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JTANAK ÖZETİ I GEÇEN Tl 

Birinci Oturum 
Hükümet ve Komisyon yetkilileri Genel 

Kurulda hazır bulunmadığından ve çoğunluk 
da olm'aldığından Birleşime yarım ısaat ara ve
rildi. 

İkinci Oturum 
1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı üzerindeki 

göirüşmlelere devam olunarak; 
ıGumlhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 

Bütçeleri kabul edildi. 
Birleşime saat 12,57 de ara verildi. 

Üçüncü Oturum 
Cumhurbaşkanlığı, 
'Sayıştay ve, 
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı bütçeleri 

kabul olundu. 

TASARILAR 
1. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri yütr'üyü-

fü hürriyeti hakkındaki Kanunda değişiiıklifk-
ylapılnıa'sma dair kanun tasarısı. (1/439) 
(İçişleri ve Adalet komisyonlarınla) 

2. — Türk üeza Kanununun bâzı maddeıle-
rinin değ'iıştirilmesi ve bâzı maddelerime fıkra
lar ilâve edilmesi hakkında kanun tasarısı. 
(1/440) (Adalet Eomüsyıoınıuna) 

TEKLİFLER 
3. — İzmir Milletvekili Burhlanetbin Asu-

tay ve 6 arkadaşının, 506 sayılı Kanunun 118(3 
sayılı Kanunla değişik 73 nci maddesinin da-
ğiştMlmiesine ve bu kanuna geçici ek madde 
eklenmesine dair kanun teklifi. (2/487) (Ça
lışımla ve Plân komisyonlarına) 

4. — tamir Milletviekili Münir Daldal'ın, 

* * * - • " • • 

17 . 2 . 1971 Çarşamfaa günü saat 9,00 da 
toplanılmak üzere Birleşime saalt 18,45 te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Baişkanvekili Sivas 

Talât Köseoğlu Enver Akova 

Kâtip 
Ankara 

Kemal Ataman 

SORULAR 

Yazılı soru 
1. — Kaırte Millatıvefeili Turgut Artaç'ın, 

Kars ili merkezinde dikine! PTT şaibesinin n-3 
zaman açılacağıııia dair yazılı soru önergemi, 
Ulaştırma Bakanlığına gönderilmiştir. (7/493) 

'sayılarla müşterek bahis «LOTO» tertilbi hak
kımda kanun teklifi. (2/488) (Adalet, Ma
liye, İçişleri, Gençlik ve Spor ve Plân komis
yonlarına) 

5. — Kırklareli Milletvekilli Mehmet Ata-
gün'ün, 44 sayılı Anayasa Malikearje'sinin ku
ruluş ve yargılama usulleri hakkındaki Kanu
nun 38 nci maıidesiaıin değiştirilmes'ina dair 
kanun teklifi. (2/480) (Adaleli; Komisyonuna) 

6. — Kayseri Milletvekili Mehmet Türk
menoğlu ve iki arkadaşının, 657 sıa'yılı Dev
let Memurları Kanununun bâzı maddelerinin 
değifbirillmesime ve bu kanuna bâzı madldeler 
eklenmesine dair 1327 sayılı Kanunun ek ge
çici 4 ve 29 ncu maddelerine birer fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi. (2/490) (Plân 
Komisyonunla) 

^ f I »« 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılına Saati : 09,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Şevket Doğan (Kayseri), Memduh Ekşi (Ordu) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 51 nci Birleşimini açıyorum. 

III - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Yurt dışına giden Dışişleri Bakanı İh
san Sabri Çağlayangil'e Devlet Bakanı Hasan 
Dinçer'in vekillik etmesinin uygun görüldüğü
ne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/^140) 

IBAŞKAN — Cumhurbaşkanlığının bir tes
keresi vardır, okutuyorum. 

Yurt dışına giden Dışişleri Bakanı İhsan 

Sabri Çağlayangirin dönüşüne kadar; Dışişleri 
Bakanlığına, Devlet Bakanı Hasan Dinçer'in ve
killik etmesinin, Başjbakanm teklifi üzerine uy
gun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cevdet 'Sunay 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine arz 
olunmuştur. 

IV - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1971 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/386; (Millet Meclisi S. Sayısı : 257) 

A) BAŞBAKANLIK BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Program gereğince, Başbakan
lık Bütçesi üzerindeki müzakereye başlıyoruz. 

Gruplar adına söz almış bulunan sayın mil
letvekillerinin isimlerini arz ediyorum: 

Millî Güven Partisi Grupu adına Sayın is
met Kapısız, 

Demokratik Parti Grupu adına Sayın Ha
san Korkmazcan, 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sa
yın Ali Rıza GülMoğlu, 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Kemal 
Şensoy. 

Millî Güven Partisi Grupu adına Sayın 
ismet Kapısız? Yok. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın 
Başkanım, sözcümüz gelmedi. Bir sonraki söz
cü olarak konuşmasını rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Peki efendim, 

Demokratik Parti Grupu adına Sayın Hasan 
Korkmazcan? («Gelmedi» sesleri) Gelmediler. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın 
Ali Rıza Güllüoğlu, buyurun efendim. 

Gruplar sözcüleri görüşlerini ifade edinceye 
değin, diğer grup sözcüleri teşrif ederlerse ken
dilerine söz veririz. Gelmedikleri takdirde diğer 
bütçeye geçmek mecburiyeti olduğunu ifade et
mek isterim. 

Sayın Güllüoğlu buyurunuz efendim. 

C.H.P. GRUPU ADINA ALÎ RIZA GÜLLÜ
OĞLU (Adana) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
muhterem üyeleri, 

Teüikid ve temennilerimizi tamamen objektif 
esaslar dairesinde, her türlü bissî ve politik çı
karların dışında, samimî olarak arz etmek dü
şüncesiyle Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adı
na Yüce Meclisin huzurundayım. 

Anayasamızın 105 nci maddesi : 
«Hükümet Balkanı, Bakanlar Kurulunun 

Safkanıdır, bakanlıklararası işbirliğini sağlar, 
Hükümetin getael siyasetini yürütür» hükmünü 
derpiş etmiştir. 

Hal böyle olduğuna göre, Başbakanlık büt
çesi üzerinde görüşlerimizi arz ederken, Hükü
metin genel politikasına göz atmak mecburiye-
timdeyiz. 
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Tenkidlerimizin yanlış anlaşılmaması için 
genellikle, bilhassa düşünen kaf alanöa malûm ve 
gerçek olan şu hususu bir kere daha ifadede -
fayda vardır. Biz, 1961 Anayasamız doğrultu
sunda, hür, siyasal ve sosyal, demokraitJik düzene 
bağlı ve millî iradeye saygılı bir siyasi teşekkül 
olarak, milletimizin seçimler neticesi verdiği ka-
rar ile Yüce Meclisimizin nisbet itibariyle teşkil 
tarzım saygı ile karşılıyoruz. 

Başbakan, Anayasamızın âmir hükmü icabı, 
Hükümetin genel politikasını yürütmekle görev
li okluğuna göre, Hükümetin genel siyasetine 
g'Sz atarken, Hükümetin 1961 devrim anayasası 
karşısındaki tutumunu tetkik etmek gerekmek
tedir. 

1961 Anayasamız, 1924 tarihli Anayasamızın 
yoksun olduğu, sosyal ekonomik hükümleri ih
tiva ettiği gibi, bütün demokratik müesseseleri 
Türk siyaset hayâtına giııdirmiştir. örneğin : 
Anayasa Mahkemesi, çift Meclis, Yüksek Hâkim
ler Kurulu v.s. 

Kısaca, 1961 Anayasamız, modern demokra
tik anayasaların kabul ettiği insanı anahak ve 
hürriyetlerini ihtiva ettiği gibi, bütün bu hak 
ve hürriyetleri teminat altına alan hükümleri 
de derpiş ederek, siyasal demokrasimize sosyal 
ve ekonomik öz katarak, demokrasimize yaşama 
gücü kazandırmıştır. Zira, sosyo - ekonomik öz
den yoksun olan siyasal demokrasiler, uzun 
ömürlü olamazlar. Eğer 1924 Anayasası, 1961 
Anayasası gib'i her türlü demokratik müessese
leri ihtiva etse ildi ve sosyo - ekonomik öze sa-
hibolsa idi ve bir ide, o devrin yöneticileri bu 
hükümlere saygılı olsalardı, bu Anayasa ile ku
rulmuş bulunan siyasal demokrasi daha uzusı 
"mürlü olabilirdi. 

Demek ki, her ne kadar sosyal ve ekonomik 
özü ve modern demokratik kurumları ihtiva 
eden Anayasaya sahibolunsa da, bu Anayasayı 
tatbikle görevli olafalk iş başına gelen iktidarın 
ona saygılı olması ile yazılı olan demokrasi ha
yatiyet kazanır ve ancak böylece uzum ömürlü 
alabilir. Ak3İ takdirde, yazılı olan demokrasi ha
yatiyet kaısanamıyacağından ölüme terk edilmiş 
olacaktır. 

îfte bugün Türkiye'de, 1965 ve 1969 seçim
leri neticesinde, yüce milletimizin oyları ile ik
tidara gelen Adalet Partisi iktidarının sosyo -
ekonomik özs şahibolan 1961 Anayasası ile çatış

ması neticesinde demokratik rejimin devam edip 
etmiyeceği münakaşa konusu yapılmaktadır. 
Bu itibarladır ki, yüce milletimizin oyları ile 
A. P. nin iktidarda bulunması yine büyük Türk 
Milleti için çok büyük şanssızlıktır. Zira, A. P. 
Hükümeti 1961 Anayasamızla saihibolduğumuz 
kurumlar rejimi olan demokrasimizi yanlış an
lamakta ve onun hükümlerini de bu zihniyet
le tatbik etmek istediği içindir ki, bunalımlara 
sebebolmaktadır. 

Halbuki, Anayasamıza göre Hükümet, Dev
let organlarından sadece birisi olup, 
otoritesi Devlet otoritesi değildir. Dev
let otoritesi ise bütün anayasal ku
rumların otoritelerinin birleşmesi neticesinde 
tahakkuk etmektedir. 

işte Hükümet, Anayasal bu gerçeği anla
mak istememekte ve kendisini Devlet otoritesi
nin yegâne temsilcisi addederek bütün Anaya
sal demokratik kuramların faaliyetlerinin kont
rolcüsü ve düzelticisi saymaktadır. 

Hükümetin bu zihniyete sahibolduğu, Baş
bakanın bizzat bu yüce kürsüden birçok defa
lar ifade ettiği ve Meclis zabıtlarına geçen şu 
sözlerinden gayet aşikâr olarak anlaşılmakta
dır. 

