuzun her bir ferdinin benimsenmiş ol-
masiyle mümkün olabileceğini esaslı şart olarak 
kabul etmekteyiz. Geçen yılki bütçe müzakere
lerinde: 

1. Ekonomik sektörlerden her birinin ken
dine ait plân hedeflerini gerçekleştirmesi kay
dı ile % 7 kalkınma hızının teminine, bu suret
le ziraat sektörünün tabiat şartlarının menfi et
kilerinden ekonomimizin korunmasını, 

2. Plânda mühim hedefleri tesbit etmek, sı
nai gelişmede kalkınma hedefi, süratle gelişme
ye müsait turizm, madencilik, hayvancılık, imar 
sahasında gidilecek hedefleri tesbit etmek, bun
ların yol ve vasıtalarını ortaya koymak, bu su
retle plânda bir seyyaliyetle anadâva ve mese
leler üzerinde eğilmek imkânını bulmayı, 

3. Plânı halk seviyesine indirmeyi, halkın 
desteğini sağlıyan plânın kırtasiyecilikten kur
tarılmasını, 

4. Plânın dayanaklarını istatistik! malûmat 
ve projelerin hatadan uzak, sıhhatli esaslara gö
re hazırlanmasını, 

5. Plânın aktif koordinasyonunu sağlamak 
ve iktisat ilminin tüme varım metodundan istifa
de etmek suretiyle, Devlet Plânlama Teşkilâtı

nın, Devlet Plânlama Bakanlığı şeklinde teşki
lâtlandırılmasını, 

6. Plânın uygulanmasında teknik elemanın 
büyük rolü olduğuna, bunun için ihtiyaca ce
vap verebilecek teknik eleman yetiştirilmesi ted
birinin alınmasını, 

7. Geri kalmış bölgelerde prodüktif olmıyan 
yatırımların öncelik ve ivedilikle yapılmasını, 

Geri kalmış bölgelerin kalkınmasını temin 
etmek için yollarının yapılması, hayvancılık, ma
den, petrol gibi meselelerin de prodüktivite yö
nünden ele alınmasını, istemiştik. Bu yıl da: 

1. Emek ve sermaye münasebetlerinde as
gari ücret seviyelerinde sosyal adalet ilkeleri
ne uygun düzenleyici tedbirlerin alınmasını, 

2. Tarım ve toprak reformunda zirai istih
sali artıran düzenli işletmeleri dağıtım harici tu
tan Anayasamızın benimsediği esaslar içinde sos
yal adaletin gerçekleşmesine imkân veren bir 
reform kanununun çıkmasını, 

3. öiddî bir sosyal mesken politikamyle, ge
cekondu dâvasına katî bir çözüm bulunmasını, 

4. Plânın geçmiş yıllarda tatbikat sonuçla
rının tahakkuk nıisbetleriyle birlikte her sektörün 
hedeflerine göre gerçekleşme nisbetlerinin yayın
lanmasını, istemekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar; plânın halk tarafından 
benimsenmesi keyfiyeti, plânın muvaffakiyetinin 
mühim unsurlarından biri olduğunu ifade etmiş
tik. Nispî ve Millî Bakiye seçim sistemi içinde 
iktidar partisinin ekseriyetle işbaşına gelmesi 
büyük bir talih eseridir. Plânlı kalkınmayı top
lumumuzun büyük bir ekseriyetine samimî şekil
de aşılamak, büyük bir heyecan yaratmak, bu 
büyük güçten yardım almak iktidar mensupla
rının ihmal etmemeleri lâzımgelen en büyük bir 
nimet ve vazifedir. Şayet, bu temin edilir, tu
rizm, hayvancılık, madencilik sahalarında ciddî 
ve esaslı tedbirler alınırsa, bu takdirde % 7 kal
kınma hızında bugüne kadar meydana gelen 
boşluk doldurulabilir. Ezcümle, hayvancılık po
litikasının yanlış yürütülmesi yüzünden Devlet 
çarkları bir giyotin gibi millî menfaatlerimizi 
baltalamaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu mevzuda ik
tidar tarafına mensup bir senatörün yayınladı
ğı bir broşür vardır. Her yıl hayvancılık po
litikasının yanlış tatbik edilmesi neticesinde 
millî menfaatlere 10 milyar lira zarar iras edil-
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mektedir. Devlet çarkları eğer bu şekilde mem
leket menfaatlerinin aleyhine çalışırsa bizim el-
betteki kalkınmamız bahis mevzuu olmıyacak-
tır. Biz ebediyen gidip o, bu devletten yardım 
istiyeceğiz ve bu yardımla da kalkınmamız 
mümkün o'lmıyacaktır. Daima sefaletin pençe
si altında yaşamaya mahkûm kalacağız. Bu 
suretle de menfî ideoloji sahipleri kendi ideo
lojilerini fakirliği ve sefaleti istismar etmek 
suretiyle memlekete yaymak imkânını bulabi
leceklerdir. îşte bundan kurtarmak için Dev
let' çarklarını müsmir, verimli bir saha olan 
hayvancılığın müspet inkişafı üzerinde eğil
mek gerekmektedir. Bugüne kadar yapılmış 
hatalı hareketlerin artık tekrarına bu memle
ketin tahammülü kalmamıştır. 

BAŞKAN — Sayın Nihat Diler, iki dakika
nız kalmıştır. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Bitiriyorum 
efendim. 

Hayvancılık politikası isabetli tedbirlerle 
yürütüldüğü takdirde, zirai sektörün tabiat 
şartlarının menfî etkilerinden kurtarılması 
mümkün olabileceği gibi, zayıf ve cılız olan 
ekonomimizin büyük bir kısmının gelişmesine 
yardımcı olacaktır. 

16 . 2 . 1966 0 : 4 

BAŞKAN — C. K. M. P. Grupu adına Sa
yın Fuat Uluç. 

MEHMET ALTINSOY (Niğde) — Grup 
adına müsaade ederseniz ben konuşacağım. 

BAŞKAN — Grup yetkililerinden birinin 
yazılı muvafakati lâzımdır. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — Sözcüyü değiştirdik, yazılı kâğıdı 
şimdi gönderiyorum. 

BAŞKAN — Peki gönderin efendim. Bu
yurun Sayın Altmsoy. 

C. K. M. P. MECLİS GRUPU ADINA MEH
MET ALTINSOY (Niğde) — Muhterem Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Yüce Heyetinizin almış olduğu karara uya
rak 20 dakika içinde Plânlama hakkında C. K. 
M P. nin görüşlerini arz etmeye çalışacağım. 
Sözlerime başlamadan evvel bir hususa işaret 
etmeme müsaadelerinizi istirham ederim. El
bette burada bütçe tenkidinde bulunan hatip 
arkadaşlara cevap vermek bendenizin değil, 
Hükümetin vazifesidir. Ancak Sayın Coşkun 
Kırca arkadaşım bir vesile ile Yüksek Plânla
ma Kurulundan bahsederken, biraz da ironik 
bir ifade ile, Diyanet İşlerini tedvire memur 
Bakanda Yüksek Plânlama, Kuruluna karıştı 
diye bir ifade kullandılar. Şahsımı kasdetmiş 
olmaları şüphesiz ki, aklıma gelmez, yalnız, sö
zün ister istemez hedefi olmuş olmam dolayı-
siyle bir hususu açıklamak isterim. 

Yüksek Plânlama Kurulunda 4 ncü Koalis
yon zamanında bulunuşum, Diyanet İşlerini 
tedvire memur Devlet Bakanlığı sıfatından gel
memekte idi, Dördüncü Koalisyonun hususiye
tinden gelmekte idi, Hükümetin özelliğinden 
gelmekte idi. Bu sebeple ve bu sıfatla orada 
idim. Tashih etmek isterim. 

Anayasamızın öngördüğü Devlet Plânlama 
Teşkilâtının bütçesi münasebetiyle dördüncü 
yılını idrak etmek üzere olan Birinci Bes Yıl
lık Plân tatbikatının ve İkinci Bes Yıllık Plân 
hedeflerinin hazırlanmasına başladığı bir dev
rede bulunmamız dolayısiyle, Bilhassa konu
nun ehemmiyeti olduğu kanaatindeyim. 

1966 yılında 4 ncü dilimini tatbik etmiş 
olacağımız yıllık icra programı maalesef büt
çenin Yüce Meclisin komisyonlarına havale 
edildiği zaman milletvekillerine ve parlöman-
terlerine intikal edememiş idi. Halbuki plân-

Ayrıca, plânın muvaffak olabilmesi için is
t ikrar tedbirlerinin noksansız alınması gerek
mektedir. Aksi halde enflâsyonist bir tutumla 
bir fasit daire içine girilebilir. Beş Yıllık Plân 
tatbikatı Devlet adamlarına büyük bir tecrübe 
saklamıştır. Biz plânı Devlet idaresinde bil
giyi, tecrübeyi, iffeti tatbik eden bir vasıta te
lâkki etmekteyiz. Muharebede nasıl plân yap
madan gayeye ulaşmak mümkün değil ise, ik
tisadi. içtimai mücadelede de bugünkü az ge
lişmişliğimizi ve geriliğimizi yenemiyeceğimze 
inanmaktayız. Plânı bir gaye değil, kalkın
mamız için bir vasıta kabul etmekteyiz. İkti
dar mensunlanmn da yukardaki tenkidlerimi-
zin ışığı altında plânı uyguladıkları takdirde 
memleketimiz için hayırlı sonuçlar elde edile
ceğine, mamur, mesut, müreffeh Türkiye ide
alinin gerçekleşeceğine huzur ve saadet güne
şinin bu memlekette doğacağına inanmakta
yız, 

Devlet Plânlama bütçesinin büvük milleti
mize ye mensunlarına hayırlı olmasını diler, 
hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 
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lı devrenin hususiyeti bütçenin yıllık icra prog-
ramlariyle sıkı sıkıya münasebeti dolayısiyle, 
ikisinin beraber mütalâa edilmesi, bütçenin 
istikbali ve tatbikatı bakımından çok ehemmi
yetli olmak gerekirdi. Her ne kadar bütçenin 
Cumhuriyet Senatosunda ve Millet Meclisinde 
müzakeresinden evvel icra programı intişar 
etmiş ise de asıl bütçe müzakerelerinin teknik 
yönden cereyan ettiği komisyonda bu vesika
dan mahrum olmanın sıkıntısını şimdi görüyo
ruz, bunu işaret etmek isterim. 

Bir tatbikat görmüş olan Birinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânının geçen üç yıl içerisinde vâ
ki tatbikatı bâzı hususiyetler ortaya çıkarmış
tır. 1966 yılında tatbik edilecek olan 4 ncü 
dilimin finansmanı demek olan bütçenin karek-
teri de yine bâzı realiteyi -ortaya koymaktadır. 
Bu hale göre, müstakbel 2 nci Beş Yıllık Plâ
nın hüviyeti ve şekli üzerinde durmak icabeder. 

İktisaden geri kalmış bir memleket olduğu
muz şüphesizdir. Kalkınmamızın plânlı mı ol
sun, plânsız mı olsun münakaşası ise bugün 
için mevzuubahsolmamak gerekir. Zira plân 
bir Anayasa müessesesidir. Anayasa müesse
sesi olmasına rağmen Meclislerin Anayasa mev
zuunda Anayasa hükümlerinde tartışma hakkı 
'bulunmuş olmasına rağmen, plânsız, kalkınma
nın mümkün olup olmıyacağı münakaşası ar
tık Türkiye Cumhuriyeti Meclislerinin dışında 
kalmıştır. Zira 1960 Anayasasının meriyete 
girdiğinden bu yana dört Koalisyon Hükümeti 
ve halen iktidarda bulunan bir parti iktidarı 
hiçbir zaman plânsız bir faaliyeti mevzubah-
setmemiştir. O'halde bu husus evvelemirde 
münakaşa dışı olmak gerekir. 

Müstakbel İkinci Beş Yıllık Plânın karak
terine gelince; Coşkun Kırca arkadaşım plâ
nın hususiyetlerini burada uzun uzun izah et
tiği için ben tekrar, zaten dar olan vakit için
de, zamanınızı almıyacağım. Ancak kısaca 
işaret etmek lâzımgelirse plân iki ayrı istika
mette iki telâkkiyle mütalâa edilmektedir. Bi
risi merkezî plancılıktır. 

Fransızcası ile «planisme» derler. Emredici, 
nehyedici, tanzim edici plân. 

Diğer kutup ise, Fransızcası «planification» 
dur, yol gösterici tavsiye edici, daha amiyane bir 
tâbirle, nasihat verici plân. Şüphesiz her mevzu
da olduğu gibi plânda da kutuplara kaçmak bir

takım mahzurlar tevlideder. Tanzim edici, emre
dici, nehyedici plânın, merkezî plancılığın, eko
nomik faaliyetle, siyasi faaliyetin sıkı sıkıya 
bağlı olduğu ve birbirine tesir icra ettiği realite
sinden hareket ederek doğuracağı rejim otoriter 
rejim olmak gerekir. Emredici plân kabul edil
diği takdirde demokratik nizam içinde tatbikatı
nın olmıyacağı kanaatindeyiz. Ayrıca sadece tav
siye edici, yol gösterici kutupta plânı alırsak, bu 
takdirde de plânlamayı bir danışma bürosu ola
rak kabul etmemiz lâzımgelir. O halde İkinci Beş 
Yıllık Plânın karakteri mutlaka ve mutlaka ku
tuplardan ayrılmış olmak lâzımgelir. Türkiye'nin 
iktisadi şartları sadece «pur» değildir. Şüphesiz 
ki, ekonomik vasat sosyolojik vasatla sıkı sıkıya 
alâkalıdır. Ayrıca siyasi vasatla da alâkalıdır. 
O halde plânın karakterini tâyin ederken sade
ce ekonomik realitelere değil, sosyo - ekonomik 
realitelere ve siyasi realitelere de nazar atfetmek 
mecburiyeti vardır. Hal böyle olunca İkinci Beş 
Yıllık Plânın da elbetteki, bundan evvelkine ya
kın karma ekonomi düzeni istikametinde tanzim 
edilmesinde C. K. M. P. fayda mülâhaza etmek
tedir. Ancak «Karma ekonomi düzeni» tâbiri ka
naatimizce çok konkre bir tâbir olmaktadır. Cum
huriyet Halk Partisinin muhterem sözcüsü tara
fından karma ekonomiyi ne mânada anladıkla
rını öğrendik. Kamu sektörü esas ve kuvvetli ka
nadı teşkil edecektir. Ancak bunun yanında özel 
sektöre de hakkı hayat tanınacaktır. Bunun doğ
ruluğunun, yanlışlığının münakaşasına girecek 
değilim. Bu kanaat muhteremdir, bir siyasi te
şekküle aittir, elbetteki dayandığı esbabı muei-
besi vardır. 

Ancak buradan şu noktaya gelmek isterim : 
Bir başka siyasi teşekkül de yine kendi progra
mının icabı olarak özel sektöre daha geniş imkân 
verilmesini ve ama her halükârda kamu sektö
ründen, kamu sahasından, kamu faaliyetlerin
den vazgeçilemiyeceği esasını ve fakat zaruret 
hâsıl olmadıkça ekonomik faaliyetlere Devletin 
intikal etmemesi tezini ileri sürer. Hal böyle 
olunca karma ekonomi ile tatbik edeceğimiz plâ
nın nereye kadar kamu sektörünü götüreceğini, 
nerelerde özel sektöre imkân vereceğini kesin hu
dutlarla tâyin etmek imkânı kalmaz kanaatinde
yim. O zaman ortada ilmî bir ölçü, ilmî bir kıs
tasla şu, şu faaliyetleri kamu sektörü yapar, şu 
şu ekonomik faaliyetler de artar, özel sektöre ka-
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lir diye, kesin bir hatla ayırmak mümkün olma
yınca plânın karakterini tâyin sadece siyasi faa
liyete kalır. Yani daha doğru söylemek lâzımge-
lirse iktidarda olan, plânı tatbikle mükellef olan 
Hükümetin ekonomik kanaati siyasetine intikal 
eder, ve plân karma ekonomi esasına dayanan 
plân o istikameti alır. Plânda devamlılık esas ol
duğuna göre, demokrasilerde hükümetler geçici 
olduğuna göre, bir başka siyasi partinin kurdu
ğu hükümet gelir, aynı beş yıllık devre içerisinde 
plân tatbikatı güya haricen hüviyetini, karakte
rini kaybetmemiş olur, ama bu siyasi teşekkül 
ekonomik tandansı başka olduğu için plân güya 
haricen, zahiren hüviyetini kaybetmemiş görül
müş olmasına rağmen tatbikatta bir başka istika
mete gider. Yani birinde kamu sektörüne daha az 
imkân tanınır, diğerinde kamu sektörüne daha 
çok imkân tanınabilir. Bunun belli bir kıstasını, 
belli bir ölçüsünü koymak da mümkün değildir. 
İşte bu bakımdan sadece karma ekonomi esasına 
göre hazırlanmış, hüviyet iktisabetmiş plân de
mek kâfi gelmez. Her halükârda plânın tatbika
tında siyasi faaliyetler, siyasi görüşler rol oynar. 

Buradan hareket ederek, Birinci Beş Yıllık 
Plânın üç yıllık tatbikatına bakacak olursak bu
na ait bâzı aksaklıkları müşahede etme imkânını 
buluruz. Birinci Beş Yıllık Plânda - misal 
olsun diye arz ediyorum - bilfarz millî eğitim 
plânlamasında teknik eğitime büyük ölçüde 
ehemmiyet verileceği, teknik eğitim sahasına 
gençlerin kaydırılacağı, ekonomik faaliyetle
rin temel taşlarından birisi olan teknik elema
nın yetiştirilmesi istikâmetinde gayret gös
terileceği, ve bu hususta Beş Yılık Plânın, 
beş ayrı dilimine taksim edilmiş yatırımlar 
müsahade etmişimdir. Ancak tatbikatta gör
dük ki, plânın öngördüğü ve tâyin ettiği bu 
hedefe rağmen plâna uymıyan bir millî 
eğitim tatbikatı olmuştur. Neticesinde ise plâ
nın arzu ettiği ölçüde ve vüsatta teknik ele
manın yetiştirilmesini temin edecek bir netice 
üç yılda ortaya çıkmamıştır, önümüzdeki iki 
yılda da ortaya çıkacağına dair bir belirt1' 
mevzuubahis değildir. Şu hal gösterir ki, plân
da istediğiniz kadar hedefleri bu istikâmette 
tâvin edin sadece buna ekonomik faktörler 
değil, siyasi faktörler tesir ettikleri için de
ğişen koalisyon hükümetlerimin siyasi tesirleri 
ile plân bu neticeyi vermiştir, millî eğitim da
lında. Diğer hususlarda da bunları bu şe

kilde müsahade etmek mümkündür. O halde 
plânın her halükârda siyasi faaliyetin tesirin
den mâsun kalacağını peşinen garantiye almak 
mümkün değildir. Şimdilik Türk Parlâmento
sunda belli rijit ekonomik bir düzeni müda
faa eden siyasi bir teşekkül de bulunmadığına 
göre, her siyasi teşekkülün mutlaka karma eko
nomiye yakın bir ekonomik görüşü mevzuüba-
histir. Elbetteki, bunu programlarındaki ifa
delerine göre sövlüyorum, tahtında müstetir 
olan başka düşünceler varsa, bu bizim malû
mumuz değildir. Programı itibariyle îşoi Par
tisi de bu istikâmettedir, benim kanaatimce. 

Belli kutuplara itilmiş ekonomik görüşler 
olmadıkına göre, her tavsiye edilecek plân 
hedefinim bir karma ekonomi esasına göre ola
cağı bir vakıa olur. Ancak bunun tatbikatı 
tatbik eden iktidarın görüşü istikâmetinde şu 
veva bu kutuba yanaşmış olması ile meydana 
çıkar. Bu bakımdan sadece karma ekonomi esa
sına göre tanzim edilmiş bir plân demek kâfi 
değildir. 

BAŞKAN — Sayın Altmsoy, iki dakikanız 
var. 

C. K. M. PARTİSİ GRTTPU ADINA MEH
MET ALTINSOY (Devamla) — Peki Sayın 
Başkan, tonarlıyayım. özür dilerim bu hu
susu burada kesmek mecburiyeti var. Çünkü 
buradan gidilecek ve çıkarılacak netice başka 
-li<rer hususları da içine alarak bahsetmeyi 
icabettirir. Ama 20 dakikanın içerisinde bu 
maalesef mümkün delildir. Kararı alan arka
daşlarımın bunu düşünerek hareket ettikleri ' 
şüphesiz reylerini verirken malûm idi. Ama ne 
vapalım böyle oluyor. 

Sadece kısa zaman içerisinde işaret etmeye 
"ok zaruret hissettiğim bir noktaya dokun
mak isterim. 

Plân hedefleri tâyin edilirken maalesef Bi
linci Beş Yıllık Plânda eksik gördüğüm bir 
hususun İkinci Beş Yıllık Plânın karakterinde 
mutlaka bulunmasını arzu ettiğim için işaret 
^tmek isterim. 

Bizim Birinci Beş Yıllık Plânımızda noksan 
olan hususlardan birisi psikolojik yönü idil 
Kalkınmanın esasını tetkik eden sosyologlar bil
hassa psikolojik faktörün üzerinde durmakta
dırlar. Sadece ekonominin icabettirdiği para, 
kredi, bilgi, kültür, dış münasebetler, dışardan 
temin edilecek, mübadele ile temin edilecek 
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kültür modern vasıtaların bir cemiyetin kalkın
masında yeter ve kâfi şart olmadığını ortaya 
koymaktadır. En başta psikolojik faktör gel
mektedir. Kalkınmanın icabı olan bütün şart
ları elde etmiş olsanız dahi cemiyette müşterek 
bir kalkınma azmini, müşterek bir kalkınma 
heyecanını yaratmadığınız müddetçe kalkınma
yı temin etmek mümkün değildir. O halde plâ
nın mutlaka psikolojik faktöre büyük ehemmi
yet verilerek hazırlanmasında fayda mülâhaza 
etmekteyiz. 

Cemiyetler kalkınabilmeleri için müşterek 
şarkılarını bulmak mecburiyetindedirler. Siyasi 
kanaatleri ne olursa olsun, siyasi rozetleri ne 
olursa olsun, hattâ hattâ iktisadi görüşleri ne 
olursa olsun içinde bulundukları cemiyetin, 
içinde bulunduğu hayat şartından daha iyi bir 
hayat tarzını temin etmesini bir heyecan ola
rak müştereken hissetmiyen cemiyetlerin kal
kınmalarının mümkün olmadığı bugün bir ha
kikat haline gelmiştir. Mutlaka psikolojik fak
töre ehemmiyet vermek lâzımdır. Birinci Beş 
Yıllık Plânda eksik olan bu hususun, İkinci Beş 
Yıllık Plânın hedeflerinde bir temel taşı olma
sını ümidederim. 

Teşekkür ederim, hürmetlerimle. (Sağdan ve 
soldan, alkışlar) 

BAŞKAN — T. î. P. Grupu adına Sayın Sa-
dun Aren, buyurun. 
T. î. P. GRUPU ADINA SADUN AREN 

(İstanbul) — Sayın Başkan, sayın arkadaşlar; 
Plân Türkiye'de bir Anayasa müessesesidir. 
Anayasamızın 41 nci ve 129 ncu maddelerinin 
hükümleri plânı Devlet hayatının içine oturt
muştur. Bu maddelere göre, «İktisadi, sosyal ve 
kültürel kalkınma plâna bağlanır» denmekte
dir. Yani bu ne demektir? Plân, kapsayıcı bir 
plân olacaktır. Yalnız iktisadi hayatı değil, 
fakat sosyal ve kültürel hayat da planlanacak
tır. 41 nci maddede şöyle bir ibare vardır : «Ya
tırımlar toplum yararının gerektirdiği öncelik
lere yöneltmek için plân yapılır» denilmekte
dir. Bu da çok önemli bir noktadır. Demek ki, 
plân normal olarak yatırımların gidecekleri 
yerlere gitmesini önliyecek başka yerlere yatı
rılmasını sağlıyacaktır. Demek ki, ekonominin 
normal olarak işleyişi kaynakların halk yara
rına dağılımını sağlıyamamaktadır. Anayasa 
böyle bir hüküm koymuştur. Buradan hareket 

edilerek biz de Anayasamızın öngördüğü plan
cılığın nasıl bir plânlama olduğunu çıkarabili
riz. 

Plân, mevcut kaynakların en verimli, en uy
gun, en randımanlı şekilde kullanılması mâna
sına gelmemek gerekir. Daha evvel bu kürsü
den niçin temel kuralları değiştirmediğimiz tak
dirde plânlamanın bile halka hizmet edemiye-
ceğini izah etmiştim. Bu vesile ile bir misal ver
mek isterim, plânlama ile ilgili olarak. Bunu bir 
oyuna, mesel^ tavla oyununa benzetirsek, bir ta
rafta bütün bir millet vardır. Karşı tarafta da 
tavlanın o memleketin kalkınmasına karşı olan 
kuvvetler vardır, başlıca kuvvetler, yani tabiat 
vardır ve diyelim, yabancı devletler vardır. 

Birinci hal şudur : Zar atılacaktır ve tavla 
oynanacaktır. Zar atılıyor fakat tavlayı oynı-
yan insan iyi tavla oynamasını bilmiyor, fena 
oynuyor. Bu dağınık, tecrübesiz, plânsız bir 
özel sektör demektir. 

Bunu biraz plânlarsak yine zara göre tavla 
oynanır ve çok iyi oynanır. O zara göre en iyi 
oyun oynanır. Fakat o zara göre oynanır. 

Üçüncü bir hal; istediğiniz zarı atmanız ha
lidir. öyle bir oyun ki, neyi arzu ediyorsanız 
onu atıyorsunuz ve ona göre oynuyorsunuz. El
bette ki, bu son halde hakikaten insanın tabi
ata ve kendi şartlarına hâkimiyeti bahis konu
su olur ve plânlamadan bunu anlamak lâzım-
gelir. Yoksa bâzı plânlamayı plânlıyan şartlara 
riayet edildiği takdirde plân bir memleketin 
kaderini değiştiremez, bir memleketin yüksel
mesini sağlıyamaz. Tavla oynarken istediğimiz 
zarı atamayı'z. Yani bu oyunun bu şekilde ku
rallarını elbette ki, o memleket kendi arasında 
demokratik şekilde tâyin edecektir. 

ABDÜLBÂRÎ AKDOĞAN (Ağrı) — İlmin 
tavla ile alâkası yok. 

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ GRUPU ADINA 
SADUN AREN (Devamla) — Bu vesile ile 
Türkiye İşçi Partisinin plân anlayışını belirt
mek isterim. Bir kere şu aşikârdır ki, plancılık 
kabul edilen iktisadi sisteme bağlı bir mesele
dir. Onun için oradan başlamak lâzımgelir. 

Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın Sözcüsü 
Coşkun Kırca bu konuya gerçekten ışık tutan; 
daha doğrusu aydınlatan bâzı açıklamalarda 
bulundular. Dediler ki, Halk Partisi karma eko
nomi taraftandır, bu karma ekonominin de-
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vamlı bir sistem olduğu kanaatindedir. Adalet 
Partisi karma ekonomiye taraftardır, fakat ka
mu sektörünü gittikçe tasfiye etmek kararın
dadır. Türkiye işçi Partisi için de, kamu sektö
rünün gittikçe genişlediği özel sektörün gittik
çe küçüldüğü bir karma ekonomi düşünülmek
tedir, dediler. Bu tasnifi kabul ediyoruz. Tür
kiye işçi Partisinin devletçilik anlayışı budur, 
yalnız şunu da ilâve etmek lâzımdır ki, halk' 
yararına işliyeıı bir devletçiliktir. Ve plânlama 
halkın şeklî çabasını sağhyan bir plânlama ol
malıdır. Bunun için demokratik ol'malıdır, mer
kezî ve emredici bir plânlama, plânlamanın de
mokratik olmasına bir engel değildir. Çünkü 
Merkezî ve emredici olmıyan bir plânlama yok
tur. Başka şey vardır. Buna politika denebilir. 
Yani demin bahsettiğim tavla misalinde oldu
ğu gibi ikinci halde usulleri daha iyi öğrenmek 
kaynakları daha iyi kullanmak şeklindedir. 
Mevcut verilere göre kaynakları daha iyi kul
lanmalı. Fakat mevcut verileri de değiştirmek 
düşünülürse, ki bu gerçek plânlamadır, bu el
bette ki bir merkezî olmak, bir de emredici ol
mak mecburiyetindedir. Emredici olmak kafa
sına vurmak mânasma değildir. Halkın yararı
nı sağliyarak bir plân yapmak, onların şevkli 
çabasını sağlamak demektir. Bunun için kafa
sına, vurmak bahis konusu tabiî olamaz. 

Plânın hazırlanmasında, uygulanmasında ve 
denetlenmesinde Türkiye işçi Partisine göre 
halkın aktif iştiraki lâzımdır. Bu takdirde plân 
benimsenmiş olur ve zaten demokratik nileliği
ni do bu iştirak sağlar. 

Bu arada Sayın Coşkun Kırca'nm özel sek
tör ve niçin özel sektörün bazan hürriyetler ba
lı: •. konusu olduğu zaman büyük, yatırım bahis 
konusu olduğu zaman küçük tuttuğu bir özel 
sektör var. «O özel sektörün mevcudiyeti hür
riyetin garantisidir» dediler. Tabiî Türkiye işçi 
Partisinin anlayışına göre de özel sektör uzun 
bir müddet devam edecektir. Bunda şüphe yok
tur, fakat hürriyetin garantisi özel sektörün 
mevcudiyeti değildir, bunu bilhassa belirtmek 
isterim. Hürriyetin garantisi halkın demokra
tik anlayışıdır. Yine dendiğine göre her şey 
Devletin elinde olursa Devlet ferdi ezer, der. 
Yani Devlet fertlerden, insanlardan ayrı bir 
şey telâkki edilirse hakikaten her şey onun 
elinde olursa ezer. Fakat Devlet demokratik ni
telikte olursa böyle bir şey düşünülemez. Bakın 

burada iki tane umum müdürün yerini değiş
tirmek istediği bir parti, iktidar partisi bir 
hayli güçlük oluyor. Demek ki, Devlet demok
ratik olursa ezici olamaz. Onun için özel sektör 
bu işin garantisidir, denemez, özel sektörün hâ
kim olduğu totaliter memleketler çoktur, ispan
ya, Portekiz v.s. gibi. 

özel sektörün piânlanamıyacağından bahset
miştik. Coşkun Kırca bunun planlanacağından 
bahsettiler. Bir kere daha plânlanamıyacağını 
bilhassa belirtmek isterini. Ama yöneltilebilir. 
O başka. Fakat plânlanamaz. Niçin plânlana
maz? 

Plânlamak demek nereye ne kadar yatırım 
yapılacağını, ne kadar üretim yapılacağını tâ
yin etmek demektir. Şimdi özel sektöre diyece
ğiz ki, şuraya şu kadar yatırım yap. özel sek
törün bu kanaatlerine uygunsa, o da oraya o 
kadar yatırım yapmayı düşünüyorsa mesele 
yoktur.. Ama plân da yoktur. Çünkü plân ol
saydı da o iş olacaktı. O halde özel sektörün bu
raya bu kadar yatırım, yapmak istememesi ha
lini düşünmek lâzımdır, istemiyorsa ne yapaca
ğız? Zorla yatırım yaptıracağız. Bu olmaz. 
ikinci hal teşvik etmek. Teşvik etmenin yolu 
nedir! Buraya yatırım yap, eğer ziyan edersen 
telâfi ederim, öderim demektir... 

işte arkadaşlar bu olmaz. Neden olmaz? 
Çünkü müteşebbisi kâra müstahak kılan fonk
siyon müteşebbisin bir iş yeri araması, bulması, 
fikri bir mesai sarf etmesi, burada kâr vardır, 

/demesi sonra da biriktirmiş olduğu sermayeyi 
riske edip, tehlikeye koyup buraya yatırması-
dır. Şimdi eğer siz, yani plân nereye yatırılaca
ğını söylerse ondan sonra da riskini de ortadan 
kaldırırsa, yatır buraya zarar edersen ben öde
rim derse, hemen olmasa bile bir müddet sonra 
o özel sektör meşruiyetini kaybeder. Hiç kimse 
böyle bir özel sektöre saygı duymaz, kâr elde 
etmesini istemez, işte bu nedenden ötürü özel 
sektör plânlanamaz, yöneltilebilir, teşvik edilir. 
Hacmi küçük olduğu takdirde kamu sektörüne 
nazaran bu teşvik ve yöneltme kolay olur, fa
kat ekonominin aslim o teşkil ederse, tabiî bu 
zor olur, plânlama şeklinde olmaz ancak böyle 
umumi olarak yöneltilebilir. 

Bu meselede bir vuzuha varmak için bu ko
nuya değindim. 

Sayın Coşkun Kırca burada bir de bizim 
bir ayırmamıza itiraz ettiler. Biz demişdik ki, 
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rejim meselesini iktisadi sistem meselesinden 
kesin olarak ayırıyoruz. Bu sebepten ötürü 
Türkiye'nin bütün meselelerinin demokratik çok 
partili parlömanter rejim içinde halledilebilece
ğine kaaniiz. Çünkü Türkiye İşçi Partisinin 
gelişmesi için düşünmüş olduğu plân ve prog
ram, yani gelişme istikameti ve yönü ve tempo
su, bunun demokratik kurallar içinde sağlan
masına elverişlidir. Coşkun Kırca dediler ki, 
«Biz böyle bir ayırımın doğru olmadığı kana
atindeyiz. İktisadi sistem ile siyasi sistem aras-
smda büyük bir bağlantı vardır, bu bir sosyal 
gerçektir» dediler. 

İktisadi sistem ile diğer sosyal olgular, mü
esseseler arasında gerçekten bir münasebet var
dır. Fakat demokratik siyasi mekanizma dedi
ğimiz çok geniş çerçeve çeşitli iktisadi alt ya
pıların üzerinde durabilir. Yani bu dayanıklı 
bir çerçevedir. Bâzı meseleler vardır ki, deği
şince hemen ona en yakın olan şey değişebilir. 
Ama demokratik 3İyasi mekanizma oldukça ge
niş bir çerçevedir ve bu çeşitli iktisadi sistem
leri, siyasi mekanizmasını teşkil edebilir. Bu
nun misalleri de vardır, mümkündür, teorik 
olarak da. 

Böylece şu hususun tekrar belirdiğini söy
lemek isterim. Cumhuriyet Halk Partisi tam 
orta yolcu dediğimiz bir parti olarak kendisi
ni nitelemiştir. Karma ekonomiyi devamlı bir 
sistem olarak kabul etmek suretiyle bu özelli
ğini belirtmiştir. Bu takdirde devamlı bir kar
ma ekonomisinin sonuçları hakkında iki tahmin 
de bulunmak mümkündür : Devamlı bir karma 
ekonomi olursa, bir tanesi de memleketin idar-
recilerinin Türkiye'de öteden beri gelen ida
reci sınıf olmasıdır. Çünkü bunlar önemli bir 
kamu sektörünü ellerinde tutacaklardır, özel 
sektör nisbeten ehemmiyetsiz kalacaktır; bu 
takdirde memleketin idaresi ananevi olarak, 
Türkiye'yi idare etmiş olan öbür idareci memur 
sınıfın elinde kalacak demektir. Ya bu olacak
tır ki, bu C. H. P. sinin âdeta bir niteliğini teş
kil etmektedir. Yahut da özel sektör zamanla 
kamu sektörüne hâkim olacak ve onların arzu 
ettikleri basit ve devamlı ekonomi ortadan kal
kacak, Adalet Partisi gibi olacaklardır. Bu hu
susu da belirtmek isterim. Yani Cumhuriyet 
Halk Partisinin devletçiliği böyle bir bürokra
tik devletçiliktir. Türkiye İşçi Partisinin dev
letçiliği halkla işbirliği yapan ve katiyen bü

rokratik olmıyan ve Osmanlı İmparatorluğun
dan beri gelmiş ve memlekette Demokrat Parti 
ile bir reaksiyona sebebolmuş olan o idareci 
ananeye karşıdır, Türkiye İşçi Partisinin dev
letçiliği. 

Efendim, bunlardan sonra Plânlama hak
kında birkaç noktaya temas etmek istiyorum. 
Devlet Plânlama Teşkilâtı, gerçekten bir plân
lama bahis konusu olmadığı için, yahut yalnız 
kamu sektörünün bir plânlaması olduğu için, 
daha çok araştırmalara kendisini yöneltmeli
dir. Türkiye'nin gerçeklerini ortaya koyan 
araştırmalar yapmalıdır. Tatbik edilmiyecek 
olan ince ince plânlar üzerinde vakit harcama-
malıdır, veya harcasa bile, bunu daha çok bir 
araştırma olarak yapmalıdır. Bu kısa ömrün
de Devlet Plânlama Teşkilâtında gerçekten iyi 
bir kadro yetişmiştir, yetişmektedir. Plâncıla
rımızın daha iyi yetiştirilmesi için, çok iyi ye
tiştirilmesi için gayret sarf edilmelidir. 

Bu konuda Bütçe Karma Komisyonunda 
da bir temennide bulunmuştum. O zamanı Sayın 
Başbakan pek itibar etmemişti. Şimdi belki 
itibar eder, tekrar edeceğim huzurlarınızda. 
Plâncılarımız teorik olarak Batıda plân ko
nusunda şöhret yanmış kimselerin yanında ve 
müesseselerde yetiştirilmelidir. Plânın tatbikatı 
meles inde ise uzun zamandan beri plân tat
bikatı yanmış olan memleketlere sröınderilmeli-
dir. Bu hnsusu oralarda öğrenmelidir. Meselâ 
Sovyetler Birliği gibi ve diğer memleketler 
gibi. 

Bu nokta mühimdir arkadaşlar. Plânlama 
mukadderdir, gittikçe büvük ölçüde bizim 
havatımıza srirecektir. Bu isi ivi bilen insan
ların mevcudiveti şarttır. Nerede bunları öğre
nebil ec^ksek ve hangi noktalarını ö£ren<*hile-
ceksek buralara gitmeli ve öğrenmeliyiz. Yalnız 
r»1ân tatbikatı bakımından bu gibi memleket
lere teorik bakımdan Batı memleketlerine uz
manlarımızı göndememizde yarar vardır, tabiî 
zararı yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Aren iki dakikanız kal
mıştır. 

SADUN AREN (Devamla) — Bir de bir 
konudan daha bahsetmek istiyorum. O da Tin-
ber^en'dir. Yakınlarda gelmesi de bahis konu
sudur. Tinberçen hâtırianacaîh ü*ere lPfiO 
seneğinden önce Türkiye'de on senelik bir nlân 
yapmak üzere davet edilmiş ve mukavele ya-
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pıümıştır. Sonra bugünkü Plânlama Teşkilâtı 
kurulumca bu mükellefiyetinden berî kılınmış, 
fakat Plânlama Dairesine uzman olmuştur. 
Altı ayda, üç ayda bir gelir, gider. Bu ge
lip gitmelerine hiçbir diyeceğimiz yoktur. De
ğerli bir iktisatçıdır, bunda da şüphe yjktur, 
yalnız, başmüşavir veya başuzman unvanı ile 
gelip gitmektedir, işte buna itirazımız var
dır. Belki bu başmüşavir veya uzman olma
sının da tatbikatta bir ehemmiyeti yoktur. 
Plânlama Dairemiz belki fazfta müdahalelerine 
imkân vermemektedir, sadece teknik bilgi
lerinden istifade etmektedirler; fakat şekil 
olarak bile olsa Plânlamamızda böyle bir ya
bancının mesul ve sorumlu olması uygun de
ğildir. Hükümetten yine - davet edilsin, yine 
gelsin gitsin, bunun gibi başka insanlar da 
davet edilsin onlarda gelsin gitsriın - fakat böyle 
başmüşavir filân gibi bir unvanla gelmesin. 
Çünkü bu bir sorumluluk ifade eder. Hal
buki bir memleket plânını mutlaka kendisi 
yapmalıdır. Bizim plâncılarımız bundan zaten 
başarılı şekilde yapmaktadırlar, istişare etmek 
için do çağırırlar, onu da çagirırlar, başkalarını da 
çağırırlar. Bu sıfatın da resmî bir sıfat olup ol
madıkını bilmivorum. Gazetelerde bu sıfatı görü
yoruz. Eeçer resmî bir sıfalsa bu sıfatından berî 
kılınmasını temenni ederim. Saygılarımla. 
(T. I. P. milletvekillerindenallcıslar. 

BA«KAN — Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın Erol Yılmaz Akca.1 buyurun. 

A. P. GRUPU ADTNA EROL YILMAZ 
AKOAL (Rizel — Muhterem arkadaki arım, bi
raz evvel kabul edilen takrir muvacphprçin^le 20 
dakika zarfında Adalet Partisinin plân hakkın
daki fikirlerini izah etmeye çalışacağım. Ve 
biraz evvel bize mal edilen plân anlavısı hak
kında da kendi görüşlerimizi1 arkadaşlarımızın 
müsamahasına sığınarak izah etmeye gayret 
edeceğim. 

Pek muhterem arkadaşlarım, burada bir 
umumi tablo eizilivor. Bu tablo T. I. P. ni ta
mamen marksıst memleketlerin, merkezi plan
cılığına götüren bir sistemi ortaya kovuvor. 
Difrer taraftan A. P. nim pro<rramından alman 
bir madde ile, A. P. ni tam bir Hibemi ist veva 
kapitalist sistemde iktisadi bir politika, taki-
betmek istivan bîr narti olarak lanse edivot*. 

Bunun burada ilmî bir tarifi vamldı, daha 
evvel bu kürsüde biraz daha politik bir tarifi 

yapılmıştı ve denmişti ki, «A. P. si özel sektör
den köye yol, köye, mektep v.s. gibi yatırımlar 
yapıyor.» 

Muhterem arkadaşlar; A. P. programının 
6 ncı maddesi olduğu gibi 7 nci maddesi de 
vardır. 7 nci madde Devlete birtakım görev
ler yükliyen maddedir. Bu maddeyi müsaade
nizle okuyorum : «Küçük sermaye ve imar ha
yatı ve faaliyetleri aslında tamamen millete aido-
lup millî yolların, limanların, münakale, enerji 
ve sulama santrallerinin ve şebekelerimin kurul
ması gibi işlerde Devlet ve mahallî bölgeler bi
rimci derecede vazifelidirler.» 

Muhterem arkadaşlarım, demek ki, biz özel 
sektörden, özel sektörün yapamıyacağı şeyleri 
beklemek gafletinde bulunmuyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, bir tablo daha çi
ziliyor; o tablo da şu: Anayasamız birtakım 
maddeler koymuş, bu maddeler, meselâ 41 ve 
40 ncı madde, mülkiyet ve miras haklarının kı
sıtlanabileceği gösteren maddeleri, özel te
şebbüse kamu yararına hareket etmek mükelle
fiyetini yükliyen maddeler... Dolayısiyle bu çi
zilen tabloya göre Anayasamız Marksist bir plan
cılığa müsait bir Anayasa şeklinde gösterilebi-
liyor ki, anlaşmadığımız nokta budur. Ben bi
zim Anayasanın merkezî bir plancılığa cevaz 
veren bir Anayasa olduğu fikrine iştirak etmi
yorum efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, bir husus doğru
dur : Biz daha evvelki konuşmalarımızda da izah 
ettiğimiz gibi, yatırımların ağırlık noktasının 
özel sektörde bulunmasını savunuyoruz. Biz bun
ları açık olarak söylüyoruz ve savunuyoruz, an
cak Beş Yıllık Plânın üç senelik gerçekleşme 
durumu elimizdedir. Gerçekleşme durumlarına 
bakın, fiiliyatta da bizim söylediğimizin tecel
li etmiş olduğunu göreceksiniz. Yani özel sek
tör yatırımları kendilerine tahsis edilen kısım
dan taşmışlar, kamu yatırımları ise öngörülen 
miktardan aşağı kalmışlardır. 

Şimdi demek ki, bir nokta kalıyor: Özel sek
tör yatırımlarını plânın öngördüğü istikamet
lere sevk edebilmek noktası. 

Muhterem arkadaşlar; bu izahatımı biraz 
sonra tamam edeceğim. Ancak bu arada bâzı 
noktalara daha değinmek ihtiyacını hissediyo
rum : 

Plân fikri Türkiye'de epeyce zamandan beri 
işlenmiş olan bir fikirdir. Fakat bir hususu açık-
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lamak mecburiyetindeyim... Plân fikri millete 
malolunması için çalışılmıştır. Tasdik ediyo
rum; şu gaye ile veya bu gaye ile millete male-
dilmek için çalışılmıştır, onu da incelemek is
temiyorum. Fakat bir tek nokta var, plân bu
gün için Devlet müesseselerine yerleştirilebilmiş 
bir fikir değildir. Plân o şekilde lanse edilmiş
tir ki, âdeta bir parti plânı kendi emri ile, ken
di emri altında bulunan bir Plânlama Dairesine 
yaptırıyor ve icracı daireler iştirakleri olınıyan 
bu plânı zorla tatbik etmek mevkiinde kalıyor
lar. O zaman da plân icracı dairelerce kendile
rinin yapmak istemedikleri birtakım işlerin Dev
let Plânlama Dairesine yükliyen mazeret sebebi 
olarak herkese beyan ediliyor. 

Muhterem arkadaşlarım; plânlamayı da biz 
yeni tatbik ediyoruz. Bizden çok daha evvel plân
lamayı tatbik eden memleketler vardır. Meselâ 
biraz evvel, buradan bahsedildi, Fransa Mone 
plânı. 1946 senesinde hayli geniş bir kütle bu 
plânın hazırlanmasına iştirak etmiş, fakat 1961 
senesinde Fransız plânının yapılması için çalı
şan şahısların adedi 3 200 dür, ve o şekilde lanse 
ediliyor ki,' oluyor ki, plân bir partinin eseri de
ğil plân bir müessesenin veya Mone plânı Devlet 
Plânlama Dairesinde çalışan 40 kişinin, 40 Fran
sız'ın eseri değil. Hattâ istatistiğe dahi sahip de
ğildiler o zaman, hiçbir istatistikleri dahi yoktu 
ellerinde. Onların eseri değil.. Bütün bir kadrosu 
ile milletin Devlet dairelerinin ve bu işi bilen ha
kiki kompetanların eseri şeklinde lanse edildi. 
D olay isiyle özel sektör dahi plânda kendi hissesi
ni buluyor idi. Bizim eski tonkidlerimizi dinliyen 
arkadaşlarımız zannediyorum bu fikirlerin yeni 
ileri sürülmediğini hatırlıyacaklardır. 

Muhterem arkadaşlar; 3 yıldan beri bir plân 
tatbikatı içerisine girmiş bulunuyoruz. Bir plâ
nın muvaffak olup olmadığı, onun tatbikat prog
ramlarının realize durumları ile bellidir. Bizim 
yaptığımız Birinci Beş Yıllık Plân, doğru mu ya
pılmıştır, yanlış mı yapılmıştır? Bunun üzerin
de her hangi bir fikir beyan etmiyeceğim. Ancak 
uygulama neticelerinden bâzı rakamları huzuru
nuza getirmekle yetineceğim. 

Muhterem arkadaşlarım; bir devletin umumi 
iktisadi hayatını ne gösterir? Yani incelemek is
terseniz bir Devlet bütçesini sene sonunda nasıl 
incelersiniz? Yatırımları incelersiniz, Devlet ya
tırımlarını incelersiniz, Devlet gelirlerini ince

lersiniz, ithalâtını incelersiniz, ihracatını inceler
siniz. Bu zannediyorum ki, Devlet kısmında bir 
memleketin bütçe durumunu meydana çıkartabi
lecek dört kalemdir. Ben bunlardan, yüksek mü
saadenizle, ikisini ilk üç sene için huzurunuza 
getireceğim. 

Geçirmiş bulunduğumuz üç tatbikat senesi
nin, son sene hariç, katî neticeleri bugün elimiz
de bulunmaktadır. Bu üç sene zarfında yapıla
bilen işlere müteşekkir olduğumuzu kaydederiz. 
Ancak bir hakikattir ki, üç tatbikat senesinde ya
pılması icabeden birçok yatırımlar yapılamamış, 
birçoğunda da küçümsenemiyecek derecede ge
cikmeler husule gelmiştir. Netice olarak üç se
nenin kamu sektöründe yatırımlarını topladığı
mız takdirde 20 milyar liralık yatırım yapılması 
icabettiği halde gerçekleşme durumunun 18 mil
yar civarında olduğunu ve iki milyar liralık - sa
dece yatırımlardan bahsediyorum, Devlet yatı
rımlarından - iki milyar liralık kısmın gerçekleş
mediğini görüyoruz. 

Vaktin tahdidi dolayısiyle bunun millî eko
nomide husule getirdiği boşlukları veya geri ka
lan yatırımların teker teker sayılması gibi bir 
yola gitmiyeceğim. 

Bir de muhterem arkadaşlar, 1963 ve 1964 
seneleri için elimde bâzı rakamlar var. Özel sek
tör yatırımlarının durumlarını inceliydim. Özel 
sektör yatırımlarında meselâ 1963 te özel sektör 
kendisine tanınan yatırım hedefini geçmiş, 80 
milyon geçmiş ve 1964 senesinde de yine kendisi
ne tanınan plâfonu geçmiş, 35 milyon geçmiş. 

Muhterem arkadaşlar; ancak şikâyetimiz şu : 
Gerçekleşen bu yatırımlar plânın öngördüğü sa
halara yapılamamıştır. Meselâ genellikle tarım, 
konut sektörlerine yapılan yatırımlar kifayetli, 
ulaştırma ve turizm sektörü için yapılan yatırım
lar plân hedefleri üzerinde ve fakat bizim için 
çok fazla üzerinde durulması icabeden imalât sa
nayii ve madencilikte plân hedeflerinin altında 
kalmış bu yatırımlar. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, bir suali kendi 
kendimize sormamız lâzım. Özel sektörün, bir 
yatırım potansiyeli, az da olsa, var, teşekkül et
mekte. Yani uygun bir zemin hazırlanmış olsa 
bu yatırım yapılabilecek, yaptırılabilecektir. 
Plânda özel sektör için birtakım tedbirler derpiş 
etmiş. Şimdi sorulması icabeden sual şu : Acaba 
plânın özek sektör için öngördüğü tedbirler, ger-
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çekleştirilmesini istediği tedbirler yerine getiri
lebilmiş midir, getirilememiş midir? Bu sualin 
cevabı parlâmentoda bulunan herkes tarafından 
verilebilir. Özel sektör için öngörülen tedbirler
den gerçekleştirilebilenlerin adedi çok mahdut
tur. Meselâ sanayii sektörü için en fazla şikâyet 
ediyoruz. Sanayi bölgesi kurulmasını plân der
piş etmiş. Yok, böyle bir şeye raslamadık. Ger
çekleştirilebilenleri saymak çok daha kolay ola
cak, basit bir yatırım indiriminden başka hiçbir 
şey değildir. 

Muhterem arkadaşlar; bir de bu yatırım
lardan bahsederken üzerinde çok durulan bir 
mevzua da temas etmek zarureti hâsıl oluyor: 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin durumu mese
lesi. İktisadi Devlet Teşekkülleri maalesef çı
kartmış bulunduğumuz bütün kanunlara rağ
men yatırım bakımından hâlâ kamu sektörün
de 3 ncü veyahut 4 ncü durumdan daha, yu
karıya yükselememiş vaziyetteler ve İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin aktiflerinin yekûnunun 
55 milyar lira olduğu düşünülürse ve bunların 
Devlete verdikleri vergi yekûnunun 200 - 300 
milyon lira civarında olduğu da nazarı itibara 
alınırsa' 55 milyar liralık bir aktifle bu kadar 
vergi katiyen ve katiyen hiçbir şahsı Devlet 
işletmeciliğinin rantabl olduğu düşüncesine 
sevk etmiyecek derecede açık ve belirli bir 
husus olmak icabeder. 

Muhterem arkadaşlar, plânın gelir hedef
leri bakımından da durumunu incelediğimiz za
man gelir tahsilatında hemen hemen üç sen o 
zarfında (yine toplam olarak söylüyorum) bes 
milyarlık bir noksanın olduğu meydana çıkı
yor. Beş milyar daha fazla tahakkuk edebile
ceği düşünülmüş. Normal bir hesapla % 10 
hataya geliyor. 

Muhterem arkadaşlar, bunun ekonomiye 
yaptığı tesiri yahut plânın tatbikatına yaptı
ğı menfî tesirleri yine Beş Yıllık Plânın müza
keresi sırasında söylenen sözlerle huzurunuza 
getirmek istiyorum. Beş Yıllık Plânın husu
siyeti şu: 1963 ve 1964 seneleri gelir tahsilat1 

bakımında, Beş Yıllık Plânda sıçrama senele
ri olarak kabul edilmiştir. Yani 1963 ve İ96'1 

yıllarında eğer tahmin edilen gelir seviyesin ̂  
ulaşılmış olsa ondan sonraki seneler, gayrisâ-
fi millî hasılanın yüzde 10 artışı ile sağlana
cak normal gelirler plânının finansmanı için 

hiçbir ilâve gelire ihtiyaç göstermiyecek vazi
yette... Demek ki, bu hatalar da yapılmış. 

Biz yine eski fikrimizde ısrar ediyoruz. Is
rarımız şu: Plânın ağırlık noktasının değişti
rilmesi icabeder. Devlete, kamu sektörüne ya-
pamıyacağı güçte bir yatırımın yüklenmemesi 
lâzımdır. Devlet bir öncü olmalıdır yani özel 
sektöre rehber vazifesi görmelidir. Özel sek
törün gitmek istemediği sahalara giderek teş
vik edici olmalıdır. Daha sonra sosyal adale
tin gerçekleştirilmesi hususu da Devletin ödev
leri arasındadır Anayasaya göre. Ve bunun 
yolları vardır. 

Muhterem arkadaşlar biraz evvel, çeşitli 
memleketlerin plânlarına temas edildi ve bâzı 
arkadaşlarımız çok açık bir şekilde bu fikirle
rini her zaman olduğu gibi, dile getirdiler. 

^Şimdi ben plânlamanın sadece sadece Marksist 
memleketlerde yapıldığı, tatbik edildiği fikri
ne itiraz ediyorum. Çünkü; bugün dünyanın 
birçok memleketlerinde plân yapılıyor. Hattâ 
ve hattâ geçenlerde okuduğum bir makalede 
İngiltere'nin bir plân yapmak arzusunda bu-
'lunduğu ve plân yapmaya başladığı zikredili
yordu. Belçika aynı yola gidiyor, gelişmiş 
memleketler. Az gelişmiş memleketlerden bir
çok misaller verilebilir. Japonya.. Nedense 
arkadaşlarımız üzerinde fazla durmak istemi
yorlar. Japon kalkınmasının. Japonya'nın kal
kınması güzel bir misaldir. Özel sektör yolu 
ile Japonya kalkınmış. Ve plân dar bir ceket 
değildir sözünü haklı çıkartabilecek bir tarzda-
plânını da değiştirmiş. Çok daha evvel plâ
nında tesbit edilen seneden çok daha evvel o 
noktalara erişmiş bâzı sektörlerde plânı değiş
tirme lüzumunu hissetmiş ve değiştirmiş. 

BAŞKAN — Sayın Akçal, iki dakikanız 
kaldı, lütfen bağlayın. 

EROL YILMAZ AKÇAL (Devamla) — 
Teşekkür ederim, efendim, bağlıyorum. 

Ve gerçekleştirdiği kalkınma hızı da az de
ğil arkadaşlar. 1950 de 7,9 dan 1960 da 12,2 
ye kadar yükseliyor. 

Muhterem arkadaşlarım netice olarak söz
lerimi bağlamak istiyorum. 

Beş Yıllık Plân, beş yıllık tatbikat senesin
de yüzde 35 nispetinde bir kalkınma hızının 
gerçekleştirilmesinin imkân dâhilinde olduğu 
kabul etmiştir. Biz de bu fikre katılıyoruz. 
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Türkiye'de senede yüzde yedi kalkınma hızı 
gerçekleştirebilecek olan bir hızdır. Bugün 
elimizdeki rakamlar üç sene zarfında bü yüzde 
35 kalkınma hızının ancak yüzde 16 - 17 sinin 
gerçekleştirilebileceğini göstermektedir. Bu he
saba göre bugünün iktidarına plânın kalkın
ma hızı bakımından hedeflerine ulaşılması için 
senelik yüzde 9 - yüzde 9,5 nisbetinde olan bir 
kalkınma hızını tahakkuk ettirmesi miras ola
rak bırakılmıştır. Bunun yanında tabiatiyle 
diğer pekçok meseleler vardır, vaktinizi alma
mak için bunlara temas etmek istemiyorum. 

Ben mâruzâtımı burada bitiriyorum arka
daşlar; A. P. si plân fikrini şimdiye kadar bu 
kürsünden çeşitli vesilelerle izah etmiştir. Gru
bumuz İkinci Beş Yıllık Plânın, birinciden de 
alman tecrübeler neticesinde memleket bünye
sine çok daha uygun bir plân olacağı kanaa
tindedir. Önümüzdeki sene plân tatbikatını 
da yakından izliyeceğiz. Gayemiz, bütün mil
leti temsil eden ve hüsnüniyetle çalıştığına 
inandığımız Hükümetimizi muvaffak kılmak
tır. Bu Hükümeti muvaffak kılmak sadece 
Adalet Partisinin değil, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde temsil edilen bütün partilerin ve 
neticede Türk Milletinin de vazifesidir. Hür
metlerimle. (A. P. milletvekillerinden alkışlar) 

BAŞKAN — M. P. Grupu adına Sayın 
Memduh Erdemir, buyurun. 

M. P. MECLİS GRUPU ADINA MEMDUH 
ERDEMİR (Kırşehir) — Sayın Başkan, bana 
beş dakika kala haber vermenizi rica edece
ğim. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri. 
M. P. Meclis Grupu adına Devlet Plânlama 

Teşkilâtının bütçesi üzerinde görüş ve temen
nilerimizi arz etmek üzere huzurunuzda bulu
nuyorum. 