Başbakan, «Biz sandıktan çıktık. Bizleri 
millî irade işbaşına getirmiştir. Muhalefetin 
tenkidleri isabetsizdir ve millî iradeye tercü
man olamaz.» demekle Sayın Başbakan Anaya
sanın hudutları dışına çıkarak kendisini ve Hü
kümetini her türlü Anayasal kurumların üze
rinde görmekte ve Anayasamızın, demokrasimi
zin vazgeçilmez unsurları olarak kabul ettiği, 
kendi partisinin dışındaki siyasi partilerin Ana
yasa doğrultusundaki görüş ve tenkidlerini de 
hiçe saymaktadır. 

Kısaca ifade etmek gerekirse, demokrasimi
zin bugün içinde bulunduğu bunalım, Başba
kan ve Hükümetinin görüş ve zihniyetiyle Ana
yasa arasındaki çatışmadan ileri gelmektedir. 
Yoksa, Başbakanın bizzat ifade ettiği gibi, bu 
bunalım neticesi zuhur eden anarşi, demokratik 
rejimin zatında mevcudolmayıp, bizzat kendi 
zihniyet ve anlayışının eseridir. Bugün demok
ratik rejimle diktatorya arasındaki yaşadığı
nız anarşi ortamına ulaşmamızda baş/sorumlu 
Sayın Başbakandır, 
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1965 seçimlerini mütaakıp, Başbakanlığa ge
len BenıireFin, demokrasimizi anarşik bir or
tama itebileceği Sayın Genel Başkanımız İnö
nü tarafından teşhis edilmiş ve bâzı önemli olay
lar münasebetiyle bu yüce kürsüden şu tavsiye
lerde bulunulmuştur: 

«Kanunlara aykırı hareketleri önlemek için 
kendinize sempatik saydığınız başka güçler çı
karmayınız. Meçhul olan kuvvetlerle zabıta gö
revi yaptırılmasın. Bunlar güçlendiği zaman is
teseniz de mâni olamazsınız. Kanunsuz olayla
rı önlemek için Devletin zabıta kuvveti vardır. 
Bu kuvvet Devletin emrinde, tarafsız kullanılma
lıdır. Tarafsız olduğu şüpheye uğradığı zlaman va
zife göremez hale düşer.» Bundan 5 sene önce Sa
yın İnönü'nün koyduğu teşhis doğru çıkmış ve 
tavsiyelerine aldırış edilmediği içindir ki, bu
günkü anarşik ortama gelinmiştir. 

Nitekim Sayın Başbakan'ın 1965 seçimlerini 
mütaakıp A. P. nin iktidara gelmesiyle Başba
kanlık koltuğuna oturmasını mütaakıp, İzmir'
de vermiş olduğu nutuk hâlâ hafızalarımızda
dır. Sayın Demirel izmir'de aynen şöyle diyor
du : «Birkaç tane genç şehir sokaklarında, kal
dırımlarda demokrasimizin koruyucu meleği ke
silmişlerdir. Birkaç genç demokrasimizin sahi
bi olamazlar ve yurt sathında demokrasimize 
sahip çıkacak ve hattâ iktidara getirdiği A. 
P. ye sahip çıkacak kimseler vardır ve bu şa
hıslar kendilerinden daha ziyade güçlüdürler 
ve ioabederse silâhla da karşı koyacaklardır.» 
demiştir. 

işte Sayın Demirel'in bu ekmiş olduğu to
humlar bugün yurt sathında yeşermiştir. 

Sayın Milletvekilleri; hepiniz seçim bölge
nize gittiğiniz zaman kulaklarınızla duyduğu
nuz, gibi, gözlerinizle de şaihidolduğunuz kanaa
tindeyim. Benim .bölgemde, komşu vilâyetim
de, Hatayla şahidolduğum gibi, halk bugün eli 
silâhlı dernek haline gelmiş, birtakım zorbala
rın tehdidi altındadır. Ve bu, açık söylüyorum, 
A. P. nin bizzat ilçe ve il örgütleri tarafından 
bilinmekte olduğu gibi, desteklenmektedir de. 

Başbakan, gençlerin haklı olan isteklerini 
haksızlıkla itham ederek, hoşlanmadığı grupla
ra karşı sempati duyduğu sağcı gençleri hare
kete geçirmiştir. Sayın Genel Başkanımız ve 
partimizin yetkili şahsiyetleri bir seneyi müte
caviz zamandan beri eli silâhlı bu zorbaların 
demokrasimizi anarşik bir ortama ittiğini, aşı

rı sol ve aşın sağın tehlikeli duruma geldiğini 
beyan ettikleri halde, Hükümetin yetkili şahıs
larının, başta Sayın Demirel olmak üzere, bu 
Yüce Meclisin kürsüsünden, C. H. P. nin Sayın 
Genel Başkanı ve Genel Sekreteri gibi, bu aşı
rı eli silâhlı, bilhassa aşırı sağcılara karşı hiçbir 
zaman karşı durulduğu hususunda resmî be
yanlarına tesadüf edilmemiştir. Bugün yurt 
sathında artık bilinmesi gereken husus şudur 
ki, aşırı sağın A. P. iktidarının himayesi altın
da geliştiği artık bir gerçektir. Ve A. P. nin 
yetkili organlarının resmî beyanları ile bu yüce 
kürsüden bunların lçarşısında bulunduğunu ifa
de etmesi gerekmektedir ve zaman geçmektedir. 
Ve çıkan gençlik olaylarında zabıta kuvvetleri 
tarafsız kullanılmamıştır. Bu sebepledir ki, 
Devlet zabıta kuvvetleri dahi bu duruma isyan 
etmişlerdir. 

Siyasal felsefesi Anayasa ile taban tabana 
zıt olan Başbakan ve Hükümeti, düşünce ve ha
reketlerini beğenmediği şahıs ve Anayasal ku
ruluşları suçlamaları ile susturmak gayreti içi
ne girmiş bulunmaktadır, örneğin, idarenin ka
rarlarını bozan yargı organları, Hükümetin tu
tumunun yanlış olduğunu bildiren üniversiteler 
ve Anayasamız doğrultusunda reform yapılma
sını istiyen memurlar, öğretmenler, gençler sus
turulmak istenmektedir. 

Geçen sene ve evvelki sene talebe hareketle
ri başladığı zaman üniversite reformları temel 
addedilerek harekete geçilmiştir. Eğer o zaman 
Hükümet üniversite reformları üzerine eğilsey-
di ve bir çare arasaydı, belki de eli silâhlı aşı
rı sağ ve sol zorbaları bugün üniversiteleri, ilim 
yuvalarını bu şekilde zorlıyarak kapanma du
rumuna getiremezdi. 

Anayasal kurum ve örgütlerin kuruluş gaye
lerine uygun olarak çalışıp çalışmadıklarını de
ğerlendirmeden, Anayasayı hiçe sayarak .tek 
otonla olduğu zihniyetiyle bu Devlet kurıım ve 
örgütleri malî ve çeşitli siyasi baskılarla, ikti
dar uydusu haline getirilmek istenmekledir. -
TRT de bu durum açık seçik ortadadır. 

Diğer taraftan resmî devlet örgütü olan 
.Anadolu Ajansı ve MİT Başbakanın yakınları 
ile parti emrine sokulmuşlardır. 

Yüksek Denetleme Kurulunun Başbakanlığa 
bağlı olmasını bugünkü Anayasamız muvaçejhe-
sinde hukuk nosyon ve mantığı ile izah ve „ te
lif etmeye imkân yoktur. 
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Kamu iktisadi teşebbüslerinin hesaplarının 
en son merci olarak Yüce Meclisten geçtiği ger
çeği göz önüne alınırsa, bu kurumların hesapla
rının tarafsız ve dürüst bir şekilde kontrol ve 
tetkiki için Yüksek Denetleme Kurulunun Tür
kiye Büyük Millet Meclisine bağlanması iktiza 
eder. Aksi takdirde yakın bir geçmişte Devlet 
Demiryolları arsalarının Başbakanın kardeşine 
satılışında usulsüzlük ve yolsuzluk olduğu hu
susunda bir rapor tanzim eden Yüksek Denet
leme Kurulunun 7 azasının görevine nasıl son 
verilmişse, yakın bir gelecekte aynı durumlarla 
karşılaşmak mukadderdir. 

Bir de Başbakan ve Hükümetinin idari yar
gı organlarının kesinleşmiş kararlarını tatbik 
etmemekte ısrar zihniyetinden vazgeçmesini 
tavsiye ederiz. Zira, Anayasamızın ruh ve an
lamına göre, kesinleşmiş yargı organlarının uy
gulanması şahsi suç sayılır. Eğer bu suçların 
Devlet bütçesinden ödenen tazminatlarla berta
raf edilebileceği düşünülüyorsa, hemen söyliye-
lim ki jSaym Başbakanın ehliyetsiz müşavirleri
nin fikir ve tavsiyelerine iltifat etmemesi gere
kir. Zira, suçluluk asla ortadan kaldırılamaz. 

BAŞKAN — Sayın Güllüoğlu, iki dakikanız 
kalmıştır, hatırlatırım. 

0. H. P. GRUPU ADINA ALİ RIZA GÜL
LÜOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, konuş
mam biraz daha uzayacaktır. 

BAŞKAN — Grupun diğer 10 dakika hak
kını da mı istiyorsunuz?.. 

ALİ RIZA GÜLLÜOĞLU (Devamla) — Evet. 
BAŞKAN — Peki, devam edin. Grupun ikin

ci söz hakkı olan 10 dakikaya ilâveten veril
miştir. 

ALİ RIZA GÜLLÜOĞLU (Devamla) — Si
yasal felsefesi Anayasamızla çatışan Başbakan 
ve Hükümetinin sosyal ve iktisadi politikası da 
toplumsal sorunlarımıza müspet hiçbir çözüm 
getirecek nitelikte değildir. Zira, bugün çağı
mızda en katı kapitalist rejimlerle yöneltilen 
ülkeler dahi, toplumlarının sosyo - ekonomik ih
tiyaçlarına önem vererek rejimlerinde sapma
lar kaydetmişler ve bizzat kapitalist bilginler, 
hele iktisaden az gelişmiş ülkelerin iktisaden 
gelişmiş ülkelerde olduğu gibi özel teşebbüs 
yolu ile gerçek bir sanayileşmeye kavuşamıya-
eaklarını ifade etmektedirler. 