Peşinen bir hususu ifade etmek istiyorum: 
Adalet Partisi Grupu bütçeler dolayısiyle mu
halefet partilerinin konuşmalarını kısıtlama 
yoluna gitmiştir. Bu yol demode bir yoldur 
ve geçmişte tecrübe edilmiştir ve tecrübe eden
lere hayır getirmemiştir. Bundan böyle bu 
yoldan vazgeçmelerini kendilerinden rica edi
yorum. 

BİR A. P. Ll MİLLETVEKİLİ — Bismil
lah dedi, başladı (gülüşmeler) 

MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — A. P. 
nin bu. davranışını muhalefetten çekindiği, sa

kındığı, korktuğu anlamında almamak müm
kün değildir. 

MUSTAFA İCAPTAN (Sinop) ,— Senin ne
yinden korkacağız be adam ? 

MİLLET PARTİSİ GRUPU ADINA MEM
DUH ERDEMİR (Devamla) — Şimdi plân 
üzerindeki görüşlerimizi arz edeceğiz. 

Millet Partisi uzun ve çileli bir mücadele
den sonra demokratik nizamın, bugünkü ni
zamın kuruluşunda hizmeti olan bir partidir. 
Bu mücadele esnasında plân fikrini de savun
muştur. Çok şükür ki, bugün plân bir Ana
yasa müessesesi olarak memleketin hizmetin
de bulunmaktadır. O itibarla M. P. imkânla
rı dar, ihtiyaçları çok fazla olan geri kalmış 
bir ülke durumu manzarasını arz eden mem
leketimizin plânlı bir surette kalkınması fikri
ne taraftardır. Bu fikrin müdafiidir ve te
mel görüşümüz budur. Bu itibarla plân mev
zuu üzerinde, temel meseleler üzerinde daha 
fazla durmıyacağım. Adalet Partisi, onun Hü
kümeti ve onun Başbakanının Plânlama Teşki
lâtının münasebetleri üzerinde kısaca durmak 
istiyorum. 

Hepinizin hatırladığı üzere 27 Mayısın meş
ru temeline dayanan bugünkü demokratik ni
zamın gerçekleştirilmesinde, devamında en 
ufak bir taviz vermemiş olan Millet Partisi 
ile diğer bâzı partiler ve onların kuvvetli lider
lerinin himayesinde Adalet Partisi Dördüncü 
Koalisyon Plükümetine girmişti. O zaman 
4 ncü Koalisyon Hükümetinin bütçesinin mü
zakeresi sırasında, Devlet Plânlama Teşkilâtı
nın bütçesi müzakeresi sırasında Sayın De-
mirel, koalisyon protokolünde yer alan şu hu
susları kabul etmişti: «Plânı demokratik dü
zen içerisinde hızlı kalkınmanın en etkili ara
cı saymaktayız. Anayasamızda Devlete bir 
ödev olarak verilmiş olan plân, kalkınma ilke
sine bağlı kalmak başarımızın temeli olacak
tır.» Sayın, DemirePin o zamanki şartlarda bu 
koalisyon protokolünde yer alan görüşlere iş
tirak ettiği ve 4 ncü Koalisyonun devamı süre
since de bu görüşlerinden dolayı kendisine ve 
partisine en ufak bir tarizin gelmediği, plân 
fikfinden uzaklaştıkları anlamına gelecek en 
ufak bir imaın dahi gazete sütunlarında yer 
almadığı hepimizin malûmudur. Ancak A. P. 
tek başına iktidara geldikten sonra Sayın 
DemirePin gerek propaganda konuşmaları sı-
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rasmda, gerek Hükümet teşkili sırasında 
Hükümet programında, gerekse Bütçe Komis
yonunda ve basın toplantılannda plân mevzuu 
üzerinde söylediği sözler bazan yanlış mânala
ra gelmiş ve maalesef DemirePi ve partisini 
suçlamaya varan bir anlamda yurt efkârı umu-
miyesine yayılmıştır. 

Bu itibarla Demirel âdeta Türkiye'de, kal
kınmış memleketlerde plâna lüzum olmadığı 
fikrini müdafa eder bir duruma düşürülmüş
tür. Belki de kalkınan memleketlerde plâna 
lüzum yoktur ama. pekçok kalkınmış mem
leketler vardır ki, bugün halen bölgesel plân 
yapmaktadırlar ve plânlı bir surette kalkınma 
yoluna gitmektedirler. Bunlardan birkaç ta
nesini saymak isterim: 

Fransa'da 1947 den beri uygulanan «Com-
missaire G6n6ral du Plân» adı altında bir teş
kilât vardır ki, 4 neü plânı uygulanmaktadır. 
Halen 5 nci plân uygulamasına geçmektedir 
ki, bölgesel bir plândır. Ayrıca İngiltere bu 
yıl, Devlet Plânlama Teşkilâtına gelen haber
lere göre, plânlı bir kalkınma dönemine girmek 
arzusundadır, bu yolda çalışmalar yapmakta
dır. îsrail, plânlı surette kalkınmıştır. İtal
ya'da bilhassa Güney İtalya'da Mezocorni 
plânı uygulanmaktadır. Yunanistan plânla 
kalkınmaktadır ve hattâ Amerika'da gerçi bi
zim anladığımız mânada plân yoktur ama ora
da da plânlı bir gidişe taraftar olunduğunun 
işareti olmak bakımından ifade etmek isterim 
ki; geri kalmış memleketlere yaptıkları yar
dımı dahi Beş Yıllık Plâna bağlamışlardır. De
mek oluyor ki; ileri gitmiş, kalkınmış memle
ketlerde dahi plân fikri tutarlıdır, bu sahada 
çalışmalar yapılmaktadır. Bizim gibi geri kal
mış, Hindistan, Pakistan gibi Güney - Asya 
memleketlerinde ise plânın uygulanmakta ol
duğu açık bir gerçektir. Bunu bu şekilde açık 
ifade edecek yerde kendilerini suçlamaya va
ran bir davranış içinde bulunmaları ve fikirle
rini efkârı umumiyeye izah edememeleri Ada
let Partisinin za'fını teşkil etmektedir kanı
sındayız. 

Sayın milletvekilleri, söz bu noktaya gel
miş iken bir hususa daha işaret etmek isti
yoruz. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarının va
zifesinden alındığı, alınacağı veya istifa edece-
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ği ya da Mart ayında mukavelesinin yenilenmi-
yeceği hususunda A. P. iktidara geldiğinden bu 
yana Cumhuriyet, Milliyet, Akşam gibi gazete
lerde ve bâzan A. P. sini tutan gazetelerde de 
sistemli bir şekilde neşriyat yapılmaktadır. Bu 
sistemli neşriyat karşısında eğer Sayın Demirel 
ve etrafının bir rolü yoksa tekzibetmeleri doğ
ru olurdu, bir teşkilâtı mutazararır edecek, ürkü
tecek, onların çalışma gücünden alıkoyacak bir 
davranışa mâni olmaları lâzımgelirdi ki, maale
sef bu şekilde hareket edilmemiş, çeşitli sözle
rin söylenmesine imkân verilmiştir ki, plânlı 
kalkınma fikriyle, plâna hürmetle, saygiyle bağ-
daştırılmıyacak bir husustur. Bu hususu tesbit 
etmek isterim. 

Sayın Demirel 19 . 5 . 1965 tarihinde yaptı
ğı bir konuşmada şöyle buyurmuşlardı: «Plâna 
biz tekâmülü kabul ettirmeye mecburuz. Plâ
na, plânlamaya ve plâncılarımıza, tatbikatçıla
rımıza inanmaya devam edersek bu tekâmülü 
gerçekleştirebiliriz.» Plân ve plâncılara inan
mak, saymak, sevmek, muhalefetten gelmekte
dir. Fakat bu gibi yanlış anlamlara giden dav
ranışları ile iktidardan gelmemektedir. Binae
naleyh Sayın Demirel, dün söylediklerini bugün 
unutan insan mevkiinde görünmekten kendisini 
kurtarmalıdır. 

Yine aynı konuşmasının bir yerinde Sayın 
Demirel, «Gayrihukukî davranışlara gitmiyece-
ğiz.» buyurmuşlardı. Gayrihukukî bir davranışa 
gidildiğinin açık misalini vermek isterim. Bu
gün Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreter Yardım
cısı Kâmuran Gürün'ün başkanlığında Hazine 
Genel Müdürü, Merkez Bankası Genel Müdürü, 
Dış Ticaret Genel Müdürü, Başvekâlet Kanun
lar ve Kararlar Dairesi Reisi ve ilgili daireler 
temsilcilerinden kurulu, bir İktisadi Kurul Ko
mitesi mevcuttur. Sayın Demirel bu İktisadi Ku
rul Komitesini, Plânlamadan geçirmeye imkân 
bulamadığını zannettiği meseleleri geçirebilmek 
için bir vasıta olarak kullanmaktadır. Oraya 
müracaat etmek, onların ittifakla vereceği ka
rarı tıpkı bir Hükümet kararı imiş gibi uygula
maya kalkmaktadır ki, bu, bugünkü plân anla
yışına, plân esprisine, Anayasadaki mânasına 
aykırıdır. Devlet Plânlama Teşkilâtı Hüküme
tin ve Başbakanın müşaviri durumundadır. Ay„-
rıca plânlama mevzuunda, iktisadi kalkınma 
mevzuunda müşavir kullanılması mevcut ku« 
rallara aykırı bulunmaktadır ki, bu davranıştan 



M. Meclisi B : 47 16 . 2 . 1966 Ö : 4 

da biran evvel vazgeçmelerini tavsiye etmekte
yiz. İdare Hukuku Profesörü Sayın Lûtfi Duran 
bu tutumun Anayasaya aykırı olduğunu bir ma
kalesinde açıkça ifade etmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Adadet Partisi Hükü
meti maalesef Plânlamanın yapmış olduğu tav
siyeleri de yerine getirmemektedir. Bir müşavir 
olarak Plânlama, teknik konularda, iktisadi ko
nularda Hükümete yardım etmektedir. Ezcüm
le iktisadi Devlet Teşckkkülleri için yıllık pro
gramlarda alınması lâzımgelen tedbirler, pro
gramlarda yer almıştır. Fakat maalesef, pro
gramlarda yer alan tedbirleri Hükümet yerine 
getirmemek suretiyle İktisadi Devlet Teşekkül
lerinin fon yaratmasına mâni olacak bir tutum 
içinde bulunmuştur. Bunun neticesi olarak da 
1966 programına bir milyar 216 milyon liralık 
transfer harcamaları bölümüne para konulmuş 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin açığı bu suret
le kapatılmak istenmiştir. Fakat Hükümet, 
programa aykırı olarak getirmiş olduğu bütçe
si ile bu meblâğın 506 milyon lirasını da indir
miştir. Harcamalarda az göstermek yolunu tut
muştur. Binaenaleyh, İktisadi Devlet Teşekkül
leri için yapılan tavsiyelerin tutulmaması ve 
1964 yılında hâsıl olan ekonomimizdeki durgun
luk sebebiyle Devlet Plânlama Teşkilâtının tav
siyesi üzerine o zamanın Hükümeti tarafından 
alman monoter alandaki tedbirler yine 1965 yı
lında fiyatlardaki artışı Devlet Plânlama Teşki
lâtının izlemesi üzerine bu tedbirlerin kaldırıl
ması yolunda o zamanın Başbakan Yardımcısı 
DemirePe verilmiş olan muhtıra ve rapor maa
lesef kaale alınmamış, bugünkü hayat pahalılığı
na varan sebepler Hükümet tarafından kendili
ğinden yaratılmıştır. Aralık ayındaki toptan 
eşya fiyatları endeksi 307 idi. Dün tahkik et
tim 316 olmuştur, Ocak ayında. Bizim 4 ncü 
Koalisyonda ortak olduğumuz zamanda fiyat
lardaki artış Demirel'in Hükümetinin kuruldu
ğu ana kadar fiyatlardaki artış ancak yüzde 2,5 
seviyesinde olmuştur. Fakat tek başına Adalet 
Partisi Hükümet kurduktan sonra bu birden bi
re artmış yüzde 7,5 seviyesine varmış, bugün 
yüzde 10 seviyesindedir. Binaenaleyh süratle 
enflâsyona doğru bir gidiş vardır. Bu gidiş 1966 
programını geniş ölçüde etkiliyecek, program
daki yatırımları o mânada maalesef yapılması
na imkân vermiyecektir. 

Para değerinde süratli bir düşüş vardır. Bi
naenaleyh, Hükümet Devlet Plânlama Teşkilâ
tım müşavir olarak kullanırken onların teknik 
tavsiyelerine kulak vermelidir. Aksi halde Plân
lama verilen her emri yapar mantığı ile ha
reket etmek, istikrarlı kalkınma mecburiyetin
de bulunan Türk ekonomisini daha da kötü çık
mazlara götürebilir. 

Hükümetin, Devlet Plânlama Teşkilâtı ile 
olan ilişkilerinden bir başkasına temas etmek is
tiyoruz : 

Hepinizin bildiği üzere Devlet Personel Ka
nunu, 1 Martta, biraz evvel de burada ifade 
edildiği üzere, yürürlüğe girecektir. Devlet Per
sonel Kanunu. 

BAŞKAN — Sayın Erde.ıniı- 5 dakikanız kal
mıştır efendim. 

MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Dev
let Personel Kanunu yürürlüğe girdiği zaman 
Devlet Plânlama Teşkilâtının mukaveleli ele
man çalıştırması üniversiteden, bilim çevrelerin
den eleman getirmesi mümkün olmıyacaktır. O 
kanaatteyiz ki, Devlet Plânlama Teşkilatındaki 
kıymetli uzmanlar ayrılmak zorunda kalacak
lardır. Bunun önüne geçmek için şimdiden Hü
kümet bir tedbir düşünüyor mu, düşünmüyor 
mu? Bunu da öğrenmek isteriz. 

Sayın milletvekilleri, Beş Yıllık Birinci Plâ
nımız yapılırken bunun stratejisi Adalet Parti
si ve Cumhuriyet Halk Partisinin kurmuş olduğu 

I Birinci Koalisyon Hükümeti tarafından hazır
lanmıştı. Bu Hükümetin hazırladığı strateji 
üzerine Beş Yıllık Plân hazırlanmış Büyük Mil
let Meclisinden geçmişti. Bizim kanaatimize 
göre önce stratejinin Meclisten geçmesi, plânın 
sonra münakaşa edilmesi lâzımgelirdi. En büyük 
teşriî organ olan Parlâmento burada tercihini 
kullanmalıdır. Strateji burada münakaşa edil
melidir, kanun .haline gelmeli, karar haline gel
melidir, ondan sonra Beş Yıllık Plân yapılmalı
dır. Adalet Partisinin o zamanki tenkitçileri, 
5 Yıllık Plânı tenkid eden. elemanları .bilhassa 
Sayın Muhittin Güven, Mehmet Turgut ve Tah
sin Demiray Meclise plânın geldiği gibi incele
nebilin esi için mehaz istatistik hesaplar, model 
ve sistemin daha evvelden bir rapor halinde, 
bir kitap halinde bildirilmesini, bunun incelen
mesini, bundan sonra plânın münakaşa edilmesi 
fikrini savunmuşlardır ki, ikinci beş yıllık kal-
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kınma plânının hazırlanmakta olduğu bu safha
da Adalet Partisi o zaman yetkilileri tarafın
dan müdafaa edilmiş olan fikri bu kere uygu
layacak mıdır"? Bunu öğrenmek istiyoruz. Mu
halefete, iktisadi teşekküllere, siyasi teşekkülle
re, bilim çevrelerine plân stratejisini daha evvel 
bildirilip onların fikirleri alınacak mıdır, alm-
mıyaeak mıdır? Bu konu üzerindeki görüşleri
ni öğrenmek istiyoruz. O zaman, şimdi Sayın 
Demirel'in Hükümetinde Bakan olan Sayın 
Mehmet Turgut vermiş olduğu bir önerge ile 
5 Yıllık Kalkınma Plânının siyasi teşekküller
den, bilim çevrelerinden, işçi teşekküllerinden, 
âdeta gizlenmiş, kaçırılmış olduğunu iddia et
miş ve bu hususta geniş münakaşalara yol açan 
konuşmalar yapmıştır. Şimdi, Demirci Hükü
meti bu vaktiyle şikâyet ettikleri gizlilikten kur
tulup alenen plân stratejisini münakaşa edilme
sini memleketin yararına en. uygun bir strateji
nin ortaya konulmasını sağlıyacak bir yolu tu
tacak mı, tutmıyacak mıdır? Bunu Sayın Hü
kümetten öğrenmek istiyoruz. 

Sayın Milletvekilleri; 
Vaktin dar olması sebebiyle başka konulara 

geçmek istiyorum. Konuşmamı kısaltmak istiyo
rum maalesef. 

Beş yıllık plân müzakere edilirken, 1962 yı
lında Adalet Partisi Grupu adına Sayın Tahsin 
Demiray ve Adalet Partisinin o zaman Genel 
İdare Kurulu üyesi olan Mehmet Turgut, yap
tıkları konuşmafarda, «Plân özel sektör için açık 
ve kesin hükümler getirmelidir.» demişler ve bu
nun böyle tashih edilmesini istemişler, önerge ver
mişlerdir, fakat önergeleri maalesef kabul edil
memiştir. Şimdi Adalet Partisi bu vesile ile yap
tığı konuşmalarda da özel sektör için plânın ağır
lık noktasının özel sektörde olması fikrini savun
maktadırlar. Kesin hükümleri ne şekilde getire
ceklerdir? Hangi sahalarda özel sektöre imkân ve
recekler hangi pahalarda vermiyecekler? Bunları 
şimdiden açıklamak imkânları varsa lütfetsinler, 
yoksa kendilerinin yaptığı çalışmadan diğer si
yasi teşekküllerin haberdar olması, dolayısiyle 
onların da fikirlerini kolaylıkla efkârı umumiye-
ye intikal ettirebilmeleri bakımından hazırlamak 
istedikleri plân modelinin özel sektöre hangi alan
larda ve ne şekilde ağırlık vereceğine dair görüş
lerini bildirmelerinde fayda vardır. 

BAŞKAN — Sayın Erdemir, bir dakikanız 
kalmıştır, toparlamanızı rica ederim. 

MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Tabi-
atiyle bu görüşün ikinci plânda münakaşasız ka
bul edilmesi mümkün değildir. Daha önce müna
kaşa edilmesinde fayda vardır. 

Muhterem Milletvekilleri, 1966 programı ma
alesef tahakkuk etmiyecektir. Çünkü 1966 prog
ramında plânın 1966 dilimine uymıyan birtakım 
harcamalar vardır. Plânın 1966 dilimi tarım sa
hasındaki yatırımların % 19.7 olmasını emrettiği 
halde maalesef Adalet Partisi Hükümetinin ka
bul ettiği tarım yatırımları, % 17,5 civarındadır. 
Halbuki, 5 Yıllık Kalkınma Plânının hazırlan
ması esnasında Adalet Partisi yine o zaman mü
racaat etmiş ve demiş ki, bu % 17,7 tarım ala
nındaki yatırım kâfi değildir, bunun en az % 20 
olması lâzımdır demişlerdir. Bunun % 20 ye ib
lâğı için bir de takrir vermişler ve fakat maa
lesef kabul edilmemiştir. Bu Adalet Partisinin 
1966 programında vaktiyle ileri sürdüğü görüş
lere uygun olmıyan bu davranışı plân hedeflerini 
zedeliyen nitelikte bir davranıştır. Plân gerçek-
leşmiyecektir. 

BAŞKAN — Sayın Memduh Bey, vaktiniz ta
mam. 

MİLLET PARTİSİ GRUPU ADINA MEM
DUH ERDEMİR (Devamla) — Sayın milletve
killeri, Millet Partisi Meclis Grupunım şu kısa 
zamanda bu konudaki görüşlerini arz etmeye ça
lıştım. Fakat maalesef vaktin darlığı geniş ölçü
de fikirlerimizi söylememize imkân vermedi İle
ride münasip vakit bulduğumuz zaman bunların 
detaylarına şüphesiz ineceğiz. 

Saygılar sunarım. (M. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar yeterlik 
önergesi gelmiştir. 

Buyurun Sayın Başbakan. (Başbakan Süley
man Demirel alkışlar arasında kürsüye geldi.) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İs
parta) — Muhterem Başkan, muhterem millet
vekilleri; 

• Gecenin bu saatinde sabrınızı tüketmemeğe 
gayret ederek Devlet Plânlama Dairesi Bütçesi 
dolayısiyle yapılmış bulunan konuşmalara ve bu
gün sabahtan bu saate kadar yapılmış olup da 
tavzihi gereken bir, iki diğer hususa temas ede
ceğim. Bu maksatla huzurunuza gelmiş bulunu
yorum. Sözlerime başlarken hepinizi hürmetle se
lâmlarım. (Adalet Partisi sıralarından alkışlar) 
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Bugün bu salonda plân mevzuu ile yapılmış 
bulunan görüşmeler hakikaten birçok hususları 
vuzuha kavuşturmuş ve muhalefete mensup sa
yın sözcülerin kendi partilerinin görüşlerini izah
larından birçok şeyler öğrenmiş ve bundan son
ra yapılabilecek birtakım lüzumsuz münakaşaları 
önleyici derecede güzel fikirler ortaya çıkmıştır. 
Bu itibarla serd edilen mütalâalara önümüzdeki 
aylar ve yıllar zarfındaki faaliyetlerimizde serd 
edilen mütalâaların bize yardımcı olacağını be
lirtmek isterim. Bu arada Sayın Cumhuriyet Halk 
Partisi Sözcüsü hakikaten Cumhuriyet Halk Par
tisinin bizce bilinmiyen birtakım görüşlerini dil
lendirmek suretiyle plân mevzuundaki, iktisadi 
kalkınma mevzuundaki parti görüşlerini vuzuha 
kavuşturdu. 

Bununla şunu kaydetmek isterim ki, gayet ta
biîdir ki, Adalet Partisiyle diğer siyasi teşekkül
lerin ve bu arada Cumhuriyet Halk Partisinin 
ve Türkiye İşçi Partisinin görüşleri arasında de
rin farklar vardır. Ama bu farkların dahi belir
miş olması birbirimizi anlamak bakımından, bir
birimizin söylediklerini yanlış mânada tefsir et
memek bakımından faydalı olmuştur. 

Ben burada doktriner bir münakaşayı, uzun 
saatler alacak bir münakaşayı yapacak değilim. 
Çünkü vaktin müsaadesi böyle bir münakaşa 
için yoktur. 

Kanaatimizce Türkiye'nin iktisadi kalkınma
sının en mühim meselesi istihsâldir. İstihsal ise 
yatırıma dayanır, yatırım ise mutlak mânada 
tasarrufa dayanır. Bu, gayet basit bir iktisat 
kaidesidir ve bunu hiç kimsenin cerhetmesine 
veya değiştirmesine imkân yoktur. 

Bizim, Adalet Partisi olarak, iktisadi görü
şümüz defaatle izah edilmiştir. Yalnız Türkiye'
de yüksek bir istihsal seviyesine ulaşabilmek için 
mutlaka kaynakları en iyi şekilde kullanmaya 
mecbur olduğumuzu, esasen kaynaklarımızın kıt 
olduğunu, bu kaynakları israf etmemek mecburi
yetinde bulunduğumuzu birinci prensibolarak 
serd etmek gerekir. İkinci prensibolarak hususi 
teşebbüs olsun ki - onun münakaşasını biraz sonra 
yapacağım - Devlet teşebbüsü olsun, her teşeb
büs istihsal zaviyesinden, kârlılık zaviyesinden, 
kaynak yaratma zaviyesinden kendi kendisini 
müdafaa etmek mecburiyetindedir. Ve müstahsil 
olmak mecburiyetindedir, yaratıcı olmak mec
buriyetindedir. 

Burada birinci prensibe döndüğümüz zaman 
kaynakların en iyi şekilde kulalnılması mesele
si ile karşı karşıya kalıyoruz ki, kaynakların en 
iyi şekilde kullanılması bizi hakkı ruçhana, en 
iyi sahalara yatırım yapılmasına ve netice itiba
riyle bir plân fikrine götürüyor. Esasen bugün 
memnuniyetle kaydetmek lâzımdır ki, geçen se
ne bütçe müzakereleri dolayısiyle, daha sonra 
seçim plâtformunda muhtelif yollarla yapılmış 
bulunan münakaşaların bittiğini görüyoruz. Plân 
lâzım mıdır, değil midir, kalkınma plânla mı 
olmalı plânsız mı olmalı gibi bu gibi münakaşa
lar yapıla gelmişti^ Anayasanın sarih maddele
rine rağmen. Ama yine memnuniyetle kaydede
yim ki, bu akşam bu gibi mütalâaların tekrar
lanmamasından hakikaten haz duydum. 

Bizim iktisadi anlayışımızda plân bir metot-
dur, plân bir gaye değildir. Bunu mütaaddit ke
reler tekrarladım, yine de tekrarlamıya mecbu
rum. Plân, kaynakları en iyi kullanarak biran ev
vel iktisadi refaha milletçe erişmemizin bir me
todudur. Plânı bir nevi gaye haline getirdiğimiz 
zaman esas gaye olan kalkınma ortadan kalkar. 
O zaman hakikaten kısır çekişmelerin içine gire
riz. Yine bugünkü konuşmalarda, meselenin böy
le vaz'edilmeyip meselenin bizim dediğimiz şe
kilde vaz'edil meşinden de ayrıca memnunluk 
duyduk. 

Şimdi C.H.P. nin sayın sözcüsü, az gelişmiş 
memleketleri tarif ettiler. Bu tarif türlü çeşitli 
yapılabilir. Kendilerinin aldığı tarif üzerinden 
de yürürsek hakikaten millî tasarrufun yaratıl
ması ve bu yaratılmış bulunan tasarrufun top
lumsal önceliklere uygun yatırım sahalarına 
yöneltilmesi prensip itibariyle doğrudur. Yalnız 
kendileriyle ayrıldığımız nokta, millî tasarrufu 
yaratılmasında cebrî tasarruf dediğimiz vergi 
sisteminde nereye kadar gideceğiz, özel teşeb
büse ne kadarını bırakacağız ve yine kendileriyle 
ayrıldığımız nokta toplumsal önceliklere uygun 
yatırım sahalarının seçilmesinde Devlet mi daha 
çok muvaffak olabilir, yoksa özel teşebbüs mü 
daha çok muvaffak olabilir? Bu noktalarda bi
zimle C. H. Partisi arasında geniş görüş ayrı
lıkları vardır. 

Gayet tabiîdir ki, 1961 Anayasası ile kalkın
ma Devlete bir vazife olarak verilmiştir. Bunda 
hiç kimsenin şüphesi olmasın. Yalnız Anayasada 
kalkınmanın sekli tarif edilmemiş ve kalkınma 
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metotlarının şümulü hiçbir şekilde tâyin edil
memiştir. Devlete sadece kalkınma, devletin va
zifeleri arasında verilmiştir Şimdi bütün mese
le, yatırım yapabilmek için sermaye terakümü
nü cebri tasarrufu yaptığımız zaman bizim gö
rüşümüze göre cebrî tasarruf sınırını öyle bir 
noktada tutmak lâzımdır ki, o noktayı geçtiği
miz zaman yapabileceğiniz tasarruflar azalma
sın. Yani memleketin hayat damarlarını kuruta
cak kadar cebrî tasarrufu ileriye götürmemek 
lâzım Bizim görüşümüz budur, ikinci meselede 
ise; toplumsal önceliklere uygun yatırım sahala
rını yöneltmek meselesinde kendi görüşlerindeki 
devletçilik anlayışlarını, - ki, biraz sonra müta
lâamda arz edeceğim - devletçilik anlayışlarında 
bu şekilde yaratılmış kaynakları, cebrî tasarruf 
sayesinde yaratılmış kaynakları veyahut da baş
ka şekilde yaratılmış, devletin eline geçmemiş 
kaynakları en iyi şekilde nasıl kullanabiliriz. 
Eğer cebrî tasarruf şekliyle yaratılmış kaynak
lar devlet eliyle kullanılmak durumunda ise bu
rada teşebbüs daha çok Devlet memurlarının 
elinde olur. Yani müteşebbis olarak karşımızda 
fert değil Devlet memurları vardır. Keza bu pa
raların sarfında müteşebbis değil, yine karşımız
da Devlet memurları vardır. 

Bu itibarla gerek teşebbüs sahalarının seçil
mesi, gerekse teşebbüs sahalarının seçilmesinde
ki muvaffakiyet, gerekse paraların israf edilme
den kullanılması, lükse kaçılmadan kullanılma
sı, daha az masrafla daha çok istihsal ve daha 
çok istihdam imkânlarının yaratılması meselele
ri kabili münakaşadır, işte biz diyoruz ki, bu 
hususlarda fert Devlete nazaran, Devletin me
muruna nazaran daha muvaffaktır. Böyle olagel
miştir ve bizim özel teşebbüse ağırlık verilir de
diğimiz nokta burada başlıyor. Şunu hemen kay
detmek lâzımdır ki, özel teşebbüs dediğimiz za
man hiç kimsenin aklına bir avuç sanayici, bir 
avuç tüccar, bir avuç memleketin ileri gelen te
şebbüs erbabı gelmemelidir. 

Bizim özel teşebbüs anlayışımız, ki bu çok ke
re yanlış şekilde kullanılıyor, teşebbüs kabiliyeti 
olan, zekâsı olan, enerjisi olan, cesareti olan, ça
lışma gücü olan herkese aittir; yani fakire zen
gin olma imkânının açık olması demektir. Şayet 
özel teşebbüs, esasına dayanan ekonomilere ba
karsak dünyanın her tarafında da sıfırdan baş
layıp hakikaten istihsal imkânı, istihdamı imkâ

nı yaratan birçok teşebbüsleri görürüz. Bizim 
özel teşebbüs anlayışımız budur. 

Şimdi enfrastrüktür, gayet tabiidir ki, bizim 
memleketimizin şartlarında, hattâ bizim memle
ketimizin şartlarından çok daha iyi olan memle
ketlerde Devlet tarafından yapılmak mecburiye
tindedir. Esasen enfrastrüktür olmadıkça yatı
rım olmasına imkân yoktur, sanayileşmeye im
kân yoktur, madenlerin açılmasına imkân yok
tur. Enfrastrüktür hemen hemen dünyanın bel
li başlı memleketlerinde, bütün Batı memleketle
rinde dahi, çok kere Devletin vazifesi arasında 
mütalâa edilmiştir. Enfrastrüktür dediğimiz za
man bilhassa münakale ve muhabere imkânların
dan bahsediyorum. Münakale imkânları içinde 
yolların inkişaf ettirilmesi, limanların inkişaf 
ettirilmesi, hava meydanlarının inkişaf ettiril
mesi, iskele ve barınakların inkişaf ettirilmesi, 
demiryollarının inşa ve inkişaf ettirilmesi enf-
rastrüktürün belkemiğini teşkil eder. Enfrast-
rüktürde ikinci mühim kademe; enerji tesisleri
dir ki, dünyanın birçok memleketlerinde de yine 
enerji tesislerinin kamu hizmeti olarak, bir âm
me hizmeti olarak devletler tarafından ele alın
dığını görüyoruz. Bâzı memleketlerde bunun ya
rı yarıya olduğunu görüyoruz. Bâzı memleket
lerde ise, - pek az memlekette diyebileceğim - bü
yük kısmını özel sektörde, daha ufak bir dilimi
nin kamu sektöründe olduğunu görüyoruz. Ama 
bizim memleketimizin şartları için enerjinin de 
yine geniş çapta devlet eliyle yapılması zarureti 
vardır. 

Şimdi ikinci kısma gelince; C. H. Partisi
nin Sayın sözcüsünün «bellibaşlı talepler» de
diği, ekonominin tepeleri dediği ağır sanayi, bel
libaşlı maddeler petrolün mutlaka Devletin 
elinde bulunması esastır şartını koydular. Kendi 
görüşleridir. Biz bunda tam mutabık değiliz. Şu 
şekilde tamamen mutabık değiliz, esas hedef bun
ların Devlet elinde bulunması değil, esas hedef 
bunların yapılması, iktisadi imkânları çıkması, is
tihdam imkânları çıkması, memleketin ileriye doğ
ru gitmesidir. Şayet fertler bunlardan bâzılarını 
yapabiliyorlarsa teker teker veya müçtemian 
bundan da kaçmamak lâzımdır. Çünkü esas he
def Devleti muayyen bir fonksiyon içinde gör
mek değil, Devleti memlekete refah getirir bir 
anlayışın ve politikanın içinde görmektir. Bizim 
görügümüz budur. (A. P. sıralarından alkışlar) 
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Kendileri de gayet güzel vaz'ettiler. Bunların 
bir kısmı fertler tarafından yapılmıyabilir, ya
pılmadığı takdirde yapılması zarureti vardır. 
yapılması, zarureti varken de Devlet tarafından 
yapılması gerekir, 

özel sektörün işletme kârlılığı bulunması 
hasebiyle her yere gidemeyeceğini, her sahaya 
giremiyeceğini söylediler. Hakikaten bu da 
doğrudur. Ama işletme kârlılığı da ekonominin 
•en mühim kaidelerinden birisidir., özel sektörün, 
esasen memleketimizde içtimai zaruretler olma
sa, birtakım bölgelerimizin diğerlerine nazaran 
az gelişmiş gibi durumları bulunması birtakım 
bölgelerimizde sosyal tesisler yapmak mecburi
yeti olmasa o zaman sadece ekonomik kıstasları 
nazarı dikkate alırız, verimlilik kıstaslarını na
zarı dikkate alırız. Ama memleketimizin şartla
rında bu böyle değildir. 

Şimdi burada bizim göı üşümüz kendilerin-
kinden bir miktar farklıdır. Bizim görüşümüze 
göre işletme kârlılığı yoksa israf vardır, Devlet
te de işletme kârlılığı olması mecburiyeti vardır, 
devletin tuttuğu işlerde. Ama Devletin tuttuğu 
işlerde mutlaka işletme kârlılığı olmadığı ahval 
vardır. Bunu yine tamamen bir ekonomik görüş
le ele aldığımız zaman ekonomiktir diyemeyiz. 
Ama yapılması zaruridir diyebiliriz. Şimdi yine 
özel teşebbüsün bu sahalara düzeyinde gitmesi 
için de elde birtakım vasıtalar ve imkânlar var
dır. Bu vasıtaları ve imkânları kullanarak da 
özel teşebbüse bu sahaların cazip hale getirilme
si ve bu sahalara doğru yatırımların kaydırıl
ması imkânları vardır ve biz bu görüşün sahibi
yiz. 

Esasen bizim beş yıllık plânımızda da bu gö
rüş hâkimdir. Geri kalmış bölgelerin kalkınması 
dçin düşünüldüğü zaman eğer priyorite verirken 
yeterlilikleri aynı ise priyorite geri kalmış bölge
lere verilir der ki, bu iktisaden doğru olan bir 
görüştür, sosyal bakımlardan da tamamen doğru 
olduğu iddia edilemez. 

Şimdi kendilerinin görüşü devletçilik görü
şü şu. Hakikaten bugün büyük bir zevkle bu gö
rüşü dinledik ve hakikaten birçok noktalar bizim 
kafamızda da vuzuha geldi. Hâkim ve yönetici 
kamu sektörü olacak, yanında da asla önemi kü-
çümsenmiyecek bir özel sektör bulunacak. Bu 
nasıl olur, bunu bilemiyoruz. Yani hem hâkim ve 
yönetici Devlet olarak,, hem de yanında küçünı-

senemiyecek bir özel sektör olacağın implimen-
tation'u, yani icrası, yerine getirilmesi nasıl 
olur, tatbikatı nasıl olur, bunu bilemiyoruz. Bi
zim kanaatimizce, bu kıstası koyduğunuz zaman, 
hâkim ve yönetici kamu seKtörü olur, sizin eli
nizdedir ama hiçbir zaman, önemi küçümseneni! -
yecek bir özel sektör olmaz. Yani bu -kıstas hiçbir 
zaman size önemi küçümsenemiyecek bir özel 
sektörü vermez, önemi küçümsenecek bir özel 
sektörü verir. Bizim kanaatimiz budur. 

Şimdi aslında özel sektör ürkektir. Özel sek
tör teminat ister, özel sektör eşit muamele ister, 
özel sektör emniyet ister. Bu kaideyi koyduğu
nuz zaman özel sektöre bu emniyeti veremezsi
niz. Binaenaleyh, özel sektörün gücünden istifa
de imkânı böyle bir politika dâhilinde mümkün 
değildir, kanaatimizce. 

Aslında böyle bir zihniyetle arzu ve tatbikat 
birbirini tutmaz. Yani bunu arzularsınız ama 
tatbik edemezsiniz. 

Şimdi bir husus daha vardır ki, aydınlanma
sı lâzımdır, Sayın Halk Partisi sözcüsü kendi
lerinin karma ekonomiye taraftarı olduğunu, 
karma ekonominin hedefinin, kendi tabirleriyle 
daha doğrusu kendi anlayışlariyle, yine karma 
ekonomi olduğu, halbuki Türkiye İşçi Partisinin 
karma ekonomideki hedefinin Devlet olduğu, bi
zim yani Adalet Partisinin karma ekonomideki 
hedefinin fert olduğu... Ben böyle anladım. Şim
di bize aidolan kısmı doğrudur. Yani bizim kar
ma ekonomiden anlayışımız, karma ekonomi bu
gün bir vakıadır Türkiye'de. Belki bundan yir
mi sene sonra münakaşa edeceğimiz birşcyi şim
di münakaşa ediyoruz ama hedef ne ise o hede
fe erişmiş gibi bir durum hâsıl olacaktır. Onun 
için sarahatle bilinmesinde fayda vardır. Karma 
ekonominin bizim kanaatimizce hedefi, gayet ta
biî ki, bu yüzde yüz tahakkuk etmez, ki, bunun 
birçok misalleri de vardır. 

Bizim karma ekonomideki hedefimiz ferttir. 
Biz ferde giden bir düzenin, yani ferdi ünite 
olarak alan bir düzenin iddiacısıyız. İktisadi dü
zenimiz de odur, hürriyet düzenimiz de odur. 
Ferdi cemiyetin en kuvvetli ünitesi olarak düşü-, 
nürüz. Fertler yanyana geldiği takdirde o zaman 
birtakım birlikler doğacaktır. 

Şimdi «genişlik ne olsun?» da, amprik bir 
mefhumdur dediler. İşte bu genişliği tarif et
mek zordur, ancak hedef koyabilirsiniz. Bizim 
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•hedefimiz budur. Yalnız Devleti hedef aldığınız 
takdirde, bahusus karma ekonomide bu istika
mette gideceğim, ama Devlete ağırlık vereceğim 
dediğiniz takdirde birşeye çok dikkat etmek mec
buriyetindesiniz; netice itibariyle fert ortadan 
kalkar Devlete gelebilirsiniz, işte en çok üzerin
de durulması gereken husus budur. 

Gayet tabiidir ki, kendileri ile bizim burada
ki görüş farkımız şu; «Bu özel sektörün diraye
tine bağlıdır» dediler. Bizim kanaatimizce de 
özel sektörün idraki Devletin tutumuna bağlıdır. 
Eğer Devletin tutumu özel sektörü, daha doğru
su ferdî teşebbüs erbabını, daha doğrusu memle
keti için imkân yaratmak, istihsal yaratmak, is
tihdam yaratmak kabiliyetinde olana kıymet ve
riyorsak o zaman kıymet verilen kimse de o dev
letin tutumuna göre bu kıymetini göstermek ve
ya göstermemek durumundadır. Anafelsefede 
burada ayrılıyoruz. 

Biz Türkiye'de Türk vatandaşının teşebbüs 
gücüne, Türk vatandaşının yaratıcılığına, Türk 
vatandaşının birşeyler yapabilmesine büyük 
inançla bağlı olan kimseleriz. Binaenaleyh, özel 
teşebbüse ağırlık vermemizin sebebi do budur, 
Aslında devletçilik felsefemizin, devletçilik tat
bikatımızın pek parlak olmadığı da ayrı bir va
kıadır ki, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi söz
cüsü bir iki hususu aydınlatsa iyi olurdu. Sual 
şudur: Acaba 45 senelik tatbikatımızda, yani 
Cumhuriyetimizin kurulduğu günden bu yana 
Devletin elinde bulunan iktisadi teşebbüslere ne 
yatırmışız ve bu iktisadi Teşebbüsler ne kadar 
kaynak yaratmış veyahut ne kadar kaynağı he
ba etmiş, yutmuş? Bu sual cevaplanırsa zanne
diyorum ki, kendileri de bir iddiayı daha bile
rek yaparlar gibi geliyor bana. Bu sualin ceva
bı vardır. İktisadi teşekküllerine 50 milyar lira 
yatırılmıştır. Bu 50 milyar lira cebri tasarruf
la toplanmış paralardır. Zannediyorum ki, bun
da herkes müttefiktir. Yani vergi parasıdır bun
lar, vergi ile toplanan paralardır. 

Şimdi ne kaynak yaratmıştır veya ne kaynak 
yutmuştur bakalım. Kendilerinin burada verdik
leri rakamlar benim vereceklerimden farklıdır. 
Ben de yine aynı kitabı kullanacağım ama baş
ka bir tablosunu kullanacağım. Benim kullanaca
ğım tablonun numarası 462 dir, sayfası da 177 
dir. 1962 senesinin fiilî İktisadi Devlet Teşek
küllerinin konsolide yani mecmu kaynak yarat

ma miktarı 246 700 000 lira zarardır. Yani 1962 
senesinde 246 - 700 000 lira bu İktisadi Devlet 
Teşekküllerine ilâve yapmak mecburiyeti diğer 
kaynaklarda olmuştur. 1963 yılında ise bu 100 
milyon liradır. 1964 yılında ise, 2,5 milyon lira 
gibi görülüyor. 1965 yılında ise 380 milyon lira 
gibi görülüyor. 

Şimdi zannediyorum ki, sadece iktisadi nok-
tai nazardan düşünüldüğü takdirde kaynak ya
ratmak veya kaynak yutmayı iyi tâyin edemez
sek bu takdirde memleketimizin başka sahalarda 
daha hayırlı olabilecek birtakım kaynaklarını 
israf ediyoruz demektir. Bu demek değildir ki, 
kamu yani Devlet sektörü bir şey yapmasın. 
Çünkü şunu diyeceksiniz, siz de önümüzdeki se
nelerde birçok kamu yoluyla birtakım tesisler 
yapacaksınız. Doğrudur, yapacağız, buna rağ
men yapacağız, ama bu vakıayı bilerek yapaca
ğız. Kıstaslarımızı da koyduk, Devletin yapmak 
mecburiyetinde olduğu ve fertlerin yapamadığı
nı, memleketin ihtiyacı bulunan, döviz dengesi
nin icaibettirdiği birtakım şeyler vardır ki, bun
ları tabiî yapacağız. 

Ama ne zaman ki, Türkiye'de bir sermaye 
piyasası harekete getirilebilir, ne zaman ki fert
ler bunu yapmaya say'edebilir, fertlerin bütün 
imkânlarından da faydalanmanın yollarını arı-
yacağız. Bu da bizim Hükümet programımızın 
icabıdır. Bunu derpiş eden kanunlarımız da 
özel Yatırım Bankası kanunu sermaye piyasası 
kanunu, Maden Bankası kanunu bugün yarın 
muhterem Meclise takdim edilmiş olacaktır. 

Cumhuriyet Halk Partisinin sayın sözcüsü 
ile mutabık olmadığımız bir husus daha var, bu 
da 440 sayılı Kanunun 24 ncü maddesidir. «Şa
yet İktisadi Devlet Teşekkülleri kendi başlarına 
bırakılsa imiş durum böyle olmazmış... Piyasa 
ekonomisine uysalarmış durum böyle olmazmış. 
kendi iddiaları bunlar kâr yapan kaynak yara
tan tesisler haline gelebilirmiş...» İlk nazarda bu 
doğru arkadaşlar. Ama dünkü müzakerelerde 
Adalet Partisi grupu sözcüsü Sayın Profesör 
Yalçın'm da belirttiği gibi bunların çoğu mono
pol şeklindeki tesislerdir. Türkiye'de demiri kaç 
paraya sattırabilirsiniz? Üç liraya sattırabilir 
misiniz! Buna imkân yoktur. Yakında görecek
siniz. («Şimdi kaça?» sesleri) 

BAŞKAN — Yerinizden müdahale etmeyi
niz. Hatibin sözünü kesmeyiniz efendim. 
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•BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (De
vamla) — Şimdi 440 numaralı Kanunun 24 ncü 
maddesine bir bakalım. 

Şöyle diyor: «Teşekküller mal ve hizmet fi
yatlarını tesbitte serbesttirler.» Bununla kalmı
yor, altında diyor ki; «bu mal ve hizmetlerden 
temel mal ve hizmet mahiyetinde olanların fiyat
ları gerektiğinde Bakanlar Kurulunca tesbit edi
lirler.» Bununla da kalmıyor,. «Tesbit olunan fi
yatlar maliyetin altında bulunduğu takdirde za
rar en geç olduğu yılı kovalıyan yılın genel büt
çesine konulacak ödenekle kapatılır.» 

Gayet sarihtir. Yani özerkliği bu 440 sayılı 
Kanun vermiştir ama tahdit etmiştir. Temel mal 
ve hizmetler de herhangi bir daire çıkıp piyasa 
şartlarına ben uyacağım diye istediği şekilde bir 
ayarlamayı yapamaz. 

Bu tamimden bahsediliyor, 4 ncü koalisyon 
zamanında Başbakan tarafından yapılmış bir 
tamim, tamamen bu maddeye uygundur. 

Tamim benim tarafımdan yazılmıştır ve bu 
maddeye uygundur. Binaenaleyh, tamimin altın
da imzası bulunan eski Başbakan Sayın Ür
güplü burada olup buna cevap verebilecek du
rumda değil. Ben yazdım tamimi. Bu itibarla 
ne yazdığımı gayet iyi biliyorum. Onun için ta
mimde bir kusur ararsanız hedef benim. 

Şimdi muhterem milletvekilleri, ne ile kar-
şıkarşıya kalıyor Hükümet? Şöyle şeylerle karşı 
karşıya kalıyor: Türkiye ekonomisinde birtakım 
temel mallar var ki, birtakım temel hizmetler 
var ki, bunlar zincirleme birbirine tesir ediyor 
ve bunların çoğu monopol şeklinde. Meselâ Dev
let Demiryollarına yüzde yüz zam yaptığınız 
takdirde cevher taşıması, dolayısiyle demir fi
yatlarını ayarlamaya mecbursunuz, pancar ta
şınması dolayısiyle şeker fiyatlarını ayarlamak 
mecburiyetindesiniz. Daha birçok fiyatları, et 
fiyatlarını ayarlamaya mecbursunuz, birtakım 
fiyatları arka arkaya ayarlamaya mecbursunuz. 
Acaba böyle birşeye o anda ekonominin taham
mülü var mı, yok mu? Bununla beraber ayarlı-
yamıyacağınız birtakım malların da fiyatları 
yükselip memlekette bir spekülatif kârların doğ
ması imkânı var mı yok mu? işte bu kanunun 
bu maddesi bunun için tedvin edilmiştir. 

Şimdi de bir görüşe daha iştirak etmediğimi 
belirtmek istiyorum: İktisadi Devlet Teşekkülle
rini serbest bıraksanız bunlar piyasa şartlarına 

uyarlar ve bu suretle de kaynak yaratmak im
kânlarını ararlar. Vaziyet pek öyle değildir. İk
tisadi Devlet Teşekküllerini serbest bıraksanız 
piyasada birtakım kimseleri de zengin etmek im
kânını ortaya çıkarırsınız. Çünkü birtakım pra-
van fiyatlar tesis eder, bu fiyatların arkasına 
birtakım özel teşebbüs sığınır ve lüzumundan 
fazla kâr etmek suretiyle bir fiyat mekanizması 
doğar. Bu itibarla İktisadi Devlet Teşekkülleri
nin fiyatları dediğimiz zaman bu noktanın da 
üzerinde durmamız lâzımdır. 

Bir diğer noktanın da üzerinde durmak lâ
zımdır. Muhterem milletvekilleri hepinizin bil
diği gibi bugün İktisadi Devlet Teşekküllerimiz 
aynen devletimiz gibi masrafa boğulmuştur. Bu 
da bir vakıadır. Şimdi fiyatları serbest bıraktı
nız, masrafları hiç kontrol etmek imkânınız yok.. 
Şunu yüzde yüz biliniz ki, herkes kolay yoldan 
bilançosunda kâr göstermek için size fiyatlara 
ilâve yaparak gelecektir. 

Bu suretle de lüzumsuz birtakım masraflara 
da milletin, vatandaşın esas istihlâk maddeleri 
üzerinden vatandaşa ödetmek mecburiyetini do
ğuracaksınız. Bu itibarla bunun birçok birbirine 
bağlı tarafları vardır. Bir tüzükten bahsediliyor. 
Tüzük hakikaten Şûrayı Devlettedir, uzun za
mandan beri Şûrayı Devlettedir. İşte Sayın 
C. H. P. sözcüsünün iflâs edeceği demogojik id
dianın bizim zaviyemizden izahı budur. Yani 
«piyasa şartlarına bıraktığınız takdirde bu teşek
küller kaynak yaratıcı hale gelir» iddiasını biz 
böyle izah ediyoruz. 

Burada yine uzun, hemen hemen birkaç se
nedir münakaşa edilmekte olan bir konu var. 
Bu münakaşaya ben girecek değilim. Sadece 
münakaşanın şeklini belirteceğim, eski' zabıt
lara rücu edilmesini alâkalılara telkin edece
ğim. Bu şudur : 

Acaba plânsız dönemde 1953 ile 1560 ara
sında kalkınma hızı ne idi, ve plânlı dönemde 
ne oldu? Münakaşa bu. Bu münakaşayı bu 
kürsüden enine boyuna yapmış sayın millet
vekilleri var aramızda. Bir iddiaya göre, 1953 
ile 1960 arasındaki kalkınma hızı hemen hemen, 
yok gibidir, 100 den 104 e çıkmıştır, diğer bir 
idiava göre de 1953 ile 1960 ı almak doğru de
lildir. 1950 ile 1960 ı almak lâzımdır. 1950 ile 
1960 arasındaki kalkınma hızı yüzde 6 dır. 
Plânlı dönemdeki kalkınma hızından, vasati 
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kalkınma hızında daha iyidir. Bu iddia buradan 
yapılmıştır. Her iki taraf da bütün kozlarını 
ortaya koymuştur. Bunlar zabıtlarda vardır, 
ben bunun münakaşasına girecek değilim. 
(C. H. P. sıralmndan «imzanız var» sesleri») var-
dır< 

BARKAN — Lütfen müdahale etmeyin, efen
dim dinleydim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (De-
vemla) — Ben sadece zabıtlara rücu edilmesini 
telkin ettim, bunda alınacak bir şey yok. 

Simdi çok dikkatle üzerinde durulan di
ğer bir konu, enflâsyon meselesidir. Muhte
rem milletvekilleri; gecenin bu saatinde uzun 
uzun enflâsyon neden olur, enflâsyonu önle
mek için ne yapmak lâzımdır, biz hanari şartlar 
içimde bulunuyoruz?... Bunları izah edecek de
ğilim. Esasen Maliye Bakanı arkadaşım, grup 
sözcüsü arkadaşlarımız bu hususları geniş ge
niş izah ettiler. Yalnız bir şev bevan etmem 
lâzımdır ki, bizim Hükümet Programımız is
tikrar içinde kalkınmayı esas kor. istikrar 
için birçok tedbirler ajlnmıstır, ve ekonomimizi 
gavet yakındam takihetmekteyiz. İstikrar için 
her türlü tedbirler de alınacaktır. Bu hususta 
emin olmanızı rica ederim. 

Simdi çok memnunum ki, son dört, beş ay 
zarfında enine bovuna yapılan birtakım yan
lış münakaşaları C. H. P. nin sayın sözcüsü bu
rada bitirdiler. Hakikaten, Plânlama mı Devle
tin emrindedir, Devlet mi Plânlamanın emrin
dedir, gibi gayet acaip bir sonuca kadar va
rabilecek ve bir sual üzerine başlıvan ve bir 
satır alınıp da şu bu istikâmete çekilen - ki. 
birçok kereller aynı sev olmakta/dır - çekilen 
Mr münakaşayı savın C. H. P. sözcüsü hakika
ten büvük bir vukufla tahlil ettiler ve bu tah
lilde hemen hemen mutabık dhnamaya imkân 
yoktur. Yalnız bir şey sövlemek lâzımdır. 
kendileri debiler ki, «haysiyetli memurlar bövle 
bir emri telâkki etmez.» Yani tutulmıyacak bir 
emri haysiyetli memurlar telâkki etmez. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul') — öyle de
ğil. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMlREL (De
vamla) — Ben anladığım gibi sövlüvorum'. Ga
yet hüsnüniyetle söylüyorum. Konuşmanız husu
sundaki takdirlerimi de söyledim size zarar 
gelmezse. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Bana zarar 
veremezsiniz, merak etmeyin. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (De
vamla) — Şimdi şurasını .belirtmek isterim ki, 
Senato da yaptığım konuşma ile buna enine 
boyuna çeki düzen verdim. Sorulan sual şu idi. 
Hükümetle Plânlama arasında ihtilâf varmış? 
Ben de dedim ki, «Hükümetin içinde hükümet
ler yoktur, Plânlama Hükümetin bir dairesi-
dir. Dairesi ile Hükümet arasında ihtilâf ol
maz.» Dediğim şey budur. Ve bunu da de
dim, yine de diyorum : Hükümetler emir verir, 
daireler yapar. 

Şimdi zannediyorum ki, Alman Askerî Ni
zamnamesinde bir kayıt vardır. Birinci mad
desi, duyara tırmanınız. Şakuli bir duvara tır
manmanın imkânı yoktur. Kanunlara aykırı, 
tutulamıyacak bir emir verilemez. Bu itibarla 
hükümetlerin memurların haysiyetli olduğunu 
kabul etmesi kadar, hükümetlerin de haysiyetli 
ve mesuliyetti olduğunu kabul etmek gerekir. 
(Adalet Partisi sıralarından alkışlar). 

Şimdi bir hususu burada belirtmek isterim: Ga
yet tatbikî bir teknik heyte, şöyle bir hesap yap. 
Bu mutalarla ve neticeyi şöyle çıkar, denmez. Ra
kamlar sizin istediğiniz şekilde konuşmazlar. Ra
kamlar neyi ifade ediyorlarsa, sizin canınızı dahi 
sıksalar, beyenmeseniz dahi o neticeleri, rakam
ları öyle kabul etmek mecburiyetindesiniz. Biz 
bu zihniyetin insanlarıyız. Bu itibarla hiç kim
seyi rakamları, muayyen hesap metotlarına göre, 
fenne ve ilme göre çıkan neticeleri şöyle veya 
böyle değiştirin demeyiz. Plân disiplini mesele
sindeki anlayışları da hakikaten doğrudur. Bi
zim anlayışımız, bizim demek istediğimiz, dar ce
kettir, değildir şeklindeki münakaşaları da biti
riyor. Plânda elastikiyeti vardır. Kendileri gayet 
güzel izah ettiler, yeni imkânlar çıkabilir, yeni 
istatistikî malûmat çıkabilir, birçok yeni* mese
leler çıkar. Onun içindir ki, yıllık plânın her yıl
lık kesimi de birden yapılmamıştır. Bu plânı 
tarif eden, tâyin eden husus kanunlarımızda da 
vardır. 

Şimdi bir noktaya daha geliyorum, plân ki
mindir münakaşası. Plân C. H. P. nin midir? 
T. B. M. M. nin midir, yoksa plân A. P. ile C. H. 
P. nin midir?.. Bu münakaşanın da bitmesi lâ
zım. 
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Plân bir koalisyon hükümeti zamanında ha
zırlanmıştır geniş çapta. Aslına bakarsanız 1960 
senesinin sonundan itibaren hazırlanmaya baş
lanmıştır. Yani Millî Birlik İdaresinin mevcu-
dolduğu zamanda Plânlama Teşkilâtı kurulmuş 
ve o zamandan beri hazırlanmaya başlamıştır. 
Galiba bu plâna da istediğimiz zaman birisini 
sahip çıkarmak âdetinden vazgeçmek durumun
dayız. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Siz sahip çı
kıyorsunuz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİEEL (De
vamla) — Ben hepsini nazarı dikkate alıyorum. 

Şimdi şunu demek istiyorum aslında. Şunu de
mek istiyorum, Millet Meclisi karma hükümetin 
getirdiği veya karma hükümet zamanında hazırlan
mış geniş çapta bir plâna Millet Meclisi son şeklini 
vermiştir. Komisyonlarda da, Yüce Mecliste de 
münakaaş edilmiş, ama bu geniş çapta C. H. P. 
nin görüşünü taşıyabilir. Bu doğrudur, onun iz
lerini taşır. Ama birçok kurulların, birçok siyasi 
teşeküllerin bunlara emeği geçmiştir. Şimdi mü
him olan mesele şudur : «Siz yaptınız illâki her 
tarafı kötüdür.» Böyle bir düşüncenin sahibi de
ğiliz biz. Biz daima doğru bulduğumuz şeyi ki, 
hükümetlerde temadiyat vardır. Hükümetlerde 
temadiyat olmak mecburiyeti vardır, beyefendi
ler. Doğru bulduğumuz şeyljeri doğru bulduğu
muz yolda götürürüz. 

Şimdi Sayın Kırca bir sual sordular, bu plân 
geniş çapta sizin ağırlığınızı taşımaz. Biz seçim 
beyannamemize, Hükümet programımıza ne koy
du isek bunları plânla karşılaştırdık. Bunların 
büyük bir kısmı 1966 dilimine girmiştir, elastiki
yeti vardır dedik çünkü; bir kısmı 1967 progra
mına girecektir. Bir kısmı ise plânda revizyonu
nu icabettirecektir. Böyle bir revizyonun hazır
lıkları yapılmaktadır. Binaenaleyh, böyle bir re
vizyon içinde huzurunuza gelinecektir. Ümidede-
rim kix şöyle birtakım istismarlarla karşı karşıya' 
kalmayız : Evvelâ «A. P. işbaşına gelirse plânı 
pencereden dışarı atar, bunlar plânsız, program
sız insanlardır» istismarı yapıldı, çok geniş çapta 
yapıldı. Ne kadar dedi isek, söz dinletemedik. 
Böyle bir şey yoktur, plân bir Anayasa müessese
sidir, hiç kimse plânı kapıdan dışarı veya pen
cereden dışarı atmaz. Aslında muhterem millet
vekilleri, Türkiye'nin namütenahi ihtiyaçları ve 
azıcık kaynakları varken plân idareciler için de 
bir zaruret halini almıştır. Ama bir bahane ola

rak kullanılmamak kayıt ve şartiyle... Gayet ger
çekçi konuşuyorum. Bu budur. Yalnız memleke
tin imkânlarını mutlaka en iyi şekilde kullanmak 
lâzımdır. Burada da görüş farkları vardır, bi
zimle C. H. P. arasında, diğer siyasi teşekküller
le de vardır ve olacaktır. 