. -j 

17 . 2 . 1971 0 : 1 

Yine öte yandan, kuruluşlarında katı ve in
sanları devlet otoritesinin kölesi sayan komü
nist rejimlerin bâzıları günümüzde kişilerin sos
yal ve ekonomik ihtiyaçlarının giderilmesine 
ehemmiyet vererek rejimlerinde sapmalar kay-
detikleri bâzı komünist ülkelerde de kişiler bu 
haklarını elde etmek için ayaklanmaktadırlar. 
örneğin, Macaristan, Çekoslovakya ve Polonya'-
daki olaylar. 

Görülüyor ki, artık günümüzde çağ dışı 
doktriner rejimler olan kapitalist ve komünist 
rejimlerle bir ülkeyi idare etmek mümkün ol
mamaktadır. Dünya milletlerinin ancak bugün 
anlamış olduğu bu gerçeği büyük devlet adamı 
ve devletimizin kurucusu büyük Atatürk bun
dan tam yarım asır önce görmüş ve bugünkü 
Anayasamızın esaslarını teşkil eden prensipleri 
koymuştur. Yani bugünkü Anayasamız kişiyi 
kapital ve devlet otoritesinin kölesi sayan ge
rek kapitalist ve gerekse doktriner sosyalizme 
yer vermemektedir. Anayasamız muhtevası iti
bariyle sosyo - ekonomik öze sahip bir demok
ratik rejime cevaz verdiği halde Başbakan ve 
Hükümeti, kişiyi sermayenin kölesi çağ dışı ka-
potalist bir rejimle memleketi kalkındırmak ve 
idare etmek istemektedir. 

Nitekim Sayın Başbakan, özel teşebbüsü de
mokrasinin gereği saymakta, devletçiliği akıl
sızlık olarak görmekte, kişilerin devletçe des
teklenmesiyle açılacak iş alanları sayesinde iş
sizliğin önleneceğini söylemekte ve devlet büt
çesinden milyonları faizsiz kredi olarak kişilere 
ve özel teşebbüslere vererek devlet imkânlarını, 
iktidarına yakın şahısların hizmetinde kullan
dığını görmekteyiz. 

Bu tarz tutumunun bir neticesi olarak da, 
bankalarımız kanaliyle bütçemizin yekûnu ka
dar bir meblâğ da yine kredi olarak sanayi ve 
tarım dışı, gerçek üretimle ilgisi olmıyan alan
lara dağıtılmakta ve millî servet heder edil
mektedir. örneğin; milyonlarca küçük ve orta 
sınıf müstahsil Ziraat Bankasından gerekli kre
diyi alamıyarak tefeciye soydurulurken aynı 
Bankanın, gayesi harici olan, Başbakanın kar
deşi Hacı Demirel'in özel Yükseliş Koleji için 
bir çırpıda milyonları verdiği artık kamu oyu
nun malûmudur. 

Anayasamız icabı, sosyal hukuk devleti olan 
yurdumuzda hâlâ toprak köleliği devam etmek
tedir ve hükümetçe de bu sahada bir tedbir alı-
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nacağına ihtimal vermiyoruz. Vatandaşların 
% 90 ı hâlâ Anayasamızın öngördüğü yaşama 
seviyesinin altında yaşamaya mahkûm bırakıl
dığı gibi, Vasıtalı Vergi ve zamlarla her geçen 
gün durumları daha da kötüye gitmektedir. 

Dış ticaretimize gelince; dış ticaretimiz yi
ne Anayasamız doğrultusunda işlememekte ve 
bir keşmekeş içerisindedir. Bu durumdan bilis
tifade bir avuç insan açıktan milyonları kazan
maktadır. Bu hususta Sayın Sağlık Bakanımız 
dış ticaretteki dalavereler ile millî ekonomimi
zin nasıl kemirildiğini resmî beyanlariyle ikrar 
etmek mecburiyetinde kalmıştır. Şöyle ki; pi
yasa değeri ile 29 milyon lira olan araç ve ge
reçlerin devlet eliyle % 125 ucuza alındığını 
Sayın Sağlık Bakanı resmen beyan etmek mec
buriyetinde kalmıştır ve bu da bizim dış tica
ret rejimimizin ne durumda olduğunu göster
mektedir ve Hükümetin bu kapkaç düzenine son 
vermesi için tedbir alınmakta gecikmemesi ge
rekmektedir. 

Hal böyle olduğuna göre, ulusal çıkarları
mız yönünden bu dış ticaret rejimimizdeki keş
mekeşe son vçrerek, dış ticaretimizin ulusal eko
nomimize uygun bir tarzda düzenlenmesi gerek
mektedir. Ekonomimizin her kesiminde özel te
şebbüs bütün yönleriyle belli olduğu halde A. P. 
iktidarı hâlâ kalkınmada ümitlerini özel teşeb
büse bağlamış görünmektedir. 

Sayın Başbakan ve Hükümetinin Anayasa
mızla çatışan ekonomik görüş ve tutumu sonu
cu yakın bir geçmişte olduğu gibi yurdumuz ik
tisadi krize sürüklenmiştir. Bu ekonomik, çö
küntü ile birlikte siyasal ve sosyal huzursuzluk 
başlamış ve bu huzursuzluk neticesi olarak da 
demokrasimiz anarşik bir ortama itilmiş bulun
maktadır. 

Bir de böyle bir ortam içerisinde Başbaka
nın yakınlarına nüfuz suiistimali ile çıkarlar 
sağladığı iddiası ve bizzat Başbakanın bu iddi
aların T. B. M. Meclisinde tahkikini partisinin 
ekseriyet oyuna dayanarak engellemesi demok
rasimize kamu oyu nezdinde gölge düşürmüştür. 
Bilhassa iktisaden geri kalmış yurdumuzda Baş
bakanlık makamını işgal eden şahsın böyle bir şai
be altında bulunması huzursuzlukları daha da 
çok artırmaktadır. Bu durumda en büyük so
rumluluk 1965 seçimlerinden beri Başbakanlık 
makamında bulunan ve olaylar karşısında ye
tersizliği kesinleşen Sayın Demirel'i yerinde 

tutmada inat eden A. P. grupunun omuzların-
dadır. 

Konuşmamızın başından beri belirttiğimiz gi
bi siyasal, sosyal ve ekonomik anlayış ve düşün
cesi Anayasamızla çatışan bu Hükümetin hu
zursuzluğu gideremiyeceği artık iyice anlaşıl
mıştır. Bugün için, geçici de olsa, yurdumuzun 
huzur ve sükûnete kavuşabilmesi için tek çıkar 
yol, Sayın Başbakanın istifa etmesidir. Sayın 
Başbakanın evvelâ genç demokrasimizin ve son
ra da partisinin selâmetini düşünerek vakit kay
betmeden, bir an önce istifa etmesi gerekmek
tedir. Aksi takdirde, sosyo - ekonomik öze sa-
hibolan Anayasamızı tatbik etmek istemiyen ve 
onunla her geçen gün daha fazla çatışma duru
muna düşen Başbakan ve Hükümeti, rejimimizi 
yozlaştırarak yurdumuzu sonu belli olmıyan 
kötü akıbetlere sürükliyebilir, Siyasal, sosyal 
ve ekonomik hakları birlikte içine alan Devrim 
Anayasamız devrimci bir görüş ve zihniyetle 
tatbik edilmedikçe, Anayasa yönteminde bu
günkü bozuk düzen düzeltilmedikçe, nüfusumu
zun % 90 mı teşkil eden, iktisaden güçsüz olan 
büyük kütle sosyal ve ekonomik yönde özgürlü
ğe kovuşmadıkça, geçmişte ve bugün olduğu 
gibi rejimimiz bir avuç sömürücüler yararına 
işlediği müddetçe siyasal demokrasimizin yur
dumuz için daha uzun ömürlü ve faydalı olabi
leceği kanaati gün geçtikçe kaybolmaktadır. 

Bu itibarla, konuşmamızın başında da be-
lirtiğimiz gibi, 1961 Anayasası muvacehesinde 
demokratik düzen içerisinde Yüce Milletimizin 
oylariyle iş başına gelen Sayın Hükümete say
gımız sonsuzdur. Bu Anayasa muvacehesinde' 
Anayasa dışı her türlü kuvvetle iş başına gel
mek istiyen kuvvetlerin karşısında bulunan bir 
partinin sözcüsü olarak milletin oylariyle işba
şına gelmiş bulunan Sayın Hükümetten istirha
mımız; artık Anayasanın sosyal icaplarının, 
ekonomik icaplarının bir an önce yerine getiril
mesi ve Anayasamızla çatışmadan ve ters dü
şülmesinden vazgeçilmesini tavsiye ederiz. Yü
ce Meclise C. H. P. Grupu adına saygılarımı su
narım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Millî Güven Partisi Grupü adı
na Sayın Vefa Tanır, buyurun. 

M. G, P. GRUPU ADINA VEFA TANIR 
(Konya) — Sayın. Başkan, değerli arkadaşla
rım; 1971 bütçesini eleştrirken teknik yönü ve 
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rakamlar dışında gerek (Senatoda ve gerek tü
mü üzerinde Meclisimizde şu konular üzerinde 
hemen hemen bütün siyasi Şartiler durdular; 
satırbaşları blan konuların üzerinde bir kere 
daha durmak isterini. 

Yeni bütçe yılma girerİjen huzur bozucu 
olaylar devanı etmekledir. Devletin temellerini 
sarsmak, millî bütunlü^ünıuzü parçalamak he
defini güden faaliyetler, sınıf kavgası tahrik
leri, silâhlı saldırılar, kanlı çarpışmalar, eksil
meden devam etmektedir. Sokaktan, üniversite
lere, fabrikalara kadar ner yerde kanun hâki
miyeti yerine kaba kuvvet hâkimiyeti kurmak 
istiyen huzur ve hürriyet düşmanları hareket 
halindedir. 

Derlet otoritesini sarsan direnişler başlamış
tır. Devlet idaresi bü^ük zaif içerisine düşürül
müştür. Vatandaş, emniyetini koruma hususun
da artık devlete güvenemez hale gelmiştir. Par
tizanlık, iltimas, kayırma ulsullleri bir politika 
haline getirilmiştir. Suiistimaller gittikçe yay
gın hale gelmektedir ve bu suiMimallerle ciddî 
bir mücadele yapılama/maktadır. İktisadi sıkın
tıların baskısı, Devlet idaresine karşı güvenin 
çeşitli sebeplerle sarsılması, Anayasa müessese
lerinin işlemey^indeki aksaklıklar, millî güven
liğimize yönelen tehlikeleri daha da artırmıştır. 