Şimdi, biz bir plân revizyonu getireceğiz. 
Ümidederiz ki, muhalefet partileri ve diğer her 
vesile ile bizi tenkid etmeyi âdet haline getirmiş 
olanlar, haklı olsunlar veya olmasınlar, «görü
yor musunuz, bir plân müessesesi kalmıştı, şim
di bu da elden gidiyor» gibi bir "tenkidin içine 
girmezler. Gayet tabiî böyle bir tenkidden de 
biz hiçbir şekilde endişe duymayız. Çünkü biz 
doğru bildiğimiz şeyleri, ahval ve şerait ne olur
sa olsun, söylemeye, yapmaya devam edeceğiz. 
(A. P. sıralarından, alkışlar) 

Şimdi, plânlamanın diğer daireleriyle olan 
münasebetinde C. H. P. nin Sayın sözcüsü haklı
dır. Yani şöyle haklıdır : Plânlamanın bugün 
tam oturduğunu, Devlet içinde henüz bir idari 
reforma tabi tutulmamış bir Devlet mekanizması 
için tam yerini bulduğunu iddia edemeyiz. Bir 
kademe daha ileri giderek söyliyeceğim, plân 
fikrinin hiç politikacıları tenkid etmiyelim Dev
let mekanizması içinde, administrasyonu içinde 
tam oturduğunu herkes tarafından aynı şekilde 
anlaşıldığını, hattâ herkes tarafından tatminkâr 
bir şekilde anlaşıldığını iddia etmek de yanlış
tır. Bunlar bizim problemlerimizdir muhterem 
milletvekilleri... Kim Hükümete gelirse gelsin bu 
problemlerle karşı karşıyadır. Bununla kimseyi 
kötülemiyoruz. Çünkü plân aslında bir zihnî ter-, 
biye meselesidir. Meseleleri sıraya koyacaksınız, 
m'eselelerdö priyorite arıyacaksmız, imkânlar 
arıyacaksmız, geniş gönüllü ve geniş ufuklu ola
caksınız; bu bir fikrî terbiye meselesidir. Bunla
rın yerleşmesi zaman ister. Bu itibarla ne plân 
fikrinin, ne plânlama organizasyonunun bizim 
Devlet mekanizbamızm içine tam yerleştiğini id
dia edemeyiz. Tam yerleştirmenin gayreti içinde 
olmamız lâzımdır. 

Şimdi önemli yatırım projelerinin plânlama 
dışında kararlaştırıldığı meselesi doğru değildir, 
Otomobil misali verildi, doğru değildir. Bir de 
4 ncü Koalisyonda Yüksek Plânlama Kurulunr 
dan bahsedildi. Onu Sayın Altmsoy arkadaşımız 
tavzih ettiler, ben de tavzih edeyim. O koalisyo
nun icabı idi, plân gibi fevkalâde mühim bir 

— 248 — 



M. Meclisi B : 47 16 . 2 . 1966 O : 4 

mevzuda ve İkinci Beş Yıllık Plânın hazırlığı ya
pıldığı bir sırada ve 1966 plânının hazırlandığı 
bir zamanda her kanattan bir vekilin bulunma
sı zarureti vardı. Onu, şayet bu terkibi Sayın 
Sözcü beğennıemişlerse koalisyonların mahzurla
rından biri olarak almak gerekir. (Soldan bravo 
sesleri) 

Şimdi eğer siyasi partilerin sayın sözcüleri
nin beyan ettikleri fikirlere de teşekkür ederim. 
% 7 kalkınma hızı hususunda sayın Y. T. P. Söz
cüsü Nihat Diler'in bir suali var. Kanaatimizce 
% 7 kalkınma hızı Türkiye'de tutulabilir. Bu 
bizim kanaatimizdir ve gene kanaatimizce plân 
hedefi olarak koyduğumuz zaman % 7 kalkınma 
hızından aşağıya inmemek lâzımdır. Hattâ mem
leketimizin birtakım çekişmelerin içinden çıkıp 
da tam bir çalışma atmosferine girmesi halinde 
belki bir miktar da bu geçilebilir. Bu hususda 
İkinci Beş Yıllık Plânın halen birçok hazırlık
ları yapmış alternatif etütleri yapılmış, münaka
şaları yapılmaktadır. Belki iki ay sonra falan bu 
hususta Muhterem Heyetinize daha net bir be
yanda bulunmak imkânını bulabiliriz. Söylediğim 
şey sadece kanaatimdir. Eskiden beri söylüyorum 
ve bu kanaatimi muhafaza ediyorum. 

Şimdi plânın uygulanmasından ne netice alın
mış keyfiyetine gelince: Muhterem Milletvekilleri, 
üç senelik plân uygulanmasından tatminkâr bir 
netice alınmamıştır. İşte yüzde 70 - 75 seviyele
ridir. Bu seneki de yine aynı bu seviyededir. Bu
nun muhtelif sebepleri vardır. Bünyevî sebepleri 
vardır, administrasyondan gelen sebepleri var
dır, finansmandan gelen sebepleri vardır. Fakat 
mutlaka gayret sarf etmemiz ve bu uygulama 
nisbetinin hiç olmazsa yüzde 70 gibi bir rakam
dan yüzde 85 in üzerine çıkarmamız lâzımdır. 
Yüzde yüz bir uygulamayı beklemek ise bugün
kü şartlar altında bir hayaldir. 

Şimdi, «Büyük projelerin ekonomik yönden 
gecikmelerini önleyici tedbirler alınmış mıdır?» 
diye yine Sayın Nihat Diler arkadaşımız sordu
lar. Bu hususta hepinizi memnun edecek bir ma
lûmat arz edebilirim. Bir defa Keban elektrik 
santralinin 600 milyon lirayı tutan bent gövdesi, 
santral binası ve savaklar ihale edilmiştir. 400 
milyon liralık Batman - İskenderun boru hattı 
ihale edilmiştir. Takriben 400 milyon liralık azot 
tevsi projesi ihale edilmiştir. Çaycuma kâğıt pro
jesi üzerinde finansman meselesi hemen hemen 
son sayhaya gelmiştir. İhalesi yapılmıştır ama 

finansmanı 7 - 8 aydır bağlanamamıştır. Avru
pa Yatırım Bankası ile ilgili olarak. 

Bunun dışında sadece kâğıtta muhterem mil
letvekilleri istediğimiz neticeyi elde edebilmiş du
rumda değiliz. Petro - kimyada büyük bir inki
şaf olmuştur. Yine istediğimiz neticenin gerisin
dedir. Binaenaleyh, yaklaşmadık ama geniş çap
ta birtakım faaliyetler olmuştur. Gökçekaya elek
trik santrali 500 milyon liralık bir ihaledir, bu
günlerde ihale edilmiş olacaktır. Bu itibarla tak
riben 4 - 5 milyar tutan bu yatırımların hemen 
hemen % 70 i icra edilmiş durumdadır. Yani iha
leleri bağlanmış durumdadır. 

Şimdi 1966 programının, plânının 1966 dili
mine uymadığı iddia olundu. Bu iddia doğru de
ğildir. 

«Rejim meselesi ile iktisadi sistem birbirin
den ayrılır mı, ayrılmaz mı?» münakaşası burada 
yapıldı. Biz de bu münakaşaya kanaatimizi ka
patmak durumundayız. Rejim meselesi ile ikti
sadi sistem biribirinden ayrılmaz. Bugün zaten 
Devlet hem bir sosyal müessese, hem de bir ikti
sadi müessese haline gelmiştir. İşte, onun için 
plân vardır, onun için kamu sektörü vardır, ka-
•TIU yatırımları vardır. Sadece Devlet bir nev'i 
Mzmet vekâletlerinden ibaret değildir. Bizim 
bünyemizde de böyledir, dünyanın diğer mem-
'-^ketlerinde de böyledir. Bu itibarla hürriyet 
ıızamiyle, iktisadi nizam sıkı sıkıya birbirine 
^ağlıdır ve birbirinden ayrılması imkânı yok

tur. 
Şimdi Sayın T.İ.P. temsilcisi komisyonda da 

hakikaten bana bir telkinde bulunmuş idi, «Plân
cılarımızın bir kısmının şimal memleketlerine git
mesi» hususunda. Bu telkini doğru bulmadığımı 
/ani bu telkine uymıyacağımızı isöylemiş idim, 
'ine aynı kanaatte olduğumu beyan etmek iste-
•im (A.P. sıralarından alkışlar). 

Plân mevzuundaki konuşmamı bitirmeden 
3vvel muhterem heyetinize çok kısa bir malûmat 
ırz edeceğim. Bu malûmat bir memleket, Şimal 
nemleketi, ismi İsveç. Şartları şu; işsizlik diye 
rirşey yok, bilâkis 134 bin işçi de dışarıdan geti
riyor. Senede 250 bin otomobil alıyor, yedi mil
yon nüfusu var, 1 milyon 600 bin otomobili var
dır. 250 bin otomobilde alıyor. Yüzbin tonluk tan
kere kadar imal edebiliyor, her türlü elektrik 
•nalzemesini imal ediyor. 25 bin fabrikası vardır. 
Sosyal nizama geldiğiniz zaman işçi ile profes
yonel bir meslek sahibinin çocukları aynı mektep-
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te okuyor, aynı şekilde giyiniyorlar. Dükkânları
na gittiğimiz zaman kimin işçi kimin profesyo
nel memur olduğunu ayırt edemiyorsunuz. 350 
bin aded hafta tatilini geçirmek için evi var, yani 
her ailenin iki evi var. 

1930 senesinde 1 450 grev oluyor, 1965 yı
lında iki grev olmuş. 

Bununla da bitmiyor. Bu memleketin durumu 
şu, burada millîleştirme sloganlariyle iş başına 
gelmiş bulunan sosyal demokratlar millîleştir
meden en kısa zamanda vazgeçip özel teşebbüse 
her türlü imkânları tanımak suretiyle memle
keti bu hale getirmişlerdir. 

Devam edelim söylemeye: üç dekatlık zaman 
içerisinde şu neticeye varmışlardır ki, bugün 
lsveçte iş gücünün % 90 mı hususi şirketler, 
% 4 ünü kooperatifler, % 6 sim da millî teşeb
büsler kullanıyor. Sosyalist İsveç adı bunun. 

Sosyalist İsveç tabirinden daha çok «Refah 
Devleti İsveç» tâbirinin doğru olacağı kanaati 
var. 

Bir hususu daha arz edeyim, ormanların beş
te biri, hidro - elektrik santrallerinin yarısı, de
miryollarının hemen hepsi ve demir ve diğer 
maddelerin hepsi Devlet tarafından işletiliyor. 
Devletçiliği de bu. 

Kaynak olarak «The İllustrated London 
News» mecmuasının Nisan 17 1965 sayılı nüs-
hasıdır. Sadece bizim burada çok kere yaptığı
mız doktrin konuşmalarına belki bir ışık tutar 
diye söyledim. Bizim iddialarımızı kuvvetlendiri
yor, onun için de söylediğimi arz etmek isterim. 

Şimdi muhterem milletvekilleri, bugün muh
telif vesilelerle dinlemiş olduğum ve üzerine te
mas etmeden geçemiyeceğim bir hususa daha do
kunmak isterim. Bir 10 - 15 dakika kadar daha 
vaktinizi alacağım, müsamahanıza sığınırım. 
(A. P. sıralarından, «devam, devam» sesleri). 

Şimdi bu konu plân konusunun biraz dışında
dır. Aslında biz bu konuyu halledemezsek plân 
konusunu da halletmemizin bir imkânı yoktur, 
başka işleri de başarmamıza imkân yoktur. 

Muhtelif partilere mensup mütaaddit sayın 
sözcüler bugün sabahtan beri yapılan konuşma
larda ve kısmen dünkü konuşmalarında, bir me
seleden bahsettiler. Muhtelif parti sözcülerinin 
dillerinde bu mesele şöyle bir şekil aldı. Rejim 
meselesi ciddî bir mesele olarak karşımızda bu
lunmaktadır. Ben isimlerini söylemiyeceğim, ay
nen kendi cümleleridir. 

Başka bir parti sözcüsünün dilinde mesele 
şöyle oldu : «Rejime gölge düşürmemenin çare
lerini aramalıyız. Memleket şartlarını 1960 ön
cesine itmek hata olur. Aynı sebepler, aynı ne
ticeleri doğurur.» 

Başka bir parti sözcüsü «oturmamış bir or
tamdayız» 

Gene başka bir partinin sözcüsü, «Hüküme
tin dvaranışları ümit kırıcı olmuştur.» 

Muhterem milletvekilleri zannediyorum ki, 
gecenin geç saatine rağmen Türkiye Cumhuri
yeti Parlâmentosunu gayet ciddî olarak alâka
dar eden bu meseleyi teşrih etmek zarureti var
dır. 

Muhterem milletvekilleri, Hükümet progra
mının münakaşası zamanında da arz etmiştim, 
çok zaman geçmedi üzerinden, 9 Kasım 1965 ti, 
yani üç ayı bir hafta mütecaviz zaman geçti'. 
Beş aydır iktidarda olduğumuz iddia edildi bu 
kürsüden, zabıtlar ortadadır. 11 Kasım da bizim 
güvenoyu oldığımız tarihtir. 

Büyük bir seçim yapıldı, bu seçimin netice
sinde bu parlâmentonun şu sıralarda oturan par
ti grupu seçimi kazandı, Hükümeti kurdu ve 
Yüce Meclisine 19 gün zarfında bütçesini hazır
ladı, programına nihai şekil verdi, Yüce Mec
lisine bunları takdim etti. Bunlar bir taraftan 
komisyonlarda, Senatosunda, Millet Meclisinde 
müzakereye girişildi. Diğer taraftan da millete 
seçim meydanlarında, radyolarda, salonlarda, 
kahvehanelerde taahbüdettiği beyanlarını yeri
ne getirmenin çabası içine girdi. 

Şimdi aradan üç ay geçti, aradan üç ay geç
meden yeniden bir rejim münakaşasının açıl
mış olması şayanı teessüftür. Bu sadece A. P. 
için, A. P. nin Genel Başkanı olarak, Hüküme
tinin Başkanı olarak benim için şayanı teessüf 
değildir; Türkiye'de demokratik nizamın sahibi 
olması lâzımgelen Muhterem Heyetinizin bu me
selenin üzerine gayet dikkatle ve ciddiyetle 
eğilmesi lâzımdır. Nedir rejim meselesi? Bunu 
bir tahlil edelim. 

Muhterem milletvekilleri; Türk Milleti seçil
miş hükümetlerle, daha doğrusu seçim yapılıp 
bu seçim neticesinde gelecek hükümetlerle ida
reyi kabul etmiş mi, etmemiş mi? Etmiş. Bunu 
1961 Anayasası ile kabul etmiş.. Peki Türkiye'-" 
de reyle gelip, reyle giden hükümetler tutturu
lamadığı müddetçe Türkiye'nin kalkınmasına, 
Türkiye'nin ilerlemesine, Türkiye'nin millî vah-

— 250 — 



M. Meclisi B : 47 16 . 2 . 1966 O : 4 

detinin muhafazasına imkân var mıdır? Yok.. 
Hak, hiçbir şekilde imkân yok. Öyleyse, geliniz 
rejim meselesi nedir bunun üzerine eğilelim. 
Bir hukuk devletinin içindeyiz. Neden rejim 
meselesi çıkıyor? «Efendim Hükümet kanun ge
tiriyor, çoğunluğuna dayanarak Meclislerden 
bu kanunları geçiriyor, bu kanunlar Anayasa
ya aykırıdır.» E... 1961 Anayasası bunun düze
nini kurmuş, böyle bir kanun gelmiş ve bu Mec
lislerden geçmişse - ki böyle bir durum da daha 
yok biz muhal suçun içerisindeyiz - böyle bir 
kanun da geçirilmemiştir, Anayasa Mahkemesi
ne gidilir, bu mesele çözülür. 

Efendim, Hükümet memurları kışın sırtın
da tedirgin etmiş ve bundan dolayı Şûrayı Dev
lete gidilmiş, Şûrayı Devletin kararlarını Hü
kümet tanımamış. E... bunun da yolu var. Bir 
soruşturma hazırlık heyeti seçtiniz, ben de gel
dim burada rey verdim. Ne güzel şey demok
rasi, dedim. Bu heyet bir tetkikat yapar, huzu
runuza gelir. Bunun bir kademe ilerisi var; gü
venoyu mekanizması var. 

Şimdi muhterem milletvekilleri, burada şu
nu arz edeyim : Bir /muhterem milletvekili arka
daşımız bu Hükümetin Cumhuriyet tarihindeki 
hükümetlerinin hepsinden çok değiştirme yap
tığını söyledi. Şimdi bu iddia insafla kabili te
lif değildir. 

Muhterem milletvekilleri, üç koalisyon hü
kümetleri sırasında, bizden evvelki hükümet
lerde 1 100 gün iktidarda kalmış, bu sırada, 174 
umum müdür, 226 umum müdür muavini değiş
tirmiştir. Şimdi biz ne yapmışız, bütün gürültü, 
patır t ı ; altı tane genel müdür, altı tane genel 
müdür yardımcısı, 18 valinin yerini değiştir
mişiz, 8 merkez valisi ile bir genel müdür ve 
vali muavini ve kaymakamı merkez teşkilâtın
dan, 27 kişiyi de yine merkez valilerinden ol
mak üzere vali tâyin etmişiz, 29 valivi merkeze 
almışız, 37 vali muavinini değiştirmişiz, 76 kay
makamı tüzüğüne göre değiştirmişiz, 46 sav
cının da yerini değiştirmişiz.. 

Şimdi muhterem milletvekilleri, burada şu 
listeyi baştan aşağı okuyabilirim. 176 umum-
müdür, 141 umum müdür muavini, 53 daire 
başkanı, İktisadi Devlet Teşekküllerinde 45 
umum müdür muavini, 40 yönetim kurulu üye
si, 57 vali... 

Şimdi muhterem milletvekilleri, diyeceksi
niz ki, bâtıl mukayese esas teşkil etmez. Yani 
eski yapılan şeyler bâtıldı, siz onları yapmak 
mecburiyetinde değilsiniz. Ama insafınıza sı
ğınırım, bir Hükümet programıyla karşınız
dayım. Bu programı icra etmek mecburiyetin
deyim. Bu programı icra edemediğim zaman 
size mazeret olarak desem ki ; «Filân yerdeki 
arkadaşımız yatırım programlarını yürüteme
di.» (C. H. P. sıralarından «o zaman atılır» sesi) 
Beyefendiler, Türkiye'de biz Hükümette kaldı
ğımız müddetçe şahısların iyiliği veya kötü
lüğü üzerinde bir münakaşanın açılmasına ta
raftar değiliz, Bu münakaşalar faziletle çalı
şan, feragatle çalışan çok büyük memur küt
lesini - ben de aralarından geliyorum - kırgın
lıklara uğratır. Biz şahıs şahıs münakaşa et
mek niyetinde değiliz. Yalnız şurasını arz ede
yim ki ; yerlerine vali olarak tâyin ettiğimiz 
kimseler her halde ilçe başkanlarımız değildir. 
Onlar da bu memleketin çocuklarıdır. Vali 
olan il başkanımız yoktur. (C. H. P. sıraların
dan «il başkanı vali var» sesleri) 

BAŞKAN — Hatibin sözünü kesmeyin efen
dim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Bizim il başkanımız değildir. Vali 
muavinliğinden gelir. Eğer 57 tâyin içinde ve
ya 40 tâyin içinde bir o varsa ve sizin dedi
ğiniz gibi ise o zaman da, kusura bakmayın 
diyeceğim, pek yanlış iş yapmamışız, diyeceğim. 

Şimdi muhterem milletvekilleri; ben bu mü
nakaşayı burada yapacaJk değilim. Bu esasen 
bir soruşturma mevzuu olmuştur, sorulduğu za
man bunların hepsinin hesabı verilir. Ama ben 
Muhterem Hevetinize, sizin memnun olacağı
nız bir şeyi söylemek istiyorum : Geliniz bâzı 
asgari müştereklerde birleşelim! Türk Milleti
ne kanunların emrinde, milletin hizmetinde, 
hizmet etmiyenler varsa bunlar üzerinde ısrar 
etmiyelim. Bunları koruyucu haline gelmiye-
lim. Hizmet yapacak en iyi kafaları Devlet 
hizmetine getirelim. Bizim istediğimiz şey bu
dur ye bizim tuttuğumuz yol budur. Mesele 
bundan ibarettir. 

Şimdi, ne yapmışız? Memur değiştirmişiz. 
İşte değiştirdiğimiz şey altı umum müdür, altı 
umum müdür muavini, şu kadar vali. Bir mem
lekette rejim meselesinin konuşulması için bu 
bir sebep mi ? Ve henüz çıkarmamış iki tane ka-
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nun bu memlekette bir rejim meselesinin mü
nakaşası için bir sebep mi? 

Muhterem milletvekilleri, eğer sebeptir di
yorsanız, geliniz meseleyi bir başka noktadan 
ele alalım. Demin dedim ki, Türkiye'de Tür
kiye'yi seçilmiş hükümetler idare edecektir. 
Bu ne demektir arkadaşlar? Türkiye'de bir re
jim buhranı demek Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin varlığı veya yokluğu demektir.» Bu 
bundan ibarettir, bu budur. Peki Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin, bu büyük şanlı müesse
senin yokluğuna her hangi birimiz razı olabi
lir miyiz? O halde rejim buhranı diyenlerin, 
karşısına muhalefeti ile iktidarı ile hepimizin 
beraber çıkmamız lâzımdır. (Soldan, bravo 
sesleri, alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri, bu meselede her
kes dilinin altındaki baklayı çıkarmaya mec
bur. Şayet her kimin bir bildiği varsa Devle
tin emniyeti mevzuübahistir, vatani vazifedir 
Hükümetine haber vermdk. Kanunlar vardır 
Türkiye'de. Muhterem milletvekilleri, bugün 
çöl Afrika'da jungl Afrika'da şelf determinati-
onun, yani milletlerin kendi kendini idare et
mesinin şart olduğu Afrjka'da dahi bu müna
kaşalar yapılmıyor. Seçimle gelmiş olan bir 
heyetin ne günahı var, burada bir rejim buh
ranından bahsediyoruz ? 

Muhterem milletvekilleri, bu şanlı ve bü
yük müesseseyi korumaJk hepimizin vazifesidir, 
bunu müdafaa etmek hepimizin vazifesidir. 
Hükümetler gelir, hükümetler gider, ama ko
nuştuğumuz rejim meselesi, rejim buhranı de
diğimiz mesele, bunlar bu büyük müessesenin 
üzerinde birtakım mevhum kuvvetler var de
mektir ve bunlar da Devletin kontrolunda de
ğildir demektir. 

Muhterem milletvekilleri, böyle bir durum 
varsa da sizin bu Hükümeti çağırıp al aşağı et
meniz lâzımgelir. Geliniz bunun hesabını veri
niz demeniz lâzımgelir. Şimdi ne yapalım? Biz 
muhalefetiz, biz seçilmedik, millet de bizi seç
medi, biz ekseriyette değiliz. Ne haliniz varsa 
gelin görün demek doğru mu? Muhterem millet
vekilleri, aynı gemideyiz. Yani bu mesele şuna 
benzer. Kaptana kızıyorsunuz, geminin bir ye
rini deliyor sunuz, şu kaptan batsın. Hepimiz be
raber batarız muhterem milletvekilleri. (A. P. 
sıralarından, bravo sesleri, alkışlar.) 
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MUAMMER ERTEN (Manisa) — Sizin aç
tığınız delikleri tıkamaya çalışıyoruz. 

BAŞBAKAN SÜLEMAN DEMİREL (De
vamla) — Muhterem milletvekilleri, Türkiye 
Cumhuriyetinin Hükümeti meşrudur. Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetinin meşruiyet, en bü
yük kuvvetidir. Gayrimeşru obuanın gü
nahı çok büyüktür. Binaenaleyh, şunu 
arz etmek isterim ki, Türkiye'nin kade
rine Türk halkı karar verir, Türkiye'nin 
kaderine Türk halkı karar vermiştir. (Sol
dan, alkışlar.) Yolu da bellidir, izi de bellidir. 
Bu yol sandıktan geçer, sandığa gidilir, sandık
tan gelinir. Bunun başka bir yolu yoktur. 

Millet bize çok büyük bir emanet tevdi et
miştir, hepimize, bu emanet korunacaktır, baş
ka bir yolu yoktur bunun. 

Şimdi bir hususu daha arz etmek isterim. 
Millî müesseseler Türk halkının idaresine say
gılıdırlar. Millî menfaatle re uygun olmıyan, 
kamın yolunda olmıyan, kanun çığırında olmı 
yan her türlü hareket, Türk kanunlarını ve 
Türk kanunlarının adamlarını karşısında buk -
ctaktır. (A. P. sıralarından, sürekli alkışlar.) 
Mesuliyet ve vazife anlayışı içinde her türlü 
gayrimeşru ve her türlü gayrikanuni davranış
ları karşılamaya kararlıyız ve onu yapacak kud-
i'ctimiz vardır. (A. P. sıralarından «bravo» ses
leri, alkışlar.) 

Muhterem milletvekilleri, «millî irade yanlış 
anlaşılıyor» deniliyor. Ekseriyetle geldim her 
şeyi yaparım. Böyle diyen kimse yok. Ama Hü
kümet programıma parti beyannameme koydu
ğum şeyleri yapmazsam bugün biziz iktidarda, 
yarın siz olursunuz. Siz yapmazsanız, siyasi par
tiler siyasi iflâs haline gelir. Binaenaleyh, se
çim beyannamemize ve Hükümet programımıza 
koyduğumuz şeyleri yapmak mecburiyetinde
yiz. Milletten aldığımız irade, milletin bize ver
diği irade, milletin hayrına gördüğümüz işleri 
yapmak içindir ve bunun da asgari limiti seçim 
beyannamemiz ve Hükümet programımızdır. 

Acaba bunun sınırı ne olacaktır? Şimdi bu 
sual gelir akla. 

Peki milletten kuvveti aldık, yanlış anlıyo
ruz millî iradeyi diyelim. Doğrusunu kim tâ
yin edecek bunun? Merci yok doğrusunu tâyin 
edecek. Binaenaleyh, milletin seçtiği, milletin 
ekseriyet haline getirdiği kimselerin aklı selimi
ne, izanına hep beraber güvenelim, hep beraber 
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inanalım, hiç kimsenin endişesi olmasın. Hepi
miz bu memleketin çocuklarıyız, hepimiz bu 
memleketi iyiye götürmenin yolu içindeyiz. Ne 
yabancı çıkarlar, ne şunlar, ne bunlar... Bunlar 
lâfı güzaftır beyler... Bu kürsüden konuşulma
ması lâzımdır. (A. P. sıralarından, alkışlar.) Şim
di... 

A. P. Ll BİR MİLLETVEKİLİ — Bunlar 
yabancı ağızlardan çıkmaktadır. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Bir hususa dokunmak isterim. 

Bugün burada hakikaten çok şeyler söylen
di. O kadar çok şeyler söylendi ki, ben bunların 
cevaplarını verecek değilim. Bunlar beni ilzam 
etmez. Yalnız bir hususa dokunacağım: Türki
ye'de dini ne istismara lüzum vardır, ne istis
mar edilebilir, ne de bir istismar keyfiyeti mev-
zuubalıistir. 

Sözlerimi burada bitiriyorum, sabrınızı suiis
timal ettiğim için özür dilerim. Hepinizi hürmet
le selâmlarım. (Adalet Partisi sıralarından, bra
vo sesleri, şiddetli alkışlar.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, son söz 
milletvekilinindir. Sırada bulunanlardan grup
ları adına söz istiyen Sayın Coşkun Kırca'ya 
söz vereceğim. Ondan sonra kifayet önergesini. 
oyunuza arz edeceğim efendim. 

Sayın Kırca, ikinci görüşmenizin 15 dakika 
ile münhasır olduğunu hatırlatmak isterim. 

C. H. P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA 
(İstanbul) — Evet Başkanım, yalnız beş daki
ka kaldığında hatırlatılmasmı istirham ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Başbakanın 
çok entresan beyenatma, sonradan cevap ver
meğe başlıyacağım. Kendileri.... 

(A. P. sıralarından gülüşmeler.) 
Kötü bir lâf ettiğimi de sanmıyorum. Son 

kısmından cevap vermeye başlıyacağım diyo
rum, bu kadar alıngan olmak için hiç bir se
bep yok. Son kısmını kasdettiğim zaman da ken
dilerinin burada rejim ve sair bahislerde söy
lediklerine temas edecek değilim. Bunlar çok 
konuşulmuştur ve aslında biraz da hukukî Dev
let anlayışının tekevvün etmesine bağlıdır. 
Bunun üzerinde duracak değilim. 