Buna karşılık yıllardan beri Türkiye'yi âde
ta iç savaşa doğru surükliyen, millî (bütünlüğü 
parçalama istidMmı gösteren bu çok vahîm 
olaylar karcısında bunları önleme îraBusunda 
baş sorumlu dııruınıuında olan Hükümet ve onun 
başı Sayın Cum^urba^canimızın ve Millî Güven
lik Kurulunun son haftada yaptıkları uyarma
lara karşı hâlâ meseleyi Ijemelincfen kavrama
mıştır. 

Diğer yönde hayât pahalılığı bütün şidde
tiyle devam e^ekteâir. fhtîyaç duyulan ve 
plânda öngörülen ıslâhatın niçbiri gerçekleşti
rilememiştir. kanlı toprak işgallerine rağmen 
Hükümet, insan - toprak iîğkiîeri ve tarım kal-
kmmasiyle ilgili temel ıslaîhat tedbirlerini ge
rekli sürat ve ciddiyetle ele almamıştır. 

îşte aziz aîfeaâapanm, t>aşlîk 'halinde sundu
ğum bu konular 1971 bütçesinin teknik ve ra
kamlar dışındaki önemli meseleleridir. 

Şimdi, Anayasamızın 105 noi maddesinin 
Başbakan, Balcânlâr ÎCunıîtüıun başkanı olarak 
Hükümetin genel si^^seıtini yürütür, hükmü al
tında ve Vaktin ̂ miisâadesi nİ&etiade bu ger

çeklerin birkaçına daha derilice inmek isterim. 
1971 in sonuna kadar, eğer ömrü vefa ederse, 
büyük dileğim, Yüce Milletten aldıkları vazife
nin sonuna kadar devam etmesidir, onu da kay
dederim, 1973 e kadar devam etmesidir, ama bu 
satırbaşını verdiğim olaylardan d&layı her gün 
bu kürsüye Sayın Başbakan konular rçerisihde 
getirilecektir. Bıı kadar önem taşıyan 1971 in 
meseleleri ve münhasıran kendi bütçesi konuşu
lurken Başbakanın burada bulunmaması da bü
yük bir talihsizlik olmuştur. Çünkü ispat ede
ceğim konularda, kendisine yüküyeceğım büyük 
suçlarda eğer Başbakan buraya'gelse de «suçlu 
ayağa kalk» diye bağırmış olsaydım bütün siya
si partilerin hiçbirisinin yerinde oturmayacağı
na da kanaat getiriyorum. (M. G. P. sıraların
dan «bravo» sesleri, alkışlar) hâdiseleri birlikte 
buraya kadar getirdik bunu teşhis edebilmek 
için evvelâ Adalet Partisi yönetimlerinden rica 
ediyorum, soracağım suâller vardır, lütfen Baş
bakanları hiç değilse kendi bütçelerinde frura&a 
bulunsun. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Şimdi sıraladığım diziye göre olaylara in

mek isterim : 26 Aralık 1970, Ankara îktisadi 
ve Ticari İlimler Akademisinde; «dSon vahîm öğ
renci olayları nedeni ile Akademide öğretim, 
eğitim, can ve mal güvenliği kalmadığı üzüntü 
ile tesbit edilerek okulun süresiz olarak tatil 
edilmesine karar verilmiştir.» Bildiri Sayın Baş
bakana sunulmuştur. 

26 Aralık 1970, Ankara tîniverMtesi Senato
su ; «Türk toplumunun huzurunu, Anayasal dü
zeni, öğrencilerin ve vatandaşların hayat ve öz
gürlüğünü tehdideden silâhlı olaylar ve-aşağı
daki hususlar, başta Sayın Devlet Balkanı ol
mak üzere bütün siyasal görevlilerin ve kamu 
oyunun dikkatine sunulmuştur» diye senenin 
bütün olayları tek tek Ankara tJniversitesi "Se
natosu tarafından sıralanmıştır. 

10 Haziran 1970, îstanbul "üniversitesi Ede
biyat Fakültesi; «öğrencilerin, Öğretim ̂ üyeleri
nin ve yardımcıların ve falkülte memurlarının 
ve diğer vazifelilerin normal çalınmaları şöyle 
dursun, güvenle fakülteye gelmelerine"^ orada 

.oturmalarına dahi imkân birâkılmİEöniftır» diye 
bir bildiri yayınlamış ve yine aziz arka^daşlârim, 
hepinizin eline geçen pembe, yeşil 'reâikli İstan
bul Üniversitesi Talebe Birliği, Başbakana gü-
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nün olaylarını sunmuştur. Türk Eıv Kadınları 
Derneği, vahîm hadiseleri Başbakana sunmuş
tur. Türkiye Hür Düşünce Kulüpleri Federasyo
nu, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi öğrenci
leri, olayları sıralamış ve Başbakana sunmuş
tur. Bir siyasî p'arti - Millî Güven Partisi - Sa
yın Devlet Başkanına ve Başbakana bir muhtı
ra sunarak; «yılların yetiştirdiği ilim adamları
nın, öğretim üyesi profesörlerin, dekanların mal 
v© can emniyeti korkusu ile vazifeden kaçınma
larını, her gün yeni bir tehdit ve saldırı ile kar
şı karşıya bulunmalarını bir hukuk Devleti olan 
Demokratik Cumhuriyetimizin yüzkarası» diye 
vasıflandırmıştır ve yine aziz arkadaşlarım, yıl
başı gelmiş, Genelkurmay Başkanı; «Aziz Ata
türk'ün her şeyimizi emanet ettiği ve milletin 
en büyük ümidi olan Türk gençliğinin bugün 
aşın sol, aşın sağ, aşın milliyetçi gibi çeşitli 
ideolojik kamplara bölünmüş, birbirlerini öldür
meye kadar varan çatışmalariyle memleketi bir 
iç savaş meydanı haline getirme eğilimi» diye 
günün olaylarını vasıflandırarak yılbaşı mesa
jında mutluluk dilekleri yerine karanlık ümit
lerin işaretini göstermiş ve yine Sayım Cumhur
başkanımız, «Memleketin huzuru, rejimin selâ
meti bu durumun süratüe düzeltilmesi ve benzer 
hadiselerin önlenmesini gerektirmektedir» diye 
bir mesajda bulunmuştur. Hemen arkasından 
22 Ocak 1971 de toplanan Millî Güvenlik Kuru
lu ; «Olaylann kesinlikle önlenmesi zorunludur» 
diye bir tebliğ yayınlamıştır. 

îşte 1971 in daha başlangıcındaki olaylar ve 
bu olaylann karşısında Sayın Başbakanın olay
lara koyduğu teşhis 1971 in meselelerini çözebil
mek için evvelâ teşhiste birleşmemiz lâzımdır. 
9 Mart 1968, Sayın Başbakanın 9 ncu basın top
lantısı... Cumhurbaşkanının teşhisi, Genelkur
may Başkanının teşhisi, ilim heyetleri dediğimiz 
üniversite senatolannın teşhisi, ev kadınlarının 
teşhisi, talebe birliklerinin teşhisi.. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Parlâ
mentonun teşhisi... 

M. G. P. GBUPU ADINA VEFA TANIR 
(Devamla) — Defalarca Parlâmentonun teşhi
si, bir değil ve Sayın Başbakanın teşhisi : «İçin
de bulunduğumuz dünyada ideolojik cereyanla-
nn kutuplaşması bir gerçektir. Çeşitli memle
ketlerde âdeta bir moda gibi yayılan ideolojik 
hareketlerin - yani bizimki de öyle moda gibi -
bizde de yadırganacak derecede aşın ölçülere 
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çıkmasının sebebi Anayasamızın geniş demok
rasi ve insan haklan anlayışı içinde her türlü 
fikir, yazı ve toplantı hürriyetlerinin taşkınlık 
hududuna kadar götürülmesinin bir neticesidir» 
(A. P. sıralanndan «doğru» sesleri) 

Şimdi bütün mesele... Bunu bana değil, bunu 
bize Sayın Başbakan soracak. Eğer sorduğu za
man cevap veremezsek millete söylyecek. «Ted
bir alın diyorlar, hangi tedlbiri dediğim zaman 
susuyorlar» diyecek. Bu, bugüne kadar sorul
mamıştır. Meseleyi bu kürsüye o bakımdan ge
tirdim. Yoksa Sayın Başbakanı her hangi bir 
şekilde suçlamak için değil. Bunu söylemediği 
müddetçe en büyük suçludur. 

24 Haziran 1968... Meclis araştırması getiril
miş buraya. Hatırlarsınız, Sayın Reşat Özarda'-
nın ve Başbakan çıkmış; öğrenci hareketleri 
âdeta devrin bir icabı haline gelmiştir. - Meclis 
kürsüsünden, Mecls zabıtlanndan - Binaenaleyh 
hal böyle iken kendimizi bunttann dışında ad
detmemiz mümkün değildir. Avrupa'da bu ha
reketler cereyan etmeye başladıktan sonra - bu
radaki söizleri çok haklidir - İtiraf etmek lâzım 
ki, Türkiye'de birtakım basın, birtakım siyasi 
teşekküller ve yayın organlan «bizim çocukla-
nrnız (halâ niye duruyor» diye «Bizim çocuklar 
bu işin içine ne saman girecekler» diye çok yır
tındılar. 

Bugün dünyanın birçok memleketlerinde es
kiden isyan addedilen (hâdiseler artık toplum 
hâdisesi addedilmeye başlandı. Olaylann Sayın 
Başbakan tarafından teşhisi : «Toplum hâdise
leri...» Basit... Şimdi hemen onun arkasından; 
11 Şubat 1970 te bir yabancı basma verdiği be
yanatta; «Bunlann elelbaşlan aslında öğrenci 
değil. Bunlar haddizatında büyük bir kalabalık 
da değil bir avuç bozguncu» 

Aziz arkadaşlanm; 
Sayın Başbakanın teşhisinin üzerinde bir 

kere duralum. Bu bir avuç bozguncu ne kadar 
büyük ki, ne büyük bir güç ki, yıllardan beri 
üniversitede okumak istiyen ayakkabısının altı
na 4 defa pençe vurduran tahrirat kâtibinin oğ
lu öğretimine devam edemiyecek kadar bir güç 
ile karşı karşıyadır. Hocalar üniversiteye gire
mez durumdadır. Fakülte dekanlarına vazife ve
remez hale gelmişinizdir. Şimdi bunu bir avuç 
kabul eder misiniz? Ama Sayın Başbakanın teş
hisi bu. Bunlar bir avuç ve üniversiteli de de
ğil, der. 
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Şimdi size bir resim göstermek isterim. Bu 
Orta - Doğu'daki hâdiseler zamanında istanbul 
Üniversitesinin önüne sıra sıra çadırlar kurul
muş ve istanbul üniversitesinin tam giriş kapı
sının üzerine, «Arap halklarının kurtuluş sava
şı ile beraberiz» 'diye kapıya yukardan aşağıya 
kadar 7 - 8 metre uzunluğunda bir bezle ilân 
asılmış. Bu bir avuç kişinin becereceği bir şey 
mi? Günlerce Üniversitenin kapısının önünde 
bu direniş yapılmış.. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — O 
komünistlerin işi. 