Sonradan başlıyacağım dediğim vakit Sa
yın Başbakanın İsveç'ten verdiği misale değin
mek isterim. Şimdi yavaş yavaş İsveç'e meyle-
dildiği anlaşıldı, bu vesileyle ayrı bir model
dir. Kendileri burada bir mecmuayı zikrettiler 

ve bâzı rakamlar söylediler, olabilir. İnkâr et
miyorum, hiçbirini. Yalnız elimde Sayın Aren-' 
den özür diliyerek söyliyeceğim Andre Mars-
hall'in «İktisadi Sistem ve Bünyeler» adlı ki
tabı var. İsveç'e ait bir kaç hususu okumama 
müsaade buyurun. 

İveç'te sosyalist Hükümet, doğrudan doğru-, 
ya idareyi değil, kontrolü seçmiştir ve bunu 
«Cyeliste» bütçeler yapmak, Keynes'in tavsiye 
ettiği tarzda büyük* bayındırlık işlerine giriş
mek. - ve buna Sayın Başbakanın dikkat naza
rını celbetmek isterim - büyük servetlerin fiilen 
ortaya çıkmasını önliyen ve gelirlerin dağıtı
mında çok tesirli bir araç olarak kullanılan, 
son derece yüksek müterakki vergiler konmuş
tur... Yazıyor. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye'de vergi sis
teminin müterakkiliğinin ıslaha muhtacolduğu-
nu halen meri olan kalkınma stratejisi karar
namesinde ve Kalkınma Plânında yazmaktadır. 
Bizim bildiğimiz kadar Sayın Başbakan vergi 
sisteminde bu bakımdan, müterakkiliği artır
mak bakımından, bir ıslah yapılacağına dair 
hiç bir şey söylememiştir. Bunun mânası şu
dur: Yüksek gelir tabakalarının Gelir Vergisi 
nisbetlerini artıracak mısınız, artırmıyacak mı
sınız? Dünyada en düşük nisbetlerden birini ve
ren Kurumlar Vergisi nisbetini artıracak mısı
nız, artırmıyarak mısınız? Bunları yapacağım 
dersiniz siz burada İsveç misalinden bahsetmek 
hakkını kazanırsınız. («Olmadı» sesleri) Mü
kemmel oldu. Çünkü görülüyor ki, refah dev
leti denilen şeye erişebilmek kendiliğinden ol
muyor. Şimdi dönelim. 

Sayın Başbakan muhtelif mülâhazalarda bu
lunuyorlar, bilhassa özel sektör bahsinde. Ez
cümle bu husustaki felsefeleri şu fikre dayanı
yor : Aşağı - yukarı demek istiyorlar ki, kamu 
sektörünün mevcudolduğu bir karma ekonomide 
aslında özel sektörün emniyet duyması imkân
sızdır ve bu itibarla ya kamu sektörü özel sek
törü, ya özel sektör kamu sektörünü ifna ede
cektir. Kendileri ikinci şıkkın . taraftarıdırlar. 
Bu bakımdan Sayın Akçal'm sözleriyle bu söz
lerin biribirini tutmadığını belirtmek lâzımdır. 
Kamu sektörüne ağırlık veren bir kalkınma plâ
nının uygulanma devresinde Sayın Akçal beyan 
ettiler; gerçi toplumsal önceliklere gidilmedi
ğini de burada söylemek lûtfunda bulundular. 
Özel sektör plânda derpiş edildiğinden fazla 
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yatırım yapmış. Emniyet unsurunun mevcu-
dolmadığı bir memlekette bunun nasıl vukubula-
bildiğini Sayın Başbakanla, Sayın Adalet Par
tisi G-rupu sözcüsünün aralarında halletmesi lâ-
zımgeldiğine kaaniim. 

(A. P. li bir milletvekili, — daha fazla ola
bilir.) 

COŞKUN' KIRCA (Devamla) — Daha fazla 
olabilir mi? yüzde 7,4 tasarruf eğilimi olan bir 
memlekette bunu tamamiyle tersine çevirmenin 
bir tek misali az gelişmiş bir memleket modelin
de gösterilemez, gösterilememiştir. Misal almak 
istediğiniz Batı memleketlerinin kalkınması - bu
rada uzun boylu ifade ettim - çok uzun bir or
ta çağ devresinden sonra gelmiş birtakım sos-
yalojik bünyenin yerleşmesi, sermaye birikimi
nin daha önceden başlamış bulunması sayesin
dedir. Bütün mesele de buradadır. Az gelişmiş 
bir memleketin çözmesi lâzımgelen temel dâva 
nedir? Fertler büyük bir hüsnüniyetle ortaya atı
lacaklar, icabında fakirden zengin, köylüden 
zengin, hepsi olabilir. Biz böyle bir kastlar sını
fına da sahip değiliz, mesele burada değil.. Me
sele şurada: Özel kesim olarak elimize geçen ge
lirin ne kadarını biz istihlâke sarf etmeye tema
yül ediyoruz, ne kadarını tasarrufa? Mühim 
olan budur. Bu bakımdan Türkiye'nin benzediği 
diğer memleketlerden farklı olmasını gerektiren 
hiçbir husus mevcut değildir. 

Türkiye'de 45 senedir, kendi ifadeleri ile, bir 
kamu sektörü mevcuttur. Bu kamu sektöründen 
âzami ölçüde şikâyetlerde bulunulmuş. Bu kamu 
sektörünün mevcudiyetine rağmen özel sektör ge
lişme kaydetmekten menedilmemiştir. Kaydetmiş. 
Kendi grup sözcülerinin ifadeleri bunu gösteri
yor. Demek ki, emniyet meselesi diye bir şey 
yok ortada. Mühim olan mesele daha temel, daha 
sosyalojik bir mesele. Türkiye'nin az gelişmiş bir 
memleket olarak şartları bakımından elimize 
geçen gelirin ne kadarını biz yatırıma, ne kada
rını tasarrufa, ne kadarını tüketime sarf ediyoruz? 
Bu rakamlarla meydana çıkan bir şeydir. Ve bir 
takım fertler bir piyoniye zihniyeti ile ortaya çı
kacaklar, Amerika'nın tarihte tek, başına mode
lini teşkil ettiği bir sisteme göre ilerleyecekler 
ve hemen Türkiye'de çok kısa bir zamanda, 
Adalet Partisinin programını tatbik edebileceği 
bir zamanda, özel kesimin % 96 ya ulaşan tü
ketim eğilimi ve yüzde 7 ye ancak ulaşabilen ta
sarruf eğilimi bu miktarlar bakımından büyük 

bir değişiklik gösterecek. Bunları kolaylıkla bi
limsel açıdan ilân etmenin, beyan etmenin müm
kün olmadığı kanısındayım. 

Gelelim kamu sektörü hakkında buyurdukla
rına: Biz kamu sektörünün fiyatlarını serbest 

I bırakın, Hükümet bunlara hiç karışamaz, başı
boş hareket etsinler demedik, türlü sebeplerle 
Hükümetin bilâkis bunlara karışabileceğim söy-

I ledik. Ama şunu da söyledik: Kamu sektörü 
diyorsunuz ki, rantabl değildir. Neden? Zarar 
eder. Ve Sayın Başbakan, biraz da yanlış olarak 
buyurdular ki, işletme kârlılığının olmadığı her 

I yerde israf vardır. Bâzı hallerde işletme kârlılığı 
bulunmıyabilir ama, meselâ işletme kârlılığı el
de etmiyen bir yatırımın, bir işletmenin bazan 
çok geri bölgede kurulmasının yaratacağı ikti
sadi faaliyet fazlasının ekonomiye ilâve edeceği 
katma değer, toplumsal öncelikler bakımından, 
mühim oranı olabilir. Şimdi kendi görüşlerine 
göre hareket edelim. İşletme kârı yok, israf var. 

I Neden işletme kârı yok? Hükümetler enflâsyon 
I yapmış, aynı Hükümetler kamu iktisadi teşebbüs

lerine dönmüşler, genel fiyat seviyesi arttığı hal
de fiyatlarını aşağıda tutmalarını emretmişler. 
Bugün de bu politikanın devam ettiğini bilmek
teyiz. Bunlar teker teker bütçelerin sırası geldiği 
zaman ortaya konacaktır. Hem Hükümet eliyle 
enflâsyon yapacaksınız, genel fiyat seviyesi yük
selecek, özel teşebbüs istediği gibi kendi fiyat
larını buna göre ayarlayabilecek ama ondan son
ra yine Hükümet olarak kamu iktisadi teşebbüs
lerine döneceksiniz, «siz işletme kârlılığı sağla
mıyorsunuz» diyeceksiniz. Bunun mantıkla ilgisi 
yoktur, bunun hattâ, özür dilerim, samimiyetle 
ilgisi yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, yine Sayın Başba
kan burada, neden icabetti bilmiyorum, 1950 ile 
1960 arasında bir mukayese yaptılar. Yalnız buna 
şu cevabı vermek lâzımdır: Eğer 1950 yi esas 
alarak 1960 a kadar yıllık ortalama kalkınma hızı 
hakikaten % 6 ise bu ayrıca tetkike muhtaç bir 
rakam olsa gerektir, farz edelim ki, böyledir, 
o zaman ortaya çıkan netice fecidir. Demek ki, 
kendilerinin her nedense burada müdafaa et
mek ihtiyacını duyduğu bu devrin üç sene
sinde fevkalâde büyük bir ilerleme yapılmış 
fakat geri kalan yedi senesinde o kadar büyük 
bir gerileme vukubulmus ki, 1953 - 1960 ara
sında fert başına düşen millî gelfrde endeks; 

I yüzden ancak 104 e çıkmıştır. Bu aslında ge-
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çen 10 senenin 7 senesinin, âzası olduğumuz 
beynelmilel teşekküllerin raporlariyle da saraha
ten sabit olduğu gibi, açıkça israf edildiğini 
gösterir. Başka hiçbir şeyi göstermez. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bütün mesele 
şuradadır : Sayın Başbakan önümüze bir bütçe 
ile geliyor. Bu bütçemin birtakım kamu har
camaları var. Burada kendi gruplarının sözcüsü 
«Bu bütçe açıktır, bu kamu harcamalarını 
karşılıyamayjz» diyor ve burada açıkça kendi 
Hükümetine vergi almayı tavsiye ediyor. 
Nereden alınacaktır bu vergi? Mühim olan 
budur. Niçin alınacaktır bu vergi? Bu vergi
nin iktisadi anlamda alınmasının bir tek 
mânası vardır. Tüketim harcamalarını kısmak.. 
Bu tüketim harcamaları cebrî tasarruf yolu ile 
kamuya aktarılacak ve bununla yatırım ya
pılacak. Bunun tek yolu budur. 

Nitekim benim zikrettiğim Ben Tamsen'in 
raporlarını tetkik edecek olurlarsa Sayın Baş
bakan da görürler ki, Ben Tansen'in raporları
nın yazıldığı, aidolduğu her program yılı için 
tavsiye edilen şey açıkça ekonominin makro 
dengesini muhafaza edebilmek için özel tüketi
min kısılması zarureti ortaya konmuş ve bu
nun da ancak vergileme yoliyle olabileceği söy
lenmiştir. Enflâsyona düşmiyeceğiz, tedbir
ler aldık, - hangilerinin olduğunu söylemek lût-
fumda bulunmadılar - gereken her türlü ted
biri alacamız... Gereken her türlü tedbir ala
cağız derken Sayın Başbakan acaba kendi 
grup sözcüsüyle mutabakata varmışlar mıdır? 
Tüketim harcamalarım kısmak ve bu tüke
tim harcamalarını cebrî tasarruf yani vergileme 
yoliyle kamu harcamalarına aktarmak ve bu su
retle bütçesinin açığını kapatmak için, bunu 
burada açıklamaları iktiza eder. 

Sadece içine düştükleri bu çelişme aslında 
şu sebepten ileri gelmektedir : Türkiye'de bü
tün bir milletin yüksek gelir tabakalariyle, dü
şük gelir tabakalariyle az gelişmiş bir memle
ket olduğumuz için temel eğilimi tüketime 
doğrudur, tasarrufa doğru değildir ve asıl işte 
bumdan dolayıdır ki, ekonominin sistemi de, 
bu ekonomik sistem içerisinde uygulanması ge
reken iktisat siyaseti de buna dayanacaktır. 

Adalet Partisi iktidarının \ e Sayın Baş
bakanın bu sözlerinden, hâlâ bu çelişmeden 
kurtulamadıklarını anladık. Kendilerine buna 

rağmen bizim boş hayal ve ümit sandığımız 
görüşlerinde muvaffak olmalarını temenni ede
riz. Fakat eğer kargımıza bir gün, biz bütçe 
açığını kapatmak için, «tasarrufları tam olarak 
yatırıma kalbetmek için tüketim harcamaları
nı kısmak zorunda kaldık. Onun için vergi
lerle geliyoruz» demek zorunda kaldıkları za
man bizim de bu kürsüden millet huzurunda 
söyliyecek]erimiz olacaktır arkadaşlar. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır, müzakerelerin kifayeti

ni arz ve teklif ederim. 
Tokat 

Osman Saraç 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınza 
arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

(A/ l ) Cari harcamalar 

Bölüm Lira 
12.000 Personel giderleri 7 057 148 

BAŞKAN — Kabul edenlter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 701 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 750 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 261 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 195 000 
BAŞKAN — Kabul edenlter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 

34.000 Malî transferler 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 23 100 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 
36.000 Borç ödemeleri 2 000 

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

Tümü üzerinde konuşmak istiyen yok
tur. Bütçenin tümünü oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Vakit gecikmiş olduğundan... (A. P. sıra
larından «devam edelim» sesleri) Pekâlâ devam 
edelim. Ekseriyetin arzusuna elbette mutavaata 
mecburum efendim. 

Ç) DANIŞTAY BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Danıştay Başkanlığı Bütçesine 
geçiyoruz. İlk söz alan C. H. P. Grupu adına 
Atıf Şohoğlu'dur. Buyurun, Sayın Şohoğlu. 

C. H. P. GRUPU ADİNA ATIF ŞOHOĞLU 
(Denizli) — Muhterem Başkan, aziz milletvekil
leri ve Danıstaym değerli mensupları; 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına 1966 
yılı Danıstaym Bütçesi hakkındaki tenkid ve te
mennilerimizi arz etmek için huzurunuza gelmiş 
bulunuyorum. 

Danıştay, Anayasamızda yer alan ve hukuk 
devleti anlayışının teminatı sayılan üç yüksek 
yargı organından biridir. Yasama tasarruflarını 
Anayasa Mahkemesi, adlî kararları Yargıtay, 
idari tasarrufları da Danıştay kontrol ve mura
kabe eder. Danıştay, ferdin idare karşısındaki 
haklarını korumak suretiyle memlekette kanun 
hâkimiyetini sağlıyan ulvî bir görev ifa etmek
tedir. Danıştay, diğer yargı organlarından farklı 
olarak her türlü kudrete haiz Devletle, ona naza
ran çok zayıf olan ferdin haklarını tesbit ve ka
rara bağlamaktadır. Bu sebeple idarenin tasar
ruflarının iptali ve Devleti icabında tazminata 
mahkûm etmeye yetkili olan Danıstaym idare 
karşısında, ondan gelecek her türlü tesir ve taz
yikten azade kalabilecek bir metanete, idarenin 
tasallutuna karşı koyabüecek bir celâdete, hür
met telkin eden engin bilgi ve selâbete sahibol-
ması aşikârdır. 

Her şeyden ziyade ferdî hak ve hürriyetler 
karşısında idarenin keyfiliğini önliyecek bir 
fonksiyona sahibolan Danıştay, bizde ilk defa 
Tanzimat Fermanının yarattığı ıslahat hareketleri 
meyanmda 1868 tarihinde Şûrayı Devlet adiyle 
kurulmuştur. 

İdare ile şahıslar arasındaki ihtilâfları hallet
mek, Hükümetin kendisine tevdi edeceği kanun 
tasarıları hakkında mütalâa serd etmek, imtiyaz 
sözleşmeleriyle tüzük tasarılarını incelemek ve 
kanunlarla kendisine verilen diğer vazifeleri ye
rine getirmekle görevli bulunan Danıştay zaman 
zaman çeşitli kanunlarla ıslah ve tevsi edilmiş ve 
nihayet 24.12.1964 tarihinde kabul ve 31.12.1964 
tarihinde meriyete giren 521 sayılı Danıştay Ka
nunu ile bugünkü durumuna inkılâbetmiş bulun
maktadır. 

Danıştay deyince, ona âşinâ olan herkesin ilk 
aklına gelen, her yıl devamlı olarak süratle artan 
kesif bir dâva tahaccümü ve bunun karşısında 
süratle çoğalan bu dâvalar altında boğulmamak 
için çırpman bir müessesedir. 

Dâva adedinin kesafeti dolayısiyle dâvaların 
gecikmesinin tabiî neticesi idare mokan izm asın
daki istikrar bozulmakta ve çok zaman ferdin 
hakkını zamanında elde etmesindeki faydayı da 
yok ederek adaletten beklenen gayenin tahassu-
lunu imkânsız kılmakta, hattâ bazan zararlı ne-
ticeler dahi doğurmaktadır. 

Elbette bu dâva artışı sebepsiz değildir. Bu
nun sosyal, hukukî, idari hattâ malî olmak üzere 
çeşitli nedenleri vardır. 

Bu artışın nedenlerini şöylece özetliyebiliriz: 
1. Devletin fert hayatına vâki müdahaleleri

nin artması, 
2. Âmme hizmetlerinin gelişmesi, 
3. Sosyal ve ekonomik münasebetlerin geliş

mesi, 
4. Nüfusun süratle artması, 
5. Ferdin hakkını arama şuurunu kazan

ması. 
Bunlar cemiyet hayatının inkişaf etmesi se

bebiyle meydana gelen artışın nedenleridir. Bun
ları tabiî artış sebebi olarak kabul etmelidir. Ka
naatimizce bu bir üzüntü kaynağı teşkil etmeme
lidir. Zira bu artış cemiyetin tekâmül seyrine 
muvazidir. Bu sebeple fertlerin hak ve dâvaları
na sahibolması üzücü olmaktan ziyade memnuni
yet verici olduğu kanaatindeyiz. 

Bir de kanundan doğan artış sebepleri var
dır. Ezcümle : 

1. Anayasanın 114 ncü maddesi «İdarenin 
hiçbir eylem ve işlemi, hiçbir halde yargı mer
cilerinin denetimi dışında 'bırakılamaz.» şek
linde bir hüküm sevlk ederek dâvaların kısmen 
artmasında âmil olmaktadır. 
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2. Maalesef Danıştay bâzı kanunların ihti
va ettiği hükümler sebebiyle, adlî kazaya veri
lebilecek birçok ihtilâfların da hal merciidir. 

Ezcümle; İmar Kanununda ihtilâfların hal 
merciinin meskût geçildiği ahvalde, Kira Ka
nununa göre belediye kira komisyonlarının 
takdir kararlarına karşı vâki itirazlarda, köy
lerdeki sınır ihtilâflarının hallinde, keza ver
gi ihtilâflarının nihai olarak hallinde merci Da-
nıştaydır. 

Bu suretle kanundan doğan çoğalma sebep
leri de Danıştaym yükünü artırmaktadır. Biraz 
sonra iş kesafetini azaltma çarelerini inceler
ken bu meseleye, yani kanundan doğan artma 
sebeplerinin bertaraf edilmesi meselesine tek
rar döneceğim. 

Danıştaya gelen dâvaların artmasında âmil 
olan bir diğer faktör de idaridir. Bizce asıl 
mühim olan tabiî ve kanuni sebeplerin yanın
da suni olan ve idarenin haksız tasarrufların
dan doğan artış sebebidir. Bunları da birkaç 
noktada toplamak mümkündür. 

1. İdare, memur tâyin, terfi, nakil ve azil 
gibi tasarruflarında hakkaniyet esaslarından 
ayrılmamalı, esaslı sebeplere dayanmalıdır. 
Aksi takdirde bu tasarruflar haksız, sebepsiz, 
keyfî ve siyasi mülâhazalara dayanırsa memur 
için Danıştaya başvurmak zaruri olmaiktadır. 

Yıllarca Emeklilik Kanununun 39 ncu mad
desinin «G-örülen lüzum üzerine» esbabı muci-
besiyle ve içtimai hayatın kanseri mesabesin-
deki partizan zihniyetle idarenin bu çeşit hak
sız tasarrufları yüzünden Danıştay fuzulî yere 
sayısız dâvalarla işgal edilmiştir. 

Her ne kadar antidemokratik olan 39 ncu 
madde mülga ise de bugünkü iktidar memur 
tâyin ve nakil gibi tasarruflarında hiçbir haklı 
sebebe dayanmadan pervasız davranışlar ve 
haksız tasarrufları ile yüksek kademedeki bir
çok memurun haklarını çiğnemekte, hem de 
dolayısiyle Danıştaya açılacak dâvaların ade
dini artırmaktadır. 

Yeri gelmişken bugünkü tatbikattan Hükü
metin bâzı marifetlerine değinmek isterim. 
Bu istikamette Hükümetin Anayasaya ve Da
nıştay Kanununa aykırı pervasız ve Hukuk 
Devleti anlayışı ile kabili telif olamıyan dav
ranışlarından birkaç misal vermekle yetinip 
ibret nazarlarınızı çekmek isterim : 

Danıştay Dâva Daireleri Kurulunun 3 tane 
tehiri icra kararı halen infaz edilmemiştir. Sa
yın Başbakan biraz evvelki beyanatlarında geç
miş iktidardaki tâyin adedi ile kendi üç aylık 
icraatları -sırasındaki tâyinlerin sayılarını mu
kayese etmiştir. Mühim olan sayı değil arka
daşlar, tasarrufun haksız yapılıp yapılmadığı 
hususudur. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ve Eti-
bank Umum müdürleri hakkındaki tehiri icra 
kararları bahsettiğim kararlar meyanmdadır. 
S.ebebolarak yerine adam tâyin olundu şeklin
de bu kararın tehirini bertaraf etmeye kalk
maktadırlar. Halbuki karar kararnamenin ic
rasının tehiri şeklindedir. Üç tane 10 ncu Da
irenin tehiri icra kararı vardır. Hava Alanla
rı Genel Müdürünün tehiri icra kararı bu me-
yanda sayılabilir. Bu hususta verilen karar da 
yine kararnamenin icrasının tehiri şeklindedir. 
İki tane de 10 ncu Dairenin tehiri icra kararı 
vermiştir. Boş yerler dahi doldurulmamıştır. 
4 tane 5 nci Dairenin iptal kararı halen infaz 
edilmemiştir. 

Tehiri icra kararları için esasa taallûk etme
diği esbabı mucibesi ile infaz etmezken, esasa 
taalûk eden tehiri icra kararları da halen in
faz edilmemektedir. Buna misal olarak da şu
nu verebilirim : Yeni Diyanet İşleri Teşkilât 
Kanunu geçici hükümlerine göre, «Eski Müşa
vere Heyeti azaları Din Yüksek Şûrası üyeli
ğine atanır.» denir. İdare bun'da tereddüdet-
miş, Danıştaydan mütalâa istemiştir. Danıştay 
Genel Kurulu istişari mütalâasında bu görüşü 
teyidetmiştir. Buna rağmen idare bunları tâyin 
etmemiştir. Bu vaziyet karşısında Danıştaya 
iptal dâvası açılmış, iptal kararı verilmiş ve 
bu kararlar tebliğ edilmiştir. Buna rağmen 
idare infaz etmemekte ve seçime giderek bu 
kararları hiçe saymaktadır. Anayasanın 132 nci 
maddesi hükümleri gayet açıktır. Kanunların 
ihlâline ve bilhassa Anayasanın ihlâline maze
ret bulmalk mümkün değildir. Bu sebeple Dev
let Bakanı bu kürsüde bu kararlar çoğunlukla 
verilmiştir, nihai kararlar değildir, gibi hukuk
ta yeri olmıyan beyanlar yapmak zorunda kal
mıştır. 

İktidarın sadece siyasi mülâhazalarla girişti
ği bu tasarruflar ve yeni tâyin ettiği eşhasın si
yasi hüviyetleri, partizanlık heves ve isdidadının 
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yeniden yeşerdiğini ve filizlendiğini maalesef gös
termektedir. İdaredeki bu tutumun gelişmesi Da
nıştaym yükünü sadece dâva adedini çoğaltarak 
maddi yönden artırmakla kalmaz mânevi bakım
dan daha çok ağırlığını ve ıstırabını hissettirir. 

Zira; keyfi ve partizan bir hüviyeti tesahübe-
den iktidarlar haksız tasarruflarının iptali kar
şısında, ekseriya kendi haksızlıklarını kabul et
mez, kararlarını haklı, iptal mercilerini haksız 
bularak onlara tesir ve tazyike kalkışırlar. Fa
kat sırası gelmişken hemen kaydedelim ki, Danış
tay, partizan iktidarların tasallutuna boyun eğ
meden hak ve hukuk prensiplerine bağlılığını is
pat eden haklı kararlar vererek idare karşısında 
metanet ve celâdetinin ve fikir selâbetinin parlak 
örneklerini vermiş bulunmaktadır. 

2. İdarenin, dâvaların artmasındaki bir di
ğer tutumu da Danıştaym takarrür eden içtiha
dına rağmen hatalı muamele ve tasarrufunu ıslah 
etmemekte ısrarı ve bu yüzden her hak sahibinin 
ayrı ayrı dâva açıp karar istihsali mecburiyetiy
le karşı karşıya bırakmasıdır. 

İdarenin bu tutumu sadece Danıştaym işini 
çoğaltmakla kalmıyor, ferdin idareye karşı olan 
itimadını sarstığı gibi idare duçar kaldığı mah
keme masrafları sebebiyle Hazineyi de maalesef 
zarara sokuyor. 

Arz ettiğimiz sebeplerle idarenin bu gibi ha
talı muamele ve tasarruflarda ısrar etmemesi ve 
bunu bir prensibe bağlaması gerekir. 

3. İdarenin, Danıştaym yükünü artırıcı bir 
eylemi de; alt kademe idari kaza mercilerinin 
idare aleyhine karar verildiği hallerde idare hak
lı da haksız da olsa Danıştaya müracaat etmeyi 
adeta prensip haline getirmiş olmasıdır. Bu du
rum bilhassa vergi temyiz komisyonu kararları
na karşı vâki olmaktadır. 

4. Mer'i bulunan Danıştay Kanunundan ön
ce, idarenin Danıştay Kararlarının infazını ge
ciktirerek vatandaşa güçlük çıkartması ve yeni 
dâvaların tahrikine sebebiyet verdiği de bir şi
kâyet mevzuu idi. Ama Danıştay Kanununun 
94 ncü maddesi infazı temin ve mecburi kılacak 
şekilde düzenlenmiştir. Zira bu Anayasanın âmir 
bir hükmüdür. Anayasanın 132 nci maddesinde, 
idarenin de mahkeme kararlarına uymak zorun
da olduğu, bu kararların hiçbir suretle değişti-
remiyeceği ve bunların yerine getirilmesini gecik-
tiremiyeceği emredilmiştir. 

Danıştay yüksek bir mahkeme olduğundan 
Anayasanın emri Danıştaym kararlarını da kap
samaktadır. Esasen yüksek bir mahkeme olarak 
Danıştaydan çıkan kararlar kaziyei muhkemedir. 

Demokratik rejimin en başta gelen mümeyyiz 
vasfı; idarenin vatandaştan daha çok hukuka 
bağlı olması ve vatandaşa örnek teşkil etmesi ge
rekmektedir. 

İdare bu karakterinin icabına uygun hareket 
ederse yukarda arz ettiğimiz sebepler dolayısiy-
le idarenin haksız tasarruflarından dolayı Da
nıştaym suni olan bu yükten kurtularak biraz 
ferahlaması kabil olacaktır. 

Danıştaym içtimai, iktisadi ve kanuni sebep
lerle ağırlaşan yükünü ve Danıştay mensupları
nın biraz daha rahat ve imkân içerisinde çalışa
bilmesini yeni Anayasamız ve 31 . 12 . 1964 ta
rihinde meriyete giren 521 sayılı Danıştay Ka
nunu büyük ölçüde rahatlık sağlamıştır. Bunları 
birkaç kalemde ifade etmek istersek anahatlariy-
le şunlardır : 

1. Yeni Anayasamız Danıştay mensuplarının 
seçimini bir sisteme bağlamıştır. 

2. Danıştay Kanunu meriyete girer girmez 
hemen akabinde Danıştay Bütçesi 6 milyondan 
12 702 318 liraya yükselerek yüzde yüz bir artış 
kaydetmiştir. 

3. Danıştaym personel kadrosu bu kanun sa
yesinde 348 den 558 e çıkarılmıştır. 

4. Danıştay mensuplarının ödenek almaları 
imkânı sağlanmış, bu suretle diğer yüksek dere
celi mahkeme mensupları ile aralarındaki fark gi
derilmiştir. 