M. G. P. CTRUPÜ ADINA VEFA TANIR 
(Devamla) — Yok bir avuç kişilerin işi imiş. 
Sonra yine bir avuç dedikleri, Sayın Başbakana 
cevap veriyor; «Anarşi çıkaranlar bir avuçtur.. 
Yok böyle şey. önce şunu belirtelim; biz tam 
bağımsız ve gerçekten demokratik Türkiye için 
devrimci mücadele ediyoruz. Bizim bir avuç 
olduğumuzu söyliyenlere rakamların dili ile ce
vap verelim; 1969 - 1970 öğretim yılında istan
bul Üniversitesinin 11 fakültesinde yapılan 22 
öğrenci teşekkülü temsilciliğinin seçiminden 
19 unu Dev - Genç üyeleri kazanmıştır. Nasıl 
bir avuç oluruz. Temsilcilik seçimi üstelik üni
versite yönetiminin bildirdiği gibi dekanlık kont-
rolunda yapılmıştır. Cağaloğiu, Çemberlitaş, Şiş
li, Tokat, Simav, Balıkesir yurtlarında yapılan 
yurt temsiciliklerinin seçimini bir avuç dediğiniz 
bizim Dev - Genç üyeleri kazanmıştır. Bu se
çimlerle ilgili olarak bâzı açıklamaları yapmak 
gerekir. Şöyle ki; genel olarak bu seçimler sos
yal demokrat, faşist, ümmetçi ittifaklarına kar
şı kazanılmıştır 

Sovyetler Birliğine gelince; bu toplumla 
aramızda hiçbir çelişme yoktur. Ayrıca sosya
list ülkeler bizim gibi yarı sömürge halkının 
kurtuluş savaşîarını da destekliyorlar. Biz bu
güne kadar bağımsızlık ve demokrasi mücadele
sinde 16 genç kardeşimizi şehit verdik. Na
sıl bir avuç denilir bize?» 

işte aziz arkadaşlarım, bir avuç dediklerinin 
direnişine bakm, Sayın Başbakanın hâdise
lere teşhis korken bir avuç anarşist dediği
ne bakın. 

Öğrenci kesimi burada kalıyor; Sayın Baş
bakanın bir avuç dediklerinin işçi kesiminden 
alıyorum: «ilk önceleri mücadeleye atılmaya 
çekmiyorduk, ama şimdi mücadeleye cesaret

le girebiliyoruz. Meselâ eskiden fabrika için
de müdürler, ustabaşları karşısında püskün 
püskün duruyorduk, şimdi ise böyle bir du
rum yok. Tam tersine, onlar kuyruklarını 
apışlarının arasına sıkıştırarak dolaşıyorlar. 

Meselâ yine eskiden polisten korkuyor
duk, ama ilk işgal sırasında polisi darmada
ğın edince onların hiçbir şey olmadığını an
ladık. Şimdi hiç korkmuyoruz, fakat şimdi 
de komandolar hakkında yeni bir korku ya
yılmak isteniyor. Zamanla komandoların da 
hiçbir şey olmadığını göstereceğiz.» Bir avuç 
denilenler meydan okuyor ve yine köylü ke
siminden alıyorum: «Hakkımızı verirler diye 
şimdiye kadar mahkemelere umut bağladık. 
Mahkemelerin, kanunların; toprak ağaları
nın, çiftlik beylerinin menfaatine çalıştığını 
gördük. Jandarmanın; yine ağanın, beyin ya
nında köylüye saldırdığını gördük. Hükü
met onların, Devlet onların, jandarma, mah
keme, kanunlar onların. Halka bunlardan bir 
metelik bile gelmiyeceğini öğrendik. Toprak
larımızı ve hürriyetlerimizi ağaların, beyle
rin alinden söke söke alalım. Ellerimizde ne 
varsa onlarla toprak ağalarının ve çiftlik 
beylerinin üzerine yürüyelim. Ağaların, bey
lerin topraklarına hayvanlarımızı salalım, pul
luklarımızı atalım. Topraklarının üzerine kız, 
- kızan, erkek - kadın öbek öbek yayılalım. 
işgal ettiğmiz toprakları koruyalım. Ağala
ra karşı isyan istiyoruz». 

işte bir avuç denen köylü kesiminde de 
direniş bu hale gelmiştir. Olaylar.. Başbakanın 
teşhisi.. Bir avuç dedikleri... Talebe kesimi, işçi 
kesimi, köylü kesimi. 

Bu arada çeşitli ideolojiler 50 yıldan beri 
boş buldukları, ama çıkamadıkları meydan
ları tam mânası ile işgal etmişlerdir. 1970 büt
çesinden bugüne kadar irtica yalnız yurt 
içinde değil, yurt dışında bile yeşil başını 
göstermeye başlamıştır. Gazetelerdeki Berlin 
hâdiselerini takibederseniz bunu bütün delil
leriyle görürsünüz. 1970 e «Seni rüşvet düze
cinden bir başka düzene, mason düzeninden 
bir başka büyük düzene eriştireceğim» nu-
tuklariyle girdik. Bir siyasi lider söylüyordu 
bu nutukları. Bu lider bir yıl evvel huzuru
nuzda lâik Cumhuriyet esaslarına sadakat
ten ayrılmıyacağma bu kürsüde and içmişti. 
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Şimdi binlerin huzuruna çıkıyor; «Esselâmün-
aleyküm» diyor, «Cenabı hak zülcelâl hazret
lerine şükredelim» diye başlıyor ve bir başkası 
«Yeni düzen getiriyorum, bu büyük düzenin adı 
Büyük Türk Milleti'ne ve Büyük Türk Mille
ti'nin yüce varlığında bütün cihana ilân edi
yorum, bunun adı Muhammedi düzen». Yeni 
düzen bu, bunu getiriyorum, diyor. Ne yazık ki, 
bu da eski bir Millî Birlikçi. Yine, Yüce Parlâ
mento'nun çatısı altında ki bir milletvekilinin 
dolabından, hepinizin dolabından hilâfeti kur
manın bütün müslümanlara farz olduğunu ha
tırlatan hizbüt tahrirler herhalde elinize geçmiş
tir, iki cayfa. Şeriat ahkâmı ile bağlanmanın 
hükümleri çıkarılıyor. Hemen arkasından gaze
telerde her gün, basılan bir nur okulunun ha
berini görüyorsunuz. Omuzlarına kadar sark
mış beyaz sarıklarının uçlarını göstermekten 
haz duyan sübyanları sıra sıra gazete sütunla
rında görüyoruz. 

BAŞKAN" — Sayın Tanır, iki dakikanız var
dır. Arzu ederseniz grupunuzun diğer hakkını 
da istimal buyurursunuz. 

M. G. P. GRUPU ADINA VEFA TANIR — 
Millî mücadele bildirileri yayınlanıyor; «Son 
günlerde müslüman halkımıza karşı girişilen 
yıldırma hareketleri, Kur'an kursu baskmlariy-
la âdeta müsiümanlığa kastedilir şekilde devam 
ediyor» diyor. Millî Nizam Partisi Konya'da 
kampanya'ya giriyor. Binlerce köy okulsuz 
iken binlerce köy yolsuz, susuz iken yüzlerce 
kazamızda lise yok iken, kâşane bir binada ted
risatına devam eden İslâm Enstitüsü'nün binası 
kâfi görülmüyor, daha büyük bir bina yap
tırmak için bir siyasi parti Yüksek islâm Ensti
tüsünün binasını yaptırmayı vazife sayıyor. 

Isparta'daki nur okulu basılıyor. Konya'nın 
bir köyünde din öğretimi yapan nurculuk oku
lu basılıyor. Bütün bu gazeteleri huzurunuza 
getirme imkânım vardı; amma Sayın Başkanın 
işaret ettiği gibi, vakit meselesi. 

îrticanın bu şahlanışı yanında, nerede dur
duğu belli olmayan aşırı sol yüksek öğrenim 
kurumlarını işgal ediyor. Bütün yüksek öğ
renim kurumları işlemez, çalışamaz, öğrenim ya
pamaz hale geliyor. Boykotlar, işgaller» forum
lar, vuruşmalar, kurşunlanmalar, öldürmeler 
bu kurumlarda can güvenliği bırakmıyor, Genç
ler vuruşmaya silâh ile devam edeceklerini açık

tan açığa and içerek haykmyorlar. Sağcısı ile, 
solcusu ile bu halkın çocuklarını, çocuklarımı
zı karşı karşıya getirmenin suçlusu kim?.. Şim
di bugün bu bütçe burada bu sualin cevabını 
bekliyor. 

Kırmızı uyarılar çıkıyor. Tehditler, «Ba
ğımsız Türkiye»- öyküleri çıkıyor. Altındaki 
imzalara bakın • «Bugün karşı karşıya, dün be
raber. Dev - Genç, Sosyal Demokrasi Federas
yonları, Türkiye öğretmenler Sendikası, ilköğ
retim Sendikası, 27 Mayıs Millî Devrim Sen
dikası, Üniversite Asistanları Sendikası.» Nor
mal bir sağlık müessesesinde asistanın sinema
ya gitmeye vakti yoktur, asistanın babasının 
hastalığına bakmaya vakti yoktur; ama üniver
site kurumlarında asistan sabahtan aklama ka
dar beyanname dağıtmakla meşgul. Hemen bu
nun yanında Türkiye'de bir kısıl yıldız koyarak 
neşriyat yapma modası başlıyor. Zonguldak'ta 
çıkan «Ulus» bile köşesine bir kısıl yıldız yer
leştirerek bu modaya uyuyor. 

Şimdi, Başbakan gelecek, siyasi partilerin 
liderlerine sokak ortasına getirdiklerini, bu kür
süye çekerek soracak; talebe teşekküllerinden 
ellerinizi çekecek misiniz, cekmiyecek misiniz?.. 
Kimse buna bir şey diyemez, Bende ne kadar 
notları vardır. 1864 ten. sonra Senatoda bir üni
versite araştırması yapılmıştır. Saym Celâl Er-
tuğ'un Başkanlığında bir de rapor sunulmuş
tur. Orada sayısız profesörlerimiz siyasi parti
ler ellerini talebe teşekküllerinden çekmezlerse, 
bunun önüne geçilemez kanaatinde bulunmuşlar
dır. Bir siyasi teşekkül talebe cemiyetlerine büt
çesinden para verir. Bir başka siyasi teşekkül 
kendi partisinin sandalyasmı, masasını talebe 
cemiyetlerine verir. Bir siyasi partinin lideri 
Kurtuluş'ta, Tan Doğan'da Makina Kimyanın 
önünde komandoların yaptıkları mitingleri âde
ta organize ediyormuş gibi, bir lider olarak ko
mandoların kaz ayağı yürüyüşlerini seyreder. 
Bir başka siyasi parti, Ortak Pazar konferansı
na varıncaya kadar sokak ilânını islâm Enstitü
süne astırır, afişlerini İmam - Hatip okullarına 
dağıtır. Başlbakan buraya gelip bu sualleri sor
madıktan sonra bütün bu ithamları kendinde 
hissedecektir. 

Sayın Başkanım, müsaade ederseniz 10 daki
kamı kullanacağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
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M. G. P. GRUPU ADINA VEFA TANIR 
(Devamla) — Şimdi, olaylar bu noktaya gel
miştir. Olayları biz bundan yıllar evvel işaret 
ettiğim zaman bir büyük gazateci şöyle soluyor
du : 

«Bütün bu olaylar arasında bâzı ülkelerde 
görüldüğü gibi; kızıl bayrak mı asılmıştır da, 
Türkiye'de komünistler baş kaldırdı diyorsunuz. 
Mao'nun, Lenin'in resimleri ellerde mi dolaştınl-
mıştır?..» 5 Temmuz 1968 Abdi İpekçi, Milliyet 
Gazetesi. 

Aziz arkadaşlarım; hemen bu talebe teşek
külleri Abdi ipekçi'ye «sen de yanılıyorsun» di
yor. Orta - Doğu'nun hemen her köşesi Küba 
haline geliyor. Ghe Guavera'nm, Stalin'in, 
Mao'nun, Lenin'in, EaSfcro'nım resimleriyle do-
nanıyor. Bir ay geçmeden Apdi ipekçi'nin baş
ka ülkelerde bu. hareketler kızıl bayrak ile baş
lar dediği gibi, Beyazıt Kulesine çekilen kır
mızı bayrak ile başlıyor. Siz Hükümet olarak 
bunları bırakıyorsunuz, bâzı teşekküller bunla
rın karşısına geçmek istiyor. Geçen günü Kızı-, 
lay'da gördüm; «Siyasal Bilgiler Fakültesinde 
yakalanan kızlarımızın doğum kontrol hapı kul
landığını yazıyor» diyor. Solda örgütlü, teşki
lâtlanmış, meseleleri ağırlığına alan neşriyatlarla 
Hükümet meşgul olmadığı için, âciz, beceriksiz, 
kimin yönettiği bilmmiyen bir başka teşekkül 
de kaldırımda kendi kızlarımızı afişe ediyor; 
«Doğum kontrol hapı kullanıyor.» Bununla, 
bunun karşısına geçerseniz, bu meseleler hâllol-
maz. Bu meselelerin karşısına böyle geçmiş. 
Böyle geçmiş, alamazlar diye düşünmüş, para
ları yoktur diye düşünmüş, 1 lira koymuş, böyle 
geçmiş. Yetmemiş böyle geçmiş, yetmemiş böy
le geçmiş. Bu yayınlar bitmiyor ve meseleleri 
teşhis edemiyorsunuz, yanlış teşhis koyuyorsu
nuz. Bu hastalığın tedavi imkânı yoktur. Ban
ka soygununun nereden geleceğini aramaya ne 
ihtiyaç var. Antiemperyalist kavgada paraya 
ihtiyaç vardır diye Sosyal Demokrasi Dernekleri 
ile Dev - Genc'in arası açılmıştır. Bunu bir 
Hükümet bilmez mi?... Benim gibi bir milletve
kilinden daha çok imkânlara sahibolan Hükü
met bunu nasıl bilmez?.. Gayet güzel, Sosyal De
mokrasi Derneklerini yöneten arkadaşımız sak
lamamış. 

Evvelâ oturduk karar verdik, diyor. Biz, 
6 ncı Filonun gelişinde ve buna benzer hareket
lerde Marksist, Leninist örgütlerle beraber 

yürüdük, diyor. Sosyal Demokrasi Dernekleri 
«Marksist, Leninist örgütlerle beraber yürüdük», 
diyor; ama diyor «Yabancı meşeli gazozların 
satılmamasına bütün üniversite kantinleri için 
karar verdik. Dev - Genç Orta - Doğu'da bunu 
bozdu. Kendilerine vardık, dedik M, siz Pepsi 
cola, Cola cola satmıyacaksınız, neden satıyor
sunuz?.. Aldığımız cevap şu oldu. Antiemperya
list kavgada paraya ihtiyaç var. Bu teşekküller 
bize ayda 2 500 lira teberruda bulunuyor.» 

Aziz arkadaşlarım, antiemperyalist kavgada 
paraya ihtiyaçları var. Antiemperyalist kavga 
devam edecek. Ayda 2 500 lira yetmezse ne 
olacak?.. Başka yerlerden aranacak ve hâdise
lerin üzerinde Sayın Başbakan bunlar böyle so
kak hareketleri, bunlar bir avuç insanın hare
keti, bunlar bir avuç köylünün hareketi derse; 
hâdiseler öyle gelişiyor ki, kanun huzurunda tam 
ceza veremiyeceğiniz müesseselere atlıyor. 

Sayın milletvekilleri farkında mısınız, Devlis 
kurulmuştur. Mesele liselere atlamıştır. «Lise
lerde fikir özgürlüğüne karşı yapılan faşist bas
kılara hayır. Devlis» 

Sayın milletvekilleri; bir şeye dikkatinizi 
sekmek isterim. (Afişleri göstererek) Şu başla
ya dikkat ediyor musunuz... Şu baskıya dikkat 
ediyor musunuz?.. Şu baskıya dikkat ediyor 
musunuz .. 

Sayüı Bakan, şiddet tedbirleri alacaksınız. 
Sizden çok tedbirlileri var. Bu baskılar normal 
matbaa baskısı değildir, dikkaltimıizi bufîia çek
mek isterim. Siz istediğiniz kadar şiddet tedbir
leri alın. Bunlar, yeraltında basılmaya başla
mıştır. Yarın yalkalıyamıyacalksınız, bunlar ku-
rullmuıştur. Geç kalıyorsunuz... 

Bütün bunların yanımda bir mesele var. 
«Kanlı toprak işgalleri devam ederken, Hükü
met insan - toprak ilişkileri ve tarım kalkınma
sı ile ilgili temel ıslahat tecübirleri /üzerimde hiç 
durmamıştır» dedim, «1071 yılı, sonuna kadar 
tıoprak işgalleriyle devam edecektir. rHele İçtir 
karlar kalksın, hele bir yağmurlar kesilsin...» 
IBen ileri görüşlüyüm dilye bunları söyleşmiyo
rum. Yayumlar öyle devam eldiyor, genel grev diye 
aşılamıyor, toprak işgalleri diye aşılanıyor. Bu
nun yanmda siz «mühim olan mesele, kimin 
toprağını alıp, kime vereceksiniz?..» dilye çıkar
sanız, bu, Başbakanın cümlesidir. 1945 senesin
de 4753 gelirken bir başka binada yine bu 
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kürsüden bu tasarımın ruhunu «kim ne derse de
sin, Alinin malını alıp, Veliye verme...» diye 
vasıflandırmış, Sayın Koraltan. Şimdi Sayın Baş
bakan da diyor ki, «mühim olan mesele, kimin 
toprağını alıp, kime vereceksiniz?..» Alinin me
selesi... 

Şimdi, toprak reformu isüyenler omu bıraktı. 
ıSoiı yayını takibediyorsanız, «bu Polipin demok
rasilerinde var» diyor. Biz, öyle Alilden alıp, 
Veliye 200 deikar toprak vereceksiniz, bir uyuş
turma siyasetine gideceksiniz, onu istemiyoruz. 
«Toprak işliyenin, toprak kullananın, toprak 
herkesin» diye yemi bir şey getirdiler. Bunun 
önüne geçebilmek için «kimin toprağını alıp, 
kime vereceksiniz?..» derseniz, sîzden çok uya
nık olanlar, matbaalarını basacağınızı anladık-
larından aylar evvel matbaa kuranların ellerin
de dokümanları vardır. Kimin toprağını alıp, 
kime vereceksiniz?.. Türkiye'de toprak yok mu?.. 
Bunun karşısına geçerler. Şahısların elindeki 
toprakları bulurlar, Devletin elindeki toprak
ları bulurlar. Tez elden bunları elinizden çıkar
maya mecbursunuz. Devletin özel mülkiyetinde
ki arazi 1 milyon 383 bin hektardır. Devletin 
çiftlikterindeki arazi 3 milyon 414 bin 182 hek
tardır. Hazine arazisi 14 milyon dönümdür. Bu
na karşılık 14 milyon dccıüm Hazine arazisinin 
senette getirdiği 16 milyondur. 

BAŞKAN — Sayın Tanır, görüşlerinizi bağ
lamanızı rica edeceğim. 

M.G.P. GRUPU ADINA VEFA TANIR 
(Devamla) — Kişilerin elindeki toprağa gelin
ce, bin hektarın üzerinde Burdur da 12 kişi var, 
Muğla'da 27 kişi var, Siıvasta 71 kişi var, An
kara'da 111 kişi var, Urifada 444 kişi var. De
mek ki, kimin elinden alıp kime vereceğim ile 
bu kanlı toprak işgalleri, mala, mülkiyete te
cavüzlerin önüne geçemezsiniz. Bunlar istisna, 
ama kaldırmaya mecbursunuz. Bu kavgaya 1945 
te başlamışız, hâlâ devam edemezsiniz. Türkiye 
1945 in Türkiyesi değil. Meseleleri nereye kadar 
getirmişler, buınun önüne geçmenin imkânı 
yoktur. 

Bütün bunların yanında şimdi Sayın Başba
kandan ve Sayın bakan arkadaşlarımdan bir 
sualim daha olacak, «kimin toprağını kime ve
relim» derken, 1945 te çıkarılmış bir kanun da 
hâlâ Türkiye'de uygulamada. 65 taae toprak 
komisyonu muhtelif yerlerde her sene toprak 
dağıtır, her gittiği yerde bin bir acı vardır, üç 
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sene bu arkadaşınız 8 tane Konya'da oturmıyan 
insanın toprak almasına karşı gelmiştir, muvaf-
rak olamamışımdır. 