5. Bir binada bulunmamanın mahzurlarına 
rağmen bütçede husule gelen artma sayesinde pek 
yakın olan iki bina kiralanarak yıllık 300 küsur 
bin lira ödenmiş ise de personel tam bir ferahlı
ğa kavuşamamıştır. 

6. Danıştay Kanunu sayesinde 164 ncü mad
denin ışığı altında çok büyük bir ihtiyacolan tas
nif ve yayın bürosu kurulmuştur. Bu sayede 
bir dokümantasyon esasının temeli atılmış bulun
maktadır. 

Bu servis, Danıştay kararlarının muntazam 
neşrine imkân vererek herkesin müstefidolmasmı 
sağlıyacağı gibi yekdiğerine mütenakız içtihatla
rın çıkmasını da önliyecektir. 

7. Bu kanunla Danıştay daireleri 9 dan 12 
ye çıkarılmış ve bu sayede dâvaların biraz daha 
süratle intacı temin edilmiştir . 
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8. Yeni Danıştay Kanunu ile birçok yeni 
kurullar teşkil edilmiştir. Bunlar Danıştay Ge
nel Kurulu, Dâva Daireleri Kurulu, İdari Da
ireler Kurulu, İçtihatları Birleştirme Kurulu, 
Başkanlar Kurulu, Yönetim ve Disiplin Kurulu 
ve Yüksek Disiplin Kuruludur. Bu kuruluşlar 
sayesinde müessesede fonksiyonlar ayrılmış ve şi
kâyet mevzuu olan otokontrol sistemi kurulmuş 
bulunmaktadır. 

9. Danıştay bağımsız bir yargı organı haline 
gelmiştir. 

10. Danıştayın kararlarının infazını mecbur 
eden müeyyideler konmuştur. 

11. Bütün dairelerin tebligat işleri tek bir 
bürodan idare edilirdi. Bu sistemin aksaklığı ve 
gecikmelere sebebiyet verdiği görüldüğünden teb
ligat işleri her dairenin kendi kalemine bırakıl
mıştır. 

Danıştayın, yeni kanunun getirdiği birçok im
kânlara rağmen 60 binin üzerindeki dâva adedi 
ve her yıl artan temposu karşısında tamamen ar
zu edilen şekil ve süratte çalışabilir hale geldi
ğini iddia etmek kabil değildir. 

Devamla artan iş hacmi karşısında dâva dai
relerinin adedini artırmak kâfi tedbir değildir 
kanaatindeyiz. Nitekim dairelerin zaman zaman 
artırılmış olması bu sıkıntıyı bertaraf edememiş, 
bu tedbir ancak kısa vadeli ve muvakkat zaman 
için bir ferahlık yaratmıştır. 

Danıştayın bir içtihat mahkemesi haline gele
bilmesi daire adedini artırmak gibi palyatif ted
birle kabil olmıyacağı kanaatindeyiz. Danıştayın 
tarihî sayri bunu bize açıkça göstermektedir. Da
nıştayın yükünün hafiflemesi idarenin tutumun
dan başka Fransa'da olduğu gibi mahallî idari 
mahkemeler kurularak bidayet mahkemesi olmak
tan kurtulmasiyle mümkün olacağı kanaatini ta
şıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Şohoğlu, vaktiniz ta
mamdır, lütfen bağlayınız. 

C. H. P. GRUPU ADINA ATIF ŞOHOĞLU 
(Devamla) — Bu istikametteki çalışmalar İnö
nü hükümetleri zamanında başlamış ve ondan 
sonra da devam etmiştir. Halen bu husustaki ça
lışmaların İçişleri Bakanlığında bulunduğunu 
öğrenmiş bulunuyoruz. 

Bundan evveli bütçe müzakereleri sırasında 
A. P sini temsilen konuşan üç yılm üç sayın 
sözcüsü bu mahallî idari mahkemeleri kurulma
sının bir zaruret olduğunu beyan etmişlerdir. 

Bugün de Hükümet bu arkadaşlarımızın kana
atlerine uyarak gerek kendi partimizin sözcüle
ri. gerek diğer muhalefet partileri de aynı ka
naati izhar ettiklerine göre, Fransa'daki tatbi
katı müspet netice vermiş ve Danıştayın yükü
nü hafiflettiği sabit olduğuna göre, artık bütün 
Parlâmentonun birleştiği bir mevzu haline ge
len bu idari mahkemelerin biran evvel kurulma
sını temenni ederiz. 

Hazırlamış olduğum konuşmanın bir kısmını 
vaktin darlığı sebebiyle tamamlıyamadım. Bu 
suretle huzurunuzda, beni dinlemek lûtfunda 
bulunduğunuz için, Parlâmentonun muhterem 
üyelerine ve Danıştayın faziletli mensuplarına 
grupum adına en derin hürmetlerimi sunarım. 
(Ortadan alkışlar) 

BAŞKAN — C. K. M. P. Meclis Grupu adı
na Sayın Altmsoy. 

C K. M. P. MECLİS GRUPU ADINA MEH
MET ALTINSOY (Niğde) — Sayın Başkan, 
muhterem üyeler; 

Devlet düzenimizin oldukça eski bir mües
sesesi olan Danıştay Bütçesi vesilesiyle C. K. 
M. P adına yüksek huzurunuzu işgal etmiş bu 
lunuyorum. 

Danıştay Devlet düzenimizin eski müessese
lerinden birisidir. Bilhassa yeni Anayasanın ön
gördüğü kanunlardan olarak 1964 yılında çıkan 
yeni Teşkilât Kanunu ile almış olduğu yeni hü
viyet bu müesseseye bir derece daha ehemmiyet 
kazandırmıştır. Bilhassa kanunların teşriî yön
den tefsirine cevaz vermiyen Anayasa muvace
hesinde Danıştayın istisari kararları idari me
kanizmaya, hususiyle Hükümete ışık tutması ba
kımından ehemmiyetli bir noktaya gelmiştir. 
Buna rağmen Danıştayın bilhassa istisari yön
den verdiği kararlar fazla tetkik mahsulü olma
dan çıkmaktadır. Bu kararların tenkid edilemi-
yeceği hususu hatıra gelirse de her ne kadar bir 
mahkeme olan Danıştaydan çıkan kararların 
münakaşa yeri burası değilse de istisari karar
lar mahkeme sıfatiyle verdikleri, kararlar değil
dir. Tefsir mahiyetindeki kararlardır. Hükü
met icraatına ışık tutması istikametinde verilen 
kararlardır. Ama ne sebeptense belki de mah
keme sıfatiyle verilmediği için olacak, dikkat 
edilmemektedir. Bâzı ahvalde istişare için mü
racaat edilen hususu da geçen kararlar verilmek-
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tedir. Ezcümle bir misal olmak üzere arz ede
yim. 

4 neü Koalisyon zamanında Bakanlığıma bağ
lı bulunan Diyanet İşleri Teşkilâtının, eski adı 
ile Müşavere Heyeti âzalarının 633 sayılı Ka
nunun değiştirdiği hükümler muvacehesinde 
aynı fonksiyonu icra etmesi lâzımgelen yeni mü
essesenin adını Yüksek Din Kurulu olması sebe
biyle aradaki yeni tâyinin, yeni seçimlerin ya
pılması için geçecek altı ay müddet içinde bu 
fonksiyonunu icra edip edemiyecekleri hakkın
da eski üyelerin, müşavere heyeti âzalarının ka
nunun öngördüğü müddet olan altı aylık müd
detin içinde aynı vazifeyi ifa edip edemiyecek
leri hakkında tarafımdan yazılmış, Sayın Baş
bakan tarafından İmzalanmış bir mütalâa iste
mine karşı, bu azaların Yüksek Din İşleri Ku
rulu olarak vazifelerine devam 'edeceklerimi ve 
vazifelerinin devamlı olduğu eski istişari bir 
karar vermiştir. Bu istişari karardan cesaret 
alan zevatta müracaat etmek suretiyle bir ay 
evvel muhterem arkadaşımızın söylediği esa? 
kararı almıştır. Yani bir nevi ihsası reyde 
bulunmuştur. Halbuki sorulan husus bu de
ğildi. Bu bakımdan dikkat etmeleri lâzımgel-
diği kanaatindeyim. 

Burada münakaşası başka vesilelerle uzun 
uzun yapılmış olan bir hususun esasına değine
cek değilim. Ancak bugün çok çekişmeler^ 
vesile olan zamanlı, zamansız Parlâmentoyu 
işgal eden bir husus, bâzı umum müdür! erm 
tâyini vesilesiyle Danıştaym vermiş olduğu 
«yürürlüğün durdurulması» kararıdır. Gönül 
isterdi ki, 5 gün içinde yürürlüğün durdurul
ması kararını veren Danıştay hemen akabinde 
kısa bir müddet içinde esas hakkında kararın1 

versin, mesele kökünden hallolsun. Şüphesiz 
bunun vebalini Danıştaya yüklemek de bira? 
insafsızlık olur. Aslında müessese birikmiş 
olan dosyaların altında işin içinden çıka-ma" 
hale gelmiştir. Her ne kadar yeni kanunla teş
kilât biraz genişletilmiş, yeni daireler ihdas 
edilmişse de dosyaların, işin artan, gittikçe ar
tan oranı karşısında her gün yeni bir daire ku
rulsa bu müesseseye gelen işin altından zama
nında çıkacak imkânı temin etmek mümkün 
olmıyacaktır. Bu sebepledir ki, benden evvel 
konuşan sayın arkadaşlarımın da işaret buyur
dukları mahallî idare mahkemelerinin açılması 

zarureti doğmaktadır. Aslında Danıştaym bak
mak üzere elinde bulunan işlerin pek çokları 
mevcut 521 sayılı Kanunun Danıştaya verdiği 
fonksiyonun icabı olarak görmeleri lâzımgelen 
işlerden değildir, pek çokları o seviyeden da
ha alt kademede kurulacak bir mahkemede 
halledilebilecek mevzulardır. Ama böyle bir 
nevi mcvcudolmadığı için Danıştay bu gibi 
işlerle uğraşmaktan, Parlâmentoyu günlerce 
işgal edecek mesele çıkaran, daha mühim dâ
valara bakamamaktadır. 

Mahallî idare mahkemelerinin kurulması 
hakkında bir kanun tasarısının hazırlandığı, 
Meclise bugünlerde sevk edildiğini veya sevk 
edilmek üzere olduğunu gazetelerden öğrenmiş 
bulunuyoruz. Bu haber doğru ise, Hükümete 
teşekkür etmeyi borç biliriz. Çok yerinde bir 
ihtiyaca cevap verilecektir. 

Bilhassa yürütmenin durdurulması kararla
rı vesilesiyle açılmış olan polemiğe iştirak et
mek niyetinde değiliz. Ancak, Danıştay büt
çesinin görüşüldüğü şu anda C. K. M. P. nin 
bu mevzudaki tamamiyle teknik ve hukuk gö
rüşünü arz etmeye çalışacağım. İşin politik ve 
polemik tarafı bizi alâkadar etmemektedir. 

Umum müdürlerin yerlerinden alınmasının 
isabetli olup olmadığı meselesi ayrıca bir tar
tışma konusudur. C. K. M. P. nin bu mevzu
da da söyliyecek sözleri vardır. Ancak Danış
tay bütçesi vesilesiyle üzerinde duracağımız 
husus yürütmenin ertelenmesi kararının kabili 
tatbik olup olmadığı ve burada, bu kürsüden 
yapılan birtakım iddialar hakkmdaiki O. K. M. 
P. nin görüşüdür. 

Yürütmenin durdurulması hakkındaki Da
nıştay kararları elbette lâzumülicradır. Bir 
adlî merciden, bir mahkeme merciinde verilen ka 
rarın yürütülmesi Anayasanın hükmü icabıdır. 
Ancak Danıştaym müstekar içtihadı da maka
mından alman umum müdürlerin yerine baş
kalarının tâyin edilmiş olması halinde bu ka
rarın icra imkânının (kalmadığı yolundadır. 
Gerek Türk Danış tayında ve gerekse Fransız 
Danıştaymm bu hususta müstekar içtihadı 
vardır. 

Ancak yine burada münakaşası yapılması 
lâzımgelen bir husus vardır. Buyuruluyor ki. 
«Danıştay, kararnamenin icrasının durdurul
masına karar vermiştir. Kararnamede ise bir 
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umum müdür yerinden alınmaktadır, diğer bir 
umum müdür yerine tâyin edilmektedir. İçeri
sinde iki ayrı tasarrufun yapılmış olmasının 
nasıl tefrik edildiğini biz anlıyamamaktayız. 
A. P. sinden rüşveti kelâm olarak «bravo,»1 al
mak için söylemiyorum, hukukî kanaatim o 
dur da bunun için söylüyorum. (A. P. si sıra
larından alkışlar.) 

.Tekrar tasrihinde fayda mütalâa ederim, 
teknik görüşümüz, hukukî görüşümüz bu mer
kezdedir. Umum müdürlerin yerinden alınma
sındaki haklılık veya haksızlık; isabetlilik ve
ya isabetsizlik meselesi tamamen konumuzun 
dışındadır. Bu mevzuda C. K. M. P. nin söy-
liyeceği sözü vardır. Yerinde ve zamanında 
görüşünü belirtecektir. 

Teşekkür ederim, beni dinlediğiniz için. 
(C. K. M. P. ve A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — T. I. P. «si adına sayın Yunus 
Koçak, buyurunuz. 

T. î. P. GRUPU ADINA YtJNUS KOÇAK 
(Konya) •— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
T. î. P. nin Danıştay bütçesi hakkında görüşle
rini arz ederken, mümkün mertebe fikirlerimizi 
az ve öz sözlerle ifade etmeye çalışacağım. Bu su
retle vaktin gecikmiş olmasının yüklediği ağır 
yükü de azaltmaya gayret etmiş olacağım. 

Muhterem arkadaşlar, Danıştay Kanunu, 521 
sayılı Kanunun 1 nci maddesinde «T. O. Anaya
sası ile görevlendirilmiş yüksek idari mahkeme 
danışma ve inceleme merciidir» denilmektedir. 
Filhakika 521 sayılı Kanunun 1 nci maddesi 
Anayasamızın 140 nci maddesinde anlatıldığı şe
kilde «Danıştay kanunların başka idari yargı 
mercilerine bırakmadığı konularda ilk derece ve 
genel olarak üst derece idare mahkemesidir» de
nilmiştir. O halde kararnamenin icrası durdu
rulduğuna göre bütün muamelelerin durdurul
ması lâzımgelir» buyuruluyor. Kanaatimizce bu 
mütalâaya iştirak etmemiz mümkün değildir. Bir 
umum müdürün yerinden alınması bir iradedir. 
bir Hükümet tasarrufudur. Bir başka zatın aynı 
makama tâyin edilmesi bir başka iradedir, bir 
başka hükümet tasarrufudur. İhtilâfa konu olan 
kanaatimizce birinci umum müdürün makamın
dan alınması mevzuudur, ikinci hükümet tasar
rufu ihtilâf konusunun dışındadır. Tehiri icrp 
kararı olsa olsa birinci ihtilâf konusunu istihdaf 
eder. Şayet bu kararname, iki isim aynı karar

namede yazılmış olmasa idi, ayrı ayrı kararna
melerde ve aynı kararnamede yazılmış olmasa, 
idi ayrı ayrı kararnamelerde ve fakat aynı anda 
yazılmış olsa, Bakanlar Kurulu azaları bir kâğıt 
yerine iki kâğıdı aynı imzalamışlar olsalardı di
ğer kararname Danıştaym verdiği bu tehiri icra 
kararı ile hükümden kalkacak mı idi? Her halde 
arkadaşlarımın bu fikirde olanlar bunu iddia 
edemezler. O halde iki ayrı kâğıtta veya bir kâ
ğıdın Danıştay, idari uyuşmazlıkları ve dâvala
rı görmek ve çözümlemek ve diğer işleri yap
makla görevlidir. Ve Anayasamızın 2 nci mad
desinde belirtildiği gibi «Türkiye Cumhuriyeti 
insan haklarına ve başlangıçta belirtilen temel 
ilkelere dayanan millî, demokratik, lâik ve sos
yal bir hukuk devletidir.» denildiğine göre, hu
kuk devletinde bütün devlet tasarruflarının hu
kuka uygun olması ve bu hukuka uygunluğun 
da Anayasa çerçevesi içinde olması gerekmekte
dir. 

İdari tasarrufların hukuka uygunluğu Tür
kiye Cumhuriyetinin bir hukuk devleti olması 
ilkesinin doğal sonucudur. Hukuka uygunluğun 
temel ilkesi önşartı da Anayasaya uygunluktur. 
Anayasamızın 8 nci maddesinde belirtildiği gibi 
Anayasa yasama ve yürütme organlarını bağlar 
ve Anayasamız, 114 ncü maddesiyle, «İdarenin 
hiçbir eylem ve işlemi hiçbir halde yargı merci
lerinin denetimi dışında bırakılamaz» hükmünü 
koymuştur. İdarenin yargı organlarının deneti
mine tabi olması ilkesi, Anayasanın 140 nci mad
desinde yazılı Danıştay denilen üst derece idare 
mahkemesinin kuruluş ve işleyişine temel olmuş
tur. 

Ve 521 sayılı Danıştay Kanununun 1 nci mad
desinde de bu sebeplerle Danıştay in Anayasaya 
Töre kurulmuş bir Yüksek İdare Mahkemesi ol
duğu ifade edilmiştir. Şimdi Anayasaya ve Da
nıştay Kanununa göre icrai faaliyet ederek ida-
n tasarruflar üzerinde kaza yetkisini kullanan 
bu üst kuruluşun kararları elbette Hükümeti 
bağlıyacak ve yürütme organı bu mahkemenin 
kararlarına uygun hareket edecektir. Yani bu 
Danıştaym kararlarını hemen uygulayacaktır, 
mânasına gelir. Bu kararlara aykırı düşen idari 
tasarrufları süratle bertaraf etmek Hükümete 
iüşen bir Anayasa görevidir. 

Hükümet ne yapıyor? Muhterem arkadaş
lar, burada Danıştaym verdiği kararın haklı 
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olup olmadığı, kanuna uygun olup olmadığı 
konusu Anayasanın 132 nci maddesinde yargı
lama yetkisine ilişkin bir konu olduğundan bu
nu konumuz dışında bırakıyoruz. Yalnız şunu 
belirtmek isteriz ki; Hükümet Anayasaya bağ
lı ve Anayasanın vücut verdiği bir teşekkülün 
'kararlarını hiç münakaşa etmeden hukuk Dev
leti olmanın bir sonucu olarak ifa etmek mev
kiindedir. Binaenaleyh, Danıştay kararları ge
rek yürütmenin durdurulması, gerek dâvanın 
iptalle sonuçlanması halinde dahi Hükümetin 
görevi bu kararları yerine getirmek, her hangi 
bir suretle Anayasanın 132 nci maddesine ay
kırı bu savsaklamak olmamalıdır. 

Muhterem arkadaşlar, bu konuda bilhassa 
Sayın Devlet Bakanının vermiş olduğu izahatı 
burada hepimiz dinledik. Sayın Devlet Bakanı 
ıson yürütmenin durdurulması kararlarından 
bahsedenken verdiği cevapta, yürütmenin dur
durulmasına dair olan kararları belediye encü
meninin mailM inhidam bir bina* hakkında verdi
ği karara benzetti ve buyurdular ki, «Eğer bina 
yakılmışsa Danıştayın verdiği kararın yerine ge
tirilmesine imkân yoktur.» 

Arkadaşlar, hâdiselerin bu misallere uygun
luğu asla söz konusu olamaz. Zira or/tada bir 
idari tasarruf vardır. Bir müessese vardır ve 
bu müessese halen yıkılmış değildir. Bu mües
sesenin umum müdürleri hiçbir se'bep gösteril
meden yerinden alınmıştır ve bu müessesenin 
umum müdürleri hakkındaki karar yürütmenin 
durdurulması şekli ile eski haline getirilmiştir. 
Binaenaleyh, eski hale gelen karar gerek bun
ların yerinden alınması, gerek yerlerine yeni
lerinin tâyin edilmesini olduğu yerde durdurur 
mahiyette bir karardır. Danıştay Kanununun 
94 ncü maddesi sarihtir ve Danıştayın bu konu
larda verdiği karar bu 94 ncü maddeye göre 
verilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, eğer Devlet Danışta
yın verdiği karar ekseriyetle verilmiştir, itti
fakla verilmiş bir karar değildir, - M, ekseriyet
le verilmiş bir karardır- binaenaleyh ben bu
nu uygulamakta veya uygulamamakta muhta
rım, diye bir iddiada bulunacak olursa o za
man hukuk Devleti temelinden sarsılmış olur. 
Ankadaşlar, üç hakimli bir ağır ceza heyeti
nin ekseriyetle verdiği bir kararda insan haya
tına son verilebilmektedir. Bir hâkimin verdi
ği bir kararla insan ımahkûm olabilmektedir. 

19 hâkimden teşekkül eden bir heyetin ekseri
yetle verdiği kararın ise, ekseriyetle verilmiş
tir diye yerine getirilmekten kaçınılması hukuk 
Devleti mefhumunu zedeliyeçek bir mütalâadır 
ve görüştür. Bu görüşe iltifat etmeye kanaati
mize e, imkân yoktur. 

Muhterem arkadaşlar, bu olaylarda gerek 
Etibank Umum Müdürü Yalabık'm görevin
den alınması olayında, gerekse Topaloğlu'nun 
görevinden alınması olayında Hükümetin kaza 
organlarının verdiği kararı yerine getirmemesi 
karşısında halk sahipleri bir yola daha başvur
muşlar ve Danıştaydan bir açıklama kararı is
temişlerdir. Damştaym bu açıklama kararını 
aynen okuyorum. Bu karar Türk Milleti adına 
verilmiştir ve Hükümeti bağlayan bir karar
dır. Hükümetin hiç tereddüt etmeden bu kara
rı yerine getirmesinde büyük isabet mütalâa 
etmekteyiz. 

Açıklama kararında deniliyor k i : 
«Hükmü veren Danıştayca, Danıştay Dâva 

Daireleri Kurulunca işin gereği düşünüldü. 
Davacı vekili, müvekkilinin görevinden alı

narak yerine bir başkasının atanması hususun
daki Bakanlar Kurulu Kararının iptali dileğiy
le açtığı dâvada, bu kararname hükmünün yü
rütülmesinin dâva sonuna kadar durdurulması
nı da istemiş, Dâva Daireleri Kurulunca veri
len 14 . 1 . 1966 tarih ve esas 1965/473 sayılı 
Kararla, dâvâlının birinci savunması alınıp bir 
karar verilinceye kadar yürütmenin durdurul
masına hükmolummuştur.» 

Açıklama dilekçesinden ve eklerinden anla
şıldığına göre, davacı bu durdurma kararının 
yerine getirilmesini yazı ile istemiş ise de aldı
ğı cevapta, durdurma kararından önce karar
namenin uygulandığı ve bu sebeple artık yü
rürlüğü durdurulacak bir karar da bulunma
dığı açıkça bildirilmiştir. 

Böyle bir cevabı Danıştayın durdurma kara
rını yerine getirmemek sayan davacının, bu se
beple açıklama istediği anlaşılmaktadır. 

İdare hulkuku ilkelerine göre, iptal kararla
rı, iptali istenen idari tasarrufu ve ona bağlı 
işlemleri ittihaz edildiği tarihten itibaren orta
dan kaldırarak o tasarrufun ittihazından önce
ki hukukî durumu ortaya koyar. 

Bir iptal dâvasında verilmiş bulunan yürüt
menin durdurulması kâran da aynı nitelikte-
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dir. Yani, henüz ortada bir iptal kararı bu
lunmadığı halde, iptali istenen idari tasarrufu 
ve onun sonucu olan işlemleri durdurur ve bu 
tasarruf ve işlemlerin ittihaz ve icrasından ön
ceki hukukî durumun yürürlüğünü sağlar. 

Yürütmenin durdurulması kararlarının bu 
niteliği dolayısiyle «Artık tasarruf uygulan
mıştır, durdurma yapılamaz» defi hukuka da
yanan, itibara değer bir defi olamaz. Bir idari 
tasarrufun iptali ve yürütmenin durdurul
ması talebi, da '̂ma idari tasarrufun ittihaz ve 
tebliğinden sonra yapılacağı ve idari yaren ye
rinde, daha da geç bir tarihte karar verileceği 
cihetle; böyle bir defin kabulü, yürütmenin 
durdurulması kararlarını daima kâğıt üstün
de bırakmak sonucunu elde etmeye yarar ki, 
bu da bir yargı kararının idarece uygulan
maması durumunu yaratır ve böyle bir tutum 
Anavasa hükümlerine de aykırı düşer. 

Damstavımızm kuruluşundan beri verdik 
savısız yürütmenin durdurulması kararları ile 
de teyidedilen ve yukarıda açıklanan hukukî 
esaslar, açıklama konusu yapılmak istenen dur
durma kararının niteliğini de ortaya koymak
tadır. 

Bu sebenlerle yürütmenin durdurulması ka
ranının açıklanmasına ver olmadıkına 4 . 2 . 1966 
gününde ovcokluftu ile karar verildi.» 

Muhterem arkadaşlar, burada Danıstav ka
ran ile Hükümetin tutumunun Anavasava av-
kınlığı tesbit edilmiş bulunmaktadır. Anavasava 
avkırı olduğu, Anavasada yer almış olan bir 
yüksek idari karar organınca Hükümetin tutu
munun Anavasava avkın . olduğu tesbit edil
miştir. Bunu buradan söylemekte ve tescil et
tirmekte fayda görüyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, şunu arz etmek iste
rim : Hükümet doeru veya yanlış bir hukukî 
mütalâa ile bu yürütmeniin durduralması ka
rarlarının yerine getirilmesi düşüncesinde ola
bilir. Bu bir görüştür. Ama şu acıklamadatn 
sonra da hatada İsrar etmesi bence isabetli bir 
yol olmasa gerektir. 

Arkadaşlar", hatadan dönmek, geç de olsa. 
bir fazilettir. Biz A. P. Hükümetinin bu'fa
zileti göstereceğini umanz. Burada kimsenin 
avukatlığını yapacak durumda değiliz. Ama ar
kadaşlar, bir umum müdür ki, geldiği günden 
beri millî menfaatleri koruması için, tabiî servet 
kaynaklanmızm bu yoksul halkın yaranna 

kullanılması için ne lazımsa yapmış, yabancı 
misyonların, yabancı maden şirketlerini, yabancı 
petrol şirketlerinin, bütün çirkeflerini üzerine 
çekmiş, fakat buaılara rağmen görevini yapmaya 
ve bu noktadan faydalı olmaya çalışmış. Ve 
ondan sonra bu umum işinden atılmış, Danıştay 
yürütmeniin durdurulması karannı vermiş, Da
nıştay tavzih karan vermiş, buna rağmen idare 
bu umum müdürleri görevine iade etmek şöyle 
dursun, dairelere sokturmamak için kapılara po
lis dikmiş. Arkadaşlar, bu muamele hukuk Dev
letine yakışır bir muamele değildir. 

Kim ne derse deaiın, muhterem A. P. li ar-
kadaşlanm, burada parti hissiyatı ile, parti 
taassubu ile konuşabilirler. Ama ben rica edi
yorum. Bakanlardan da rica ediyorum, 
kendilerinden de rica ediyorum, ellerini vicdan
larına koyarak, salim kafa ile düşünsünler. 
Sanıyorum ki, o zaman bizimle aynı noktada 
birleşirler. 

Arkadaşlar, hukuk devleti ilkesinden bahse
diyoruz. Hukuk devleti ilkesi bir kuru lâf değil
dir. 

BAŞKAN — Sayın Koçak, iki dakikanız kal
mıştır. 

T. I. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Devamla) — Olur efendim. 

Göstermelik değildir. Hukuk devleti, hukuk 
Anayasaya göre, hukuk kurallarına göre çalı
şan karar veren merci ve makamların kararları
nı yerine getirmekle temin edilir. Yoksa hukuk 
devleti kuru bir lâftan ibaret kalır. -Hukuk dev
letin kurduğu müesseselerin, kurduğu yargı or
ganlarının verdiği kararlar işimize geldiği za
man «Mahkeme böyle karar vermiştir, mah
kûm olmuştur, görevinden atılmıştır, mahke
me tasdik etmiştir» diyeceğiz. Ama aynı mües
sesenin verdiği kararlar işimize gelmediği za
man «Efendim bu kararlar hukuka aykırıdır 
ve bir boşluk vardır» diyeceğiz. 

Arkadaşlar bir boşluk vardır ve bu boşluk 
lerinleşmektedir. Bu boşluk uçurum haline gel
mektedir. Nasıl? Hükümetin tutumu ile hukuk 
Devleti ilkesi arasında günden güne açılan bir 
uçurum meydana gelmektedir. Biz bu uçuru
mun Hükümetin isabetli kararları ile kapatıl
masını temenni ederiz. 

Muhterem arkadaşlar, ' hukuk devleti hepi
mizin eninde sonunda yapışacağı son can kur-
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taran simitidir ve sıkıntı içinde hepimiz buna 
sarılmaya mecburuz ve bu hukuk devletinin 
yaşaması hepimizin menfaati icabıdır. Parlâ
mentoyu yaşatmak, demin Sayın Başbakan arz 
ettiler, kendileri ile bu hususta hemfikiriz, ha
kikaten bu meseleyi yaşatmak hepimizin men
faati icabıdır. Bu memleketin menfaati icabı-
dir. Demokrasi buna bağlıdır. Ama nasıl yaşa
tacağız? Mahkemelerin verdiği kararları tam-
mıyacaksm, Danıştaym verdiği kararı tanımı -
yacaksm, Anayasayı sağından solundan ihlâl 
edeceksin ve ondan sonra da hukuk devleti lü
zumludur, bu müesseseyi yaşatalım diyecek
sin. Böyle yaşatma olmaz arkadaşlarım. 

Muhterem arkadaşlarım, son sözlerim hu
kuk devleti fikrine ve Anayasanın kabul ettiği 
organların kararlarına samimiyetle bağlı ol
mayı tavsiye etmekten ibaret olacaktır. 

Hepinizi saygılarımla selâmlarım. (T. İ. P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi grupu adına Sa
yın Orhan Eren.. 

A. P. GRUPU ADINA OEIIÂN EREN 
(Ankara) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri, Adalet Partisi Hükümetince yapılan bir 
tasarruf günlerdenberi Meclisimizi işgal et
mekte bulunuyor. Türlü vesilelerle birkaç defa 
bu mevzu Meclisin huzuruna gelmiştir. Biraz 
evvel Anayasa Mahkemesinin bütçesi ve Baş
bakanlık bütçesi görüşülürken muhterem mu
halefet mensupları bu mevzua değindiler. 

Benden evvel konuşan Adalet Partisi grupu 
sözcüleri bu mevzu hakkında lâzımgelcn cevap
ları vermiş bulunuyorlar. Sayın Bakan Cihat 
Bilgehan da bu mevzua temas ettiler. Millet 
Partisi grupunun talebi üzerine Başbakan hak
kında bir araştırma açılıp açılmaması hususunu 
tesbit edecek bir komisyon kurulmuş ve üyeleri
ni de seçmiş bulunuyoruz. Bu Komisyona elimiz
deki vesika ve delilleri verirsek ve komisyon 
raporu üzerinde Büyük Millet Meclisinde açıla
cak müzakerede esaslı şekilde Mecliste müzake
re açarsak mevzuu bir neticeye bağlamış olaca
ğız. Öyle zannediyorum ki, muhalefet ile Adalet 
Partisi arasında bu mevzuda hukukî bir ihtilâf 
mevcuttur. 

Danıştay bütçesini iki kısımda mütalâa ede
rek konuşmak mümkün. Bir tanesi, bunun ga
zetelerde de geçen politik tarafı, diğeri teknik 
tarafıdır. Teknik tarafında, biraz önce dikkat 

ettim, benden evvel konuşan muhalefet partisi
ne mensup arkadaşlarım da benim söyliyeceğim 
mevzulara temas ettiler. Demek ki, bu mesele
lerin üzerine eğildiğimiz zaman bütün konuşma
cılar aynı mevzu üzerinde ittifak edebiliyorlar. 

Danıştay işten bunalmış bir vaziyettedir. Bu
nun neticesini gösterecek olan rakamları okuya
cağım, bu rakamlar size geniş bir fikir verecek
tir. 

.1.959 yılından 1900 yılına 45 bine yakın dos
ya devrolmuştur. 1901 yılından 1962 yılma 49 
bin dosya devrolmuştur. 1962 yılından 1963 
yılma 51 bin küsur dosya devrolmuştur. 1908 yı
lından 1964 yılma keza 51 bin küsur dosya dev
rolmuştur. 1904 yılından 1905 yılma da 50 bine 
yakın dosya muamele görmeden devrolmak mec
buriyetinde kalmıştır. Bu hususu nazarı itiba
ra alan daha evvelki Büyük Millet Meclisi 
24 . 12 . 1904 tarihinde çıkardığı bir kanun ile 
Danıştay dairelerinin adedini artırmak yoluna 
gitmiştir. Bu daha evvel de alınmış bir tedbir
di. Ama ben iddi ediyorum ki, bu tedbir de Da
nıştaym bu birikmiş olan dosyalan yenmesine, 
yeni kanunların kendisine tahmil ettiği mükelle
fiyetleri karşılamasına ve vatandaşın ihtiyaçla
rına cevap vermesine imkân vermiyecektir. Da
nıştaym memleket ihtiyaçlarına daha müessir 
cevap verebilmesi için her şeyden evvel bir bi
dayet mahkemesi gibi vatandaşa muhatabolma 
durumundan süratle kurtarılması icabetmekte-
dir. İşlerin ilk derece mahkemeleri safhasından 
geçirilerek müessesenin bir içtihad mahkemesi 
niteliğine kavuşturulmak gerekmektedir. Şû
rayı Devlet de Temyiz Mahkemesi .gibi eğer bir 
içtihad mahkemesi olursa biraz evvel arkadaşla
rımın üzerinde ehemmiyetle durdukları mevzu
lar! a artık karşılaşmak mevkiinde oluruz muh
terem arkadaşlarım. Çünkü içtihadı meydana 
çıkacak Danıştaym kararlarına göre ilk derece 
mahkemeleri kararlar alacaklar ve kararlar ara
sında çelişmezlik de olmıyacaktır. Biraz önce 
arkadaşlarım temas ettiler, Fransa'da aynı yola 
gidilmiş, 27 bölgede ilk derece mahkemeleri ku
rulmuş ve 50 binin çok üzerinde bulunan müte
rakim dosya 5 bin civarına inmiştir'. 

Danıştaym bir başka meselesi daha var. Bu 
da 521 sayılı Kanunla yeni bir kuruluş olan Da-
nıştaya dâva dairelerinin ilâve edilmesi, perso
nel adedinin de artırılmasını icabettirmiş ve Da
nıştay bugün içinde bulunduğu binaya sığamaz 
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hale gelmiştir. Binaya sığamaymca yanında 
kira ile yeni bir bina bulunmuş ve bu binaya 
324 000 liraya baliğ olan bir meblâğı kira olarak 
ödemektedir. 1966 plânı Danıştay için bir bina 
yapılmasını öngörmüştür. Projeleri de hazır
lanmıştır. Bu bina için plâna bir milyon lira pa
ra konmuştur. Bu yatırım bu sene yapılacaktır. 
Gelecek senelerde de bu yatırımın daha da hız
landırılmak suretiyle Danıştayın bünyesinin ica
bı bir yerde çalışacak hale getirilmesini temin 
etmek, onu mahkeme hüviyetini kazandıracak 
salonlarla teçhiz etmek çok doğru bir hareket 
olacaktır. Bunları temin edersek kısa zamanda 
iyi bir iş yapmış olacağız arkadaşlar. 

Sözlerime son verirken ilk derece mahkeme
lerinin kurulmasiyle, demin konuşmuş bulundu
ğum mevzua tekrar avdet ediyorum, Danıştayın 
işleri azalacak ve esas itibariyle yukarıdaki arz 
ettiğim üzere içtihat mahkemesi olması gereken 
kuruluşun asli görevini zamanında ve düzen için
de yürütebilmesi sağlanmış olacaktır. Alt dere
ce mahkemelerinin kuruluşu hukukî, malî ve 
ameli cephesi itibariyle çok mühimdir. Danıştay 
ve alâkalı bakanlıklar arasında bir koordinasyon 
kurularak danışma ve dayanışma halinde bir 
proje hazırlanması ve önümüzdeki günlerde Mec
lise getirilmesi dileği ile sözlerime son veririm. 

Danıştay bütçesinin kabulünü istirham eder
ken hepinizi hürmet ve muhabbetle selâmlarım. 
(Soldan, alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın İsmail Hakkı Akdoğan. 
İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 

Çok muhterem arkadaşlar, bu bütçe dolayısiyle 
grupumuz adına tenkidlerini yapacak olan arka
daşımız mazereti dolayısiyle Meclisten ayrılmak 
mecburiyetine düştüğü için söz aldım. Gecenin 
bu saatinde konuşmak arzusunda değildim. Esa
sen vazifeli arkadaşımız da burada yoktu. An
cak, gerek biraz evvel burada konuşan Adalet 
Partisi sözcüsü arkadaşımın bir yanlış beyanını 
tavzih etmek, gerekse bu konuda Sayın Başbaka
nın yapmış olduğu ve grupumuzu da itham eden 
konuşmasına arzı cevabeylemek için bu fırsat
tan istifadeyi uygun bulmuş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Adalet Partisi sözcüsü 
arkadaşımız soruşturma önergesinin Millet Par
tisi grupu adına verildiğini beyan ettiler. Anaya
sanın hükümlerini tetkik etselerdi soruşturma 
önergelerinin gruplarda konuşulamıyacağını sa

rahaten beyan ettiğini, bu husustaki müzakere
leri menettiğini görürler ve böyle bir iddia ile 
karşımıza çıkmazlardı. Bu bakımdan önerge
nin grupumuzla ilgili bulunmadığını, grupumuz-
dan bir arkadaşın böyle bir önerge vermiş oldu
ğunu arz ederim. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Başbakan ko
nuşmalarında Şûrayı Devletin bir kararının ifa 
edilmediğinden, gelecek bir kanunun memleke
tin mühim dertleri olmadığından ve bunlar ko
nuşulurken rejim, rejim diye bağırmanın yeri 
olup olmadığından bahsettiler ve «Rejimi hep be
raber korumalıyız, vazifemizdir.» buyurdular. 
Bu kanaatlerine toptan iştirak ediyoruz. Yalnız 
bizim de bu konuda söyliyeceklerimiz var. 

Şûrayı Devletin bir kararının haklı olup ol
madığı esasen burada konuşulmaz, grup olarak 
da bunun nedenlerini tetkik etmiş, bu tasarrufu 
haklı veya haksız bulmuş değiliz. Ancak yet
kili organın vermiş olduğu kararın Anayasa
nın hükümleri muvacehesinde mutlaka yerine 
getirilmesi lâzım geldiği kanaatindeyiz. 

Muhterem arkadaşlar, biraz evvel bir arka
daşımız Sayın C. K. M. P. Sözcüsü Mehmet Al-
tmsoy'un hukukî mütalâalarına karşı bir tavzih 
kararı okudular. Bu tavzih kararından da an
laşılmaktadır ki, aynı kâğıda yazılmasiyle ayrı 
ayrı kâğıtlara yazılmasında bir farkı olmadığı 
yolundaki mütalâa tavzih kararı muvecehesin-
de bertaraf edilmiş durumdadır. Verilen tehiri 
icra kararı her ikisine aittir. Yeni tâyinin de 
oradan ayrılanın da tehirine ait bulunmaktadır. 

Şimdi Sayın Başbakan buyurdular: «Efen
dim, bunun yolu var, önerge verildi, soruştur
ma yapılacak, komisyon kuruldu. Kanun getiri
yoruz, beğenmezseniz müzakeresi yapılır, kabul 
edilir ve aykırı olursa Anayasa Mahkemesine 
gider iptal ettirirsiniz. Kanunların hâkim bu
lunduğu bir yerde rejim, rejim diye bağırma
nın mânasını ben anlıyamıyorum.» dediler. Mü
saade buyururlarsa biz de buna karşı fikirleri
mizi beyan edelim. 

Muhterem arkadaşlarım, ekseriyet partisi, 
iktidar partisi mevcut çoğunluğa dayanarak, ka
nunun yapabilirsin dediği her şeyi yapmaya kal
karsa bir milletvekili de kanunun kendisine ver
diği her türlü hakkı kullanmaya kalkarsa du
rum ne olur? Milletvekillerinin masuniyeti üze
rinde bu kürsüde çok duruldu. Buraya çıkarsa 
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İçtüzüğün menettiği graliz sözler sarf etmez, sa- I 
det dışına çıkmaz, ama en ağır şekilde sadet 
içinde konuşursa A. P. grupu da kürsüye hücum 
ederse, burada bir arbede olursa doğru bulur 
musunuz? Asla, doğru bulmazsınız. Bu millet
vekili de kürsüde kanuni hakkını kullanıyor. 
Anayasa buna hak vermiştir, kullanıyor demi
yorsunuz, bir hâdise çıkıyor. O halde bir kanun 
geldiği zaman burada müzakeresi yapılırken, ek
seriyet partisi, iktidar partisi benim çoğunlu
ğum var, kanun da bana bu hakkı vermiştir, 
der, bu memleketin huzurunu düşünmezse ona 
karşı konuşan milletvekilleri de, «Kanun bana 
salâhiyet vermiştir, ben istediğimi kürsüden ko
nuşurum..» derse burada beklenilmedik müessif 
hâdiseler olur. Olursa ne olur? Geçen devrede 
olduğu gibi burada bizim bir taraftan tahrik
ler, bir taraftan istismarlar içerisinde yuvarlan
dığımız zaman dışarıda da Şubat ve Mayıs olay
ları olur. (A. P. sıralarından, gürültüler.) Mü
saade buyurursanız biz, muhterem arkadaşlarım 
şunu sureti katiyede söyliyelka ki, Millet Parti
si olarak böyle hâdiseleri temenni eden, arzu 
eden bîr parti değiliz. Endişeleniyoruz, bu gibi 
haller karşısında hevesler artar, gayrikanuni 
yollara, gayrimeşru yollara başvurulur, bu mil
let çok kötü zamanlar geçirir, diye üzülüyoruz. 
Sayın Başbakan buyuruyorlar: «Geminin içinde
ki yolcular gemiden bir yeri delerler, su dolar
sa hep beraber batarız.» Çok doğru. Ama yol
cular orayı delmez de Başbakan gemiyi karaya 
oturtursa yine hep beraber batarız. Biz samimî 
endişelerimizi söylüyoruz. Her türlü gayrikanu
ni hareketlerin, her türlü gayrimeşru hareketle
rin tamamen karşısındayız. A P. iktidarının 
devresinin sonuna kadar memlekette hayırlı iş- I 
ler yapmasını temenni ediyoruz, hiçbir suretle I 
iktidarda gözümüz de yok, iddiamız da yok. 
Ama hareketlerinden, kötü niyetlilerin intihası
nı kabartıcı, bâzı hâdiselere sebebolucu bir yön 
görüyoruz. Bu yollardan tevakki etmelerini is
tirham ediyoruz. Hürmetlerimle. (Sağdan, alkış
lar.) 

BAŞKAN — Sayın Türkân Seçkin, şahsı I 
adına. | 

TÜRKÂN SEÇKİN (Edirne) — Sayın Baş- I 
kan, Hükümet ve Danıştay üyeleri ve değerli t 
milletvekilleri, günlerden beri Anayasanın, de- I 
mokrasinin ve hukuk devletinin teminatı olan ı 
en mühim meselelerinden biri olan Danıştay ka- I 

I rarlarrmn infazı konusu komu oyunu meşgul et-
I mektedir. Bu husustaki görüşlerimi bütçe mü

zakereleri' dolayısiyle fırsat bulduğum şu süre 
içinde pek hazırlık yapamamış olmama rağmen 
kısaca izaha çalışacağım. 

Fırsat diyorum, çünkü grup adma konuş
malar, milletvekillerine şahsı adına bu kürsü
den pek konuşma imkânı vermemekte, şahsı adı
na söz sırası alma Meclis içi bir güreş mevzuu 
olmakta... 

I Eksik olmasınlar Nazif Kurucu arkadaşımız 
aldıkları sıraları cömertçe dağıttılar da bizlere 

I de söz düştü. Kurucu'ya ve Başkana teşekkür 
ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, görüşlerimi açıkla
maya geçmeden evvel aydınlatıcı bir - iki husu
sa değinmek isterim. 

Geçen yıl yani 1965 bütçe müzakerelerinin 
Danıştay bütçesi kısmında Sayın Bakan Hüse
yin Ataman'm 1960 tan 1964 e kadar Damş-
taya gelen iş dosyalarının aded itibariyle ifade
sini verirlerken gelen işin çıkanlardan az olu
şunu ifade etmesiyle "Danıştayın fazla iş yaptı
ğını ispatlamışlardır. Yine o bütçe müzakerele
rinde A. P. Grupu adına konuşan bir arkada
şımız : Fertler idarenin kanunsuz kararlarını 
kaldırarak verdiği zararları tazmin ettirmek 
imkânına sahîb oldukları ehemmiyetine kavuş-

I turulmaktır. Ancak bütün eylem ve işlemleri 
bağımsız kazai murakabeye tabi bir ilâvedir kî, 

I vatandaşlara güven, itimat ve huzur verebilir. 
Kalkınan ve huzur ülkesi olan Türkiye'yi ya
ratacak müesseselerin başında her türlü tesir
den masun dayanağı kanun, idare hukuku, ilmî 
ve idari hayatın ihtiyaçları olan bir Danıştaym 

I bulunduğuna manıyoruz. Hükümetin kanunla-
I ra bağlılıkları, tarafsızlıkları, mücerret beyan

ları ve kendilerini tahditleri ile değil, Danış
tayın bilgili, hizmet icaplarına uygun ve taraf
sız kararları ile kabil olacaktır. Beklenilen idari 
reformu da Danıştayın isabetli kararları tahak
kuk ettirecektir» demektedirler. 

I Biraz evvel 109 sayılı tutanaktan, 663 ncü 
I sayfasından okuduğum notlara göre başmües-
l seseler arasında bulunan Danıştayın isabetli 
| kararlar aldığına, alacağına inanarak Türkiye'-
I nin kalkınmasını ve huzur ülkesi olmasını Da-
ı ttiştaym çalışmalarına bağlamaktadır o gün ko-
I nuşan değerli arkadaşımız. 
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Nitekim geçmiş yıllarda bâzı' Danıştay ka
rarlarının infaz edilmemesi neticesi, Daroştay-
da maddi1 ve mânevi tazminat yönünden açıl
mış dâvaların sayılacak kadar az olması da ve
rilen kararların infaz edilmiş olduğunu göste
rir. Nitekim 6273 sayılı întıbak Kanununun 
tatbikatı dolayısiyle davacıların lehinde veri
len kararlar da idarece kadro kifayetsizliği ile
ri sürülerek infaz edilememiş, ancak bu sebeple 
açılan tazminat dâvaları Danıştayca şahısların 
lehine neticelenmiştir. Böylece geçmiş yılların 
Danıştay icraatı ile bu konudaki Hükümet gö
rüşlerini olumlu safhada görüyoruz. 

Bu dönemde de Hükümetin, Danıştay çalış
malarını kolaylaştırma bakımından Danıştayın 
muhtacolduğu, geçen yıldan plân ve projesinin 
hazırlandığı genişçe bir binaya kavuşması için 
bina yatırımı bakımından yanılmıyorsam 10 
milyon liranın bütçeye konmasını memnuniyet
le karşılıyoruz. 

Yine Anayasanın 7, 114, 142 nei maddeleri 
hükümlerine göre kurulması öngörülen bölge 
idare mahkemelerinin kurulması hakkındaki ça
lışmalar da memnuniyet vericidir. 

Ancak, Danıştayın yükünü hafifletme bakı
mından kurulacak mahkemelerin Danıştaya bağ
lı, bağımsız olmasa iktiza eder. Halbuki bâzı 
gazetelerde bu mahkemelerin İçişleri Bakanlı
ğına bağlanacağına dair yazılar yazılmaktadır. 
Bunu ciddî bir mesele telâkki etmekteyiz. Bu 
hususta Hükümetin görüşünü öğrenmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlarım, devletlerin sağlam, 
istikrarlı, sıhhatli bir bünyeye sahibolması Ana
yasanın öngördüğü Anayasa Mahkemesi, Tem
yiz Mahkemesi, Danıştay, Yüksek Hâkimler 
Kurulu, üniversite, TRT gibi temel kuruluşla
rın bağımsız çalışmalarına bağlıdır. 

Her şeyden evvel Anayasaya, 27 Mayısa bağ
lıyız, derken bu müesseselerin sağlam, güven 
verici bir yapıda olduğuna inanmamız lâzım. 

29 Ocak 1966 tarihli bir iktidar gazetesi 
olan Adalet Gazetesinde; «Çürük temel mües
seseler» başlıklı Turhan Dilligil'e aidolduğunu 
sandığımız yazıdan neyi kaydettiğini kestirmek 
biraz güç oluyor. 

Yine birkaç gün evvelki iktidar gazeteleri
nin birinde bâzı1 vatandaşların Danıştaydaki 
dâvalarının ihmale uğradığı halde bir umum 
müdür dâvasının hemen neticelendiğinden ba

hisle basın yolu ile Danıştay yıpratılmak isten
mekte. 

Kamu hizmetinin 1 nci derecede sorumlu 
mevkilerinde bulunan kişilerin hiçbir isnat ve 
deMl olmadan gerekçesiz olarak görevlerinden 
uzaklaştırılmaları gibi rejimi etkileyici olay 
vatandaşların gözünde bir taraftan iktidara, ya
kın basın yolu ile küçültülmek istenmektedir, 
diğer taraftan, Başbakan dahi A. P. Grupunda 
yaptığı bir konuşmayla, dürüst çalıştıkları için 
görevlerinden uzaklaştırılan îhsan Topaloğlu 
ile Tahsin Yalabık hakkındaki kararların in
faz edilmemesi ile ilgili olarak, «Tazminat ta-
lebedebilirler» demişlerse de bu, durumun Da
nıştay muvacehesinde izahıdır. Bu 512 sayılı 
Danıştay Kanununun 95 nci maddesinin son pa
ragrafı şöyledir : 

«Danıştay ilâmları icaplarına göre eylem ve 
işlem tesis etmiyen idare aleyhine, Danıştayda 
maddi ve mânevi tazminat dâvası açabilirler.» 

Ayrıca böyle bir netice şahsi ve siyasi so
rumluluk doğurur. (Müdahaleler) Sabahın dör
düne kadar müzakereye devam etmek istiyen 
arkadaşlar sabırsızlık göstermektedirler. 

Bu durumu esasen Anayasa muvacehesinde 
tetkik etmek zaruri idi. Çünkü, Anayasanın 132 
nci maddesinin son fıkrası şöyledir : 

«Yasama ve yürütme organları ile idare, 
mahkeme kararlarına uymak zorundadır. Bu 
organlar ve idare mahkeme kararlarını hiçbir 
surette değiştiremez ve bunların yerine getiril
mesini geciktiremez» der. 

Görüldüğü gibi yasama ve yürütme organ
larının idare, mahkeme kararlrama uymak zo
rundadır. Bu organlar ve idare mahkeme ka
rarlarını hiçbir surette değiştiremezler. Bunla
rın yerine getirilmesini geciktiremezler. 

Bu âmir hükümlerin ihlâli, açıkça Anaya
sanın ihlâl edildiğini göstermektedir. 

Esasen T. P. Anonim Ortaklığı Umum Mü-
üdürü îhsan Topaloğlu'nun Danıştayca lehinde 
verilen tehiri icra kararının yanlış anlaşılması 
neticesi, kararın tavzihini talebetmiş, Danıştay
ca da bu tehiri icra karan etraflıca izah edil
miş, hattâ neticesinde bunun böyle anlaşılması 
lâzımgeleceği düşüncesi ile de tavzihe yer olma
dığı şeklinde karar verilmiştir. 

Bu izahat neticesi : îşbu kararların infazı 
şarttır. Aksi de düşünülemez, düşünülmemeli-
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dir. Demokratik idarelerin bir güzel hususi
yeti yanlış anlamlardan ötürü yapılan icraattan 
geri dönüş yapılabilmesindedir. En yüksek fora 
organı olan Başbakanlık geri dönebilmelidir. 
Tutumunda ısrar etmemelidir. Başbakanlığın tu
tumu diğer bakanlıklara kötü bir emsal ol
mamalıdır. 

Demokrasimin, varlığımızın ve vatandaşın 
teminatı olan Danıştay icraatına gölge düşürül
memelidir. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım üç ta

ne yeterlik önergesi gelmiştir, okutuyorum. 

Saym Başkanlığa 
Kâfi görüşülmüştür, kifayetin kabulünü arz 

ederim. 
Edirne 

Nazmi özoğul 

Yüksek Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır, müzakerelerin kifaye

tini arz ve istirham ederim. 
Samsun 

Şevki Yücel 

Yüksek Başkanlığa 
Danıştay bütçesi üzerindeki müzakerelerin 

kifayetini saygı ile arz ederim. 
Çanakkale 
Nihat Akay 

BAŞKAN — Kifayet önergesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1 6 . 2 . 1966 O : 4 

Bölümlere geçilmesini kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

(A/l) Cari1 harcamalar 
Bölüm Lira 

12.000 Perosnel giderleri 11 529 236 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 034 081 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 25 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir; 

16.000 Çeşitli giderler 54 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

35.000 Sosyal transferler 60 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Danıştay Bütçesinin tümünü oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Hayırlı olsun. 

17 Şubat 1966 Perşembe günü saat 10.00 da 
toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 03,40 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
47. BİRLEŞİM 

16 . 2 . 1986 Çarşamba 

Saat : 10,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Maliye Komisyonu Başkanlığının, Cum

huriyet Senatosu Îstanlbul Üyesi Rifat öztürk-
çine'nin, 057 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun geçici 5 nci maddesinin birinci fıkrasının 
değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifinin Hü
kümetçe hazırlanmakta bulunan Genel kadro 
kanunu tasarısı ile birlikte görüşülmek üzere 
içtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince tehirine 
dair tezkeresi. (2/209, 3/261.) 

B - İKlNCÎ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
X 1. — 1966 yılı Bütçe nanunu tasarısı ve 

Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1966 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Bütçe Karana Komisyonu raporu. (Millet 
Meclisi 1/5; Cumhuriyet Senatosu 1/639) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 47; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 716) [Dağıtma tarihi : 11 . 2 .1966] 

X2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 1966 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. (Millet 
Meclisi 1/7, Cumhuriyet Senatosu 1/619) (Mil- I 

let Meclisi S. Sayısı : 34; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 717) [Dağıtma tarihi : 11 . 2 . 1966] 

X 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1966 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları tezke^ 
releri. (Millet Meclisi 1/18; Cumhuriyet Sena
tosu 1/620) (Millet Meclisi S. Sayısı : 33; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 718) [Dağıt. 
ma tarihi : 9 . 2 .1966] 

X 4. — Ankara Üniversitesi 1966 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve 1966 yılı Bütçe kanunu tasa
rısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 1/6, Cum
huriyet Senatosu 1/623) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 46; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 719) 
[Dağıtma tarihi : 11. 2 .1966] 

5. — Ege Üniversitesi Ü966 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve 1966 yılı Bütçe kanunu tasarı
sında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/11; Cumhuri
yet Senatosu: 1/626) (M'llet Meclisi S. Sayı
sı : 35; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 720) 
[Dağıtma tarihi : 11. 2 .1966] 

X 6. — Îstanlbul Üniversitesi 1966 yılı Büt
çe kanunu tasansı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi : 1/13; Cumhuriyet Senatosu • 
1/627) (Millet Meclisi S. Sayısı : 37; Cumhuriyet 
Senatosu S. Sayısı : 721) [Dağıtma tarihi : 
9.2.1966] 

X 7. — istanbul Teknik Üniversitesi 1966 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi : 1/14; Cumhuriyet Sena
tosu: 1/624) (Millet Meclisi S. Sayısı: 37; Cum-



huriyet Senatosu S. Sayısı : 722) [Dağıtma ta
rihi :9 . 2 .1966] 

X 8. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Sena
tosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları 
tezkereleri (Millet Meclisi 1/9, Cumhuriyet Se
natosu 1/628) (Millet Meclisi S. Sayısı : 38; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 723) [Dağıt
ma tarihi : 9 . 2.1966] 

X 9. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1966 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 1966 yılı Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/15; Cumhuriyet Senatosu 1/029) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 39; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 724) [Dağıtma tarihi : 11. 2 . 1966] 

X 10. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri. (Millet Meclisi 1/12, 
Cumhuriyet Senatosu 1/621) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 40, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı:725) 
[Dağıtma tarihi : 9 . 2 .1966] 

X 11. — Tekel Genel Müdürlüğü 1966 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri. 
(Millet Meclisi 1/17, Cumhuriyet Senatosu 
1/630) (Millet Meclisi S. Sayısı : 41, Cumhuri
yet Senatosu S. Sayısı: 726) [Dağıtıma tarihi : 
9 . 2 . 1966] 

X 12. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt

çe Karma Komisyonu rapOiiına dair Cumhuri
yet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri. (Millet Meclisi 1/10, 
Cumhuriyet Senatosu 1/635) (Millet Meclisi S. 
Sayısı: 42, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 727) 
[Dağıtma tarihi : 11 . 2 .1966] 

X 13. — Orman Genel Müdürlüğü 1966 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senataosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezke
releri. (Millet Meclisi 1/16, Cumhuriyet Sena
tosu 1/633) (Millet Meclisi S. Sayısı : 43, Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 728) [Dağıtma ta
rihi : 11 . 2 , 1966] 

X 14. — Devlet Hava Meydanları işletmesi 
Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe kanunu tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 
1/8, Cumhuriyet Senatosu 1/634) (Millet Mec
lisi S. Sayısı : 44, Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 729 [Dağıtma tarihi : 11 . 2 . 1966] 

X 15. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1966 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezke
releri. (Millet Meclisi 1/19, Cumhuriyet Sena
tosu 1/636) (Millet Meclisi S. Sayısı : 45, Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 730) [Dağıtma ta
rihi : 1 1 . 2.1966] 
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A-ÎKÎNCt GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B BIRINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
İŞLER 