Adana'da, İstanbul'da oturup 70 tane işçi 
çalıştıran bir plâstik fabrikatörünün, Kazlıçeş-
me'deki fabrikatörün Zeytinburnunda evi, Kü-
çükçekmece'de yazlığı vardır ama Konya'nın 
Mantar köyünden 285 dekar toprak alır. Bunlar 
yıllarca evvel Türkiye ye girmiş, Konya'nın hiç 
yüzünü görmemiş, ama bunlarla beraber Kon
ya'ya gelmiş Türkistan göçmenleri vardır. Kon
ya'ya gelmiş Türkistan göçmeni bir siyasi par
tinin milletvekiline sırtını verdikten sonra Tür
kiye deki kendisi ile beraber gelmiş Türkistanlı 
göçmenleri buluyor, ellerinden imzalı kâğıt alı
yor, kendi mahallesinde oturur gösteriyor, Tür
kistanlı vatandaş Konya ryı görmediği halde 
onun adına bu toprak üç senedir ekilip biçili
yor. 

Şimdi bunların isimlerini Sayın Bakan not 
edeceklerse vereyim. Zakir özden, Adana'nın 
Sinanpaşa Mahallesinde oturduğunu, Sinanpa-
şa Mahallesi muhtarından aldığım vesika ile 
teslbit ettim. 

Kadirbey Özge, Adana'nın Karşıyaka mahal
lesinde oturur, marangozluk yapar, marangoz 
dükkânı kendinindir, üzerindeki iki kat ev de 
kendinindir, birinde oturur, birini kiraya verir. 

Abdülmecit Özge, Adana'nın Karşıyaka ma
hallesinde oturur. 

Toptasın Togay, Küçükçekmece'de oturur, 
plâstik fabrikasının sahibidir. 

işte aziz arkadaşlarım, bir taraftada uygu
lama gayri âdildir. Konya'da mahkemeler illal
lah demiştir 12 - 13 yaşındaki çocukların yaşını 
büyültmekten. Yaş tashihleri Mut'ta yapılır, Si
lifke'de yapılır, Koehisar'da yapılır. Yalancı 
şahit başını gerer, hem yalan söyleyeceğiz, hem 
de otobüsle mi gideceğiz; taksi gelmeyince git
mem, der. Yalancı şahidin taksi ile gidip gel
mesi 1 000 lira, yalancı şahitlik ücreti 1 000 lira, 
başka masraflar, dolayısiyle mahkeme neden 
oradan seçilmişse, o masraflar 5 000 lira. 

Dul kadın çocuğunun yaşını büyültebilir mi, 
fakir, oğlunu everebilir mi bu şartlar altında? 
Bir taraftan da uygulama zengininin, sahtekâ
rın, dalâvera yolunu bulabilenin lehine işlemek
tedir. Bunlar devam ettiği müddetçe Türkiye'
nin önceki saydığım irtica ve onun karşısındaki 
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sorunları yok edilemez. Bütün bunlarda müşte
rek olarak, siyasi partiler olarak suçlarımız var. 
Bunları sigaya çekmek Sayın Başbakanın vazi
fesidir. Bilhassa konuşmamın başında söyledi
ğim gibi talebe hareketlerine dur diyebilmek 
için Başbakan buraya gelecek, suçluları teker 
teker kaldıracak, dönecek kendi partisine bu 
Ibütçede söz almış arkadaşlarından rica edecek, 
Sıra bulamıyoruz diyor. Neden imam - Hatip 
okullarında eli varmış söylesin, neden koman
dolarda eli varmış, söylesin. 

Aziz arkadaşlarım, hepinizi saygiyle selâm
larım. (M. G. P. ve D. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Söz sırası Demokratik Parti 
Grupu adına Sayın Hasan Korkmazcan'mdır. 

Buyurunuz efendim. 

DEMOKRATİK PARTİ GRUPU ADINA 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın 
Başkan, Yüce Meçisin sayın üyeleri; 

Bâzı özel şartların bir araya toplanması se
bebiyle olağanüstü mahiyet kazanan hâdisele
rin cereyan ettiği ıbir dönemi yaşıyoruz, Bu 
dönemin en belirgin özelliği, sade vatandaşın 
vergi ve askerlik mükellefinin gittikçe yoğun
laşan bir tedirginlik içinde (bulunmasıdır. 

Toplumumuzda öağduıyu sahibi (kimselerin 
değişmiyen kader çizgisi hep bu olmuştur. Buh
ranlı devrelerin kavşak noktalarımda en az so-
rumMuğa onlar saıhilboldukları halde, en ağır 
sıkıntılara onlar mâruz kalmışlardır. Bugün 
de sade vatandaş, işinde, gücünde endişelidir. 
Bugün de sorumluluk payı en az olanlar hu
zursuzluğun. en ezici neticelerini yüklenmişler
dir. Manzara, içine düşürüldüğümüz bunalı
mın hafife alınacak dereceyi çoktan aştığını, 
Vatandaşların kendi gelecekleri kadar, mille
tim, yarınlarından duydukları kaygının hakli
liğim ortaya (koymaktadır. 

Son günlerdeki çeşitli çevrelerin, kütlele
rin huzursuzluğu konusunda (bir müşahede bir
liğine vardığı beyan ve davranışlardan anlaşıl-
(mafktajdır. Millî Güvenlik Kurulu bildirisine 
imza koymakla sayın Başbakan da, nihayet 
(toplumun ıbuhran içinde olduğu vakıasını ka-
fbule yanaşmıştır. iSayın Başbakan, böylelikle 
anarşi olaylarının demokrasinin gereği olduğu 
tezinden ayrılmış, bir sosyal buftıalımın belir
tileri olduğu tezine katılmış görünmektedir. 

Şimdi âzami iyi niyet ölçüleriyle bu ortak 

müşahedeyi değerlendirmekte sayısız faydalar 
mevcuttur. Başbakanlık Bütçesi görüşülürken 
Hükümetin genel siyaseti ile ilgili önemli bir 
konunun incelenmesine, penspektiflerimiz ne 
olursa olsun, teşhis birliği içinde başlıyabil-
mek bize bundan hayırlı sonuçlar çıkabileceği 
»ümidini veriyor. 

Sayın milletvekilleri; vatandaş kütlelerinin 
bir tedirginlik barometresi gibi ayağa kalk
mış olması buhranın doğrudan doğrulya demok
ratik: rejimiin ve milletimizin yarınlarını teh-
didatmesindendir. Gerçekten ıbunalımdan de
mokratik rejimin usulleri ile veya demokrasi 
dışı yollarla kurtulmaya çalışmak, bunalımın 
kısa zamanda veya sürünoeımeli bir şekilde kalk
ması gilbi durumlar millet hayatını derin şe
kilde etkileyecektir. 

Bugün Türkiye'nin gelecekteki varlığı ile 
ilgili bir önem kazanan problem hukuka bağlı, 
her mânada müessir bir idarenin kurulması bu 
yolla toplumun istikrar, huzur, gayeli dina
mizm ve refaha kavuşturulması meselesidir. De
mokratik rejimi hukuk, ahlâk ve vatansever
lik ölçüleri içinde yaşatmaya ve yerleştirmeye 
mi kararlıyız? Yoksa, Hukuk Devletinim ıbirta-
kım tertiplerin, birtakım tehditlerin ve birta
kım suiistimallerin akıntısında soysuzlaştırıl-
masına mı rıza göstereceğiz? Buhranı çözüm
lemekle görevli olanlanu tutacağı yol, de
mokratik Hukuk Devletinin akıbeti hususun
da ister istemez bu ihtimallerden birine yönel
mek mânasını taşıyacaktır. Buhranı çözümle
mek hususunda görev önceliği Hükümetindir. 
Ancak, bu önceliğin umursanmadığı yerde na
mütenahi çözüm anahtarları Yüce Heyetinizin 
elindedir. 

Görünen odur ki, eğer demokratik rejimi 
'büsbütün kangrenleşmeye terk etmek istemi
yorsak Meclis olarak meseleye sahip çıkmak ve 
aklın ışığında bir çözüm yolu bulmak zamanı 
gelmiştir. Demokrasiler sadece ihtilâl tehditle
rinden, anarşik hareketlerden ve ihtilâl tehdit
leriyle .anarşiyi durdurmaktan âciz idarelerden 
sarar görmez. Bunların hepsinden çok anarşiyi 
ve tehditleri susturana yan idarelerin zaıflarını 
teşhis ve bertaraf edemiyen parlâmentolardan 
sarar görür, 

Hâkimiyetin kaynağını temsil ettiği halde, 
çöaüm yolunu başka mihraklardan bekliyen bir 
heyet kendini mahkûm eder, Böyle heyetler 
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bir iktidar partisinin grupları da olsa, bir Par
lâmentonun tümü de olsa hukuk Devletinin ih
tilâllerden büyük düşmanıdırlar, ihtilâller de
mokratik rejimi sadece traş edebilirler, ama 
idarei maslahatçı tutumlara seyirci kalan Par
lâmentoların hukuk Devleti bünyesinde açılma
sına göz yumduğu, yaralar onu soysuzlaştırır. 

Türk demokrasisinin artık yeni yaralara ta
hammülü kalmamıştır. Soysuzlaşma arazları de
mokrasi bu ise parantezi ile başlayıp kafalara 
çöreklenen endişelerin faktörleri halinde boy 
göstermeye başlamıştır. Herkes her şeyden şi
kâyetçidir. Şikâyet mırıltılarına ilk muhatap 
ve ilk mesul olan Hükümet ise armonisi bozuk 
bir şikâyet konseri ile mukabele etmektedir. 

Sayın milletvekilleri, hâdiselerin üstünde, 
geçmişi ve geleceği kapsıyan bir tetkik, yurdu
muzdaki bunalımın vahametini açık seçik orta
ya koymaktadır. Türk Milleti ekonomik geri 
kalmışlıktan, kökleri yüz yıllara dayanan sos-
yo - kültürel depremlerin tesirlerinden henüz 
kurtulamamıştır. Modernleşme hamlemizin plât
formunu teşkil edecek huzurlu düzeye henüz 
kavuşamadık. Lâkin Şark'm büyük güçlerinden 
biri haline gelecek mânevi ve maddi potansiye
le sahibiz. Bu şartlardan menfi olanları toplum 
bünyemizde bunalımlara açık bir hassasiyet ver
mekte, müspet olanları ise ehil idareler eliyle 
değerlendirilemediği için emperyalist güçlerin 
dolaylı tasallutlarını celbetmektedir. Türkiye'
deki anarşi olaylarını ehemmiyetleri ölçüsünde 
incelersek yukardaki hükme ulaşmamak müm
kün değildir. 

Aşın sol eğilimli çevrelerin, öteden beri 
memleketimizde -huzursuzluğun en büyük kay
nağı olduğu Yüce Heyetinizin malûmudur. Bu 
çevreler son yıllarda aralarındaki bölünmeye 
rağmen, daha cüretkâr hedeflere yönelmişler
dir. Türkiye'deki komünistlerin doğrudan doğ
ruya Devlete ve yurt bütünlüğüne yönelen ey
lemlere girişmeleri bir yandan Parlâmento se
çimlerinden ümidi kesmelerine, öte yandan ken
dilerini besliyen dış kaynakların baskılarına 
bağlanabilir. 

Gerçekten seçim müessesesi aşırı solun hül
yalarını boşa çıkarmış, komünizmin Türk işçi, 
köylü, esnaf ve aydınına nüfuz edemiyeceğini 
göstermiştir. Geriye birtakım iyi yetişmemiş, 
romantik, maceracı ve aldatılmış gençlerden ku
rulu çeteler kalmıştır. Şimdi bu çeteler, kitle

lerin gözünü yıldırmak, demokrasiden şikâyeti 
yaygınlaştırmak için kullanılmaktadır; Bir ta
raftan tam bağımsızlık feryatlariyle millî mü
cadele sloganları, bir taraftan Türkiye halkları 
deyimi ile ucunda ırkçı faşizmin kokusu yatan 
oltalar, diğer taraftan da mezhep kışkırtmala-
riyle Hristiyan teokrasisinin denenmiş silâhları 
Türk Milleti üzerinde tecrübe edilmektedir. Ar
tık aşırı solun fikri hamle gücü kalmamıştır. 
Zaten ajanlar eliyle ithal edilen teorisi tüken
miştir. Onun için silâhlı çatışmalar, sabotaj
lar, soygunlar, aşırı solun bütün gücüyle yük
lendiği tek kapı haline gelmiştir. Komünist 
emperyalizmin Türkiye'deki ajanlarının gafil 
koalisyonuna baskı ve müzaheretinin de son 
yıllarda arttığı bilinen bir gerçektir. Komünist 
emperyalizm, Burnedien, Gadclafi ve Numeyri 
vasıtasiyle Kuzey - Afrika'da köprü başlarım 
tutmuşlar. Baas Partisi kullanılarak Orta - Do
ğu'da epeyce mesafe katedilmiş Arap - israil 
savaşının ortaya çıkardığı olağanüstü şartlar 
yerleşme için iyice değerlendirilmiştir. 

Şimdi, doğrudan doğruya kızıl emperyaliz
min sahneye çıkardığı Barzani, Doktor Habbaş 
ve Yasir Arafat Orta - Doğu'da hesaba katılır 
birer güc haline gelmişlerdir. Bütün bunlar 
olup biterken, Peru'dan, Bolivya'dan, Endonez
ya'ya kadar milyarlar har çıyanların, Dün
yada bir ajanlar ordusu besliyenlerin Türkiye'
de eli kolu bağlı oturacağını hesabetmek safdil
lik olur. 

Nitekim yurdumuzdaki komünistelrin propa
ganda malzemesi, elaman eğitimi ve taktik yö
nünden beslendikleri El Fetih kamplarında 
ajanlık tahsil edenlerden bilinenlerin 400 kişi 
civarında olduğu ortaya çıkmıştır. 

Bu gerçekler ortada dururken, Türkiye'de
ki aşırı solcular artık Hükümeti de kendileri 
ile bdrçojk konuda teşhis paraleline sokmuşlar
dır. Ne demektir Hükümet şiddet hareketle
ri hakkında? «Aşırı uçların çatışması» de
mektedir. Zaten komünistlerin istediği de bu
dur. Mesele bir kere kendi tezgâhlarının dışın
da gösterilebilsin; ondan sonrası kolaydır. 

Devletin polisi işlerin plânlanıp kotarıldığı 
yuvaları bırakacak, aldatılmış gençlerin peşine 
düşecektir. Milletlerarası komünizmin doğrudan 
doğruya Türk Devletine, millet bütünlüğümüze 
yönelmiş suikastları masum öğrenci hareketleri 
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olarak yutturulacaktır. Toplumun dikjkatini 
başka yöne çekmek dçin kendi arkalarında yer 
almış; milletlerarası güçleri sakliyabilmek için 
ortaya saldıkları piyonların kargısına çıkan her 
nefis mücadelecisine faşist damgasını vurabile
ceklerdir. 

Şimdi, ne garip tecellidir ki biz, hem anar
şinin plânlayıcılarma, hem de Sayın Başba
kana aynı soruyu yöneltmek zorunda kalıyo
ruz: «Aşırı uçların çatışması» diyorsunuz. 
Kim bu iaşırı uçlar? Bir yanda aşın sol uc... 
Peki. Karşısında kim var? Topluma «faşist ısağ-
cı» diye takdim ettiğiniz, aslmda nefiselrini, 
öğrenim hürriyetlerini müdafaaya çalışan genç
ler mi? 

Diyelim ki, çatışan uçlar aşırı solcular ile 
faşist gençlerdir ve huzursuzluk bu iki grupun 
mücadelesinden doğmaktadır. Böyle bir var
sayımda dahi sağcı gençlere arka çıkacağı farz 
edilen milletlerarası güc, çoktan külleri bile 
tükenmiş olan Hitler'dir. Bir yanda beynelmilel 
kızıl emperyalizmin bütün gizli güçleri, diğer 
yanda Hitler'in hayali.. îşte bu, tam bir komü
nist masalıdır ve Hükümet yetkilileri bir yıl
dan beri bu masalı tekrarlamakta; «îki ucun 
da karşısındayız» demektedirler. 

Orta - Doğu Teknik Üniversitesindeki silah
lar yerini bulduktan; soygunlar, sojkak kavga
ları ve sabotajlar başladıktan sonra yapılan 
aramada bir şey bulunamadığını Sayın Başba
kan memnuniyetle ilân etmektedir. Milliyet 
Gazetesinde yayınlanan bir mülakatta; «Canım, 
işte solcularda silâh falan yokmuş» demektedir. 

Sayın Başbakan, sanki, polise ve masum öğ
rencilere sıkılan kurşunlar gökten zembille in
miş gibi bir tecahül göstermektedir. Ama ay
an Sayın Başbakan, aradan bir kaç hafta geç
meden birtakım gizili mihrakların tertiplerin
den de aynı rahatlıkla bahsedebilmiştir. Olay
ları bu kadar işine geldiği gibi yorumhyan 
ve kendisini bu kadar rahatlıkla yalanlıyabi-
len bir Devlet adamı cidden enderdir. (Demok
ratik Parti sıralarından alkışlar.) 

Sayın Başbakanın beyanlarından sol kanat
ta silâh bulunmadığını öğrenmiştik. Acaba 
Emek'te, Ktiçükesat'ta banka veznedarlarına 
çevrilen, Amerika'lı Zenci çavuşun böğrüne 
dayanan otomatik silâhlar Hitler'in sağ ka
nada hediye ettiği silâhlardan mı? (Demok
ratik Parti sıralarından «Bravo» sesleri.) 

Sayın milletvekilleri, ciddî bir Hükümetten 
beklenen net olmaktır. Mevhum, kaypak, ne ta
rafa çekilse uzayacak «Aşın uçların çatışması» 
sözüyle Mm olursa olsun, hangi taraftan olur
sa olsun; genç memleket çocuklarının öldü
ğü ve manen harcandığı vakıalar geçiştirilemez. 
Şiddet hareketlerini yok etmek için kaynak
larına inmek şarttır. Hükümet, ucuz bir yaf
ta haline gelen «Uçların karşısında olmak» po
litikası yerine, hukukun dışına çıkan her ha-
(reketi kendi şartları, kökenleri, şümulü için
de önliyecek tedbirleri bulmalıdır. O zaman 
igörülecektir ki; yurt dışından beslenen ka
nım dışı hareketlerle, bunların karşısına çık
maktan doğan kanunsuzluklar aynı şey de
ğildir. Her birini izale etmenin ayrı bir yolu 
vardır. 

Siyasal Bilgiler Fakültesi yurdunu bas
makla, Türkocağmı basmalı; Orta Doğu Tek
nik Üniversitesinde arama yapmakla, nurcu 
kurslarını dağıtmak aynı şey değildir. Ye
terli eğitim imkânları hazırlarsanız; nurcu
ların çıkardığı gazeteleri finanse edip, ma
sonluk lehine fetva almaya uğraşmazsanız; 
kendinize yakın gördüğünüz nurcu kanadı
na sırtının okşayıp, karşınızda gördüğünüz di
ğer nurcu kanadına göz dağı vermek heve
sine kapılmazsanız kanunsuz kurs açılması 
kendiliğinden duracaktır. (Demokratik Parti 
sıralarından «Bravo», «Bravo Hasan» sesleri) 

Ama, Siyasal Bilgiler yurdunu basmakla 
kazancınız; soyguncuların yakalanmasındaki 
fiyaskoyu örtmekten öteye geçmez. Fiyasko
yu daha büyük fiyaskoyla, skandali daha şa
şırtıcı sakandalla, şaibeyi daha yaygın şaibey
le örtme metodunun sizi getirdiği noktayı id
rak edemiyorsanız bu yolda devam ediniz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türki
ye'deki bunalım anarşi hareketlerinden ve asa-
yişlikten ibaret değildir. Bütçenin tümü üzerin
deki görüşmelerde grupumuz adına arz edil
diği gibi, Türkiye bir ekonomik çıkmaza da 
sokulmuştur. 

Dış kaynakların kredi vaatleri karşılığında 
yapılan devalüasyonla dış borçlarımız bir ge
ce içinde, 19 milyarı Devlete aidolmak üzere, 
20 556 000 000 lira yükselmiştir. 

Plânın üretim sektörleri için tesbit etti
ği hedeflerde sanayileşme aleyhine sapmalar 
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olmuş; global büyüme hızı 1962 yılından beri 
en düşük seviyede kalmıştır. 

Personel idaresinden eğitime, fabrikadan 
tarlaya kadar her kesime ve her yere huzur
suzluk bir kan hastalığı gibi yerleşmiştir. Üs
telik, içinde bulunduğumuz dönemde cemaat-
çi sosyal yapımızdan partiküler topluma geçi
şin sancılarını çekmekteyiz. 

1961 Anayasası ile pozitif hukuk kalıpla
rına kavuşan cemiyetleşme olayı bu kalıp
lar dengeli bir tarzda doluncaya kadar sos
yal kıpırdanışlar devam edecektir. Bu kıpır-
danışlann »anarşiye dönüşmeden, millî varlı
ğımızı tehdidecek sızma ve sapıtma hareket
lerine meydan vermeden gerçekleşmesinin bir 
tek şartı, vardır: Ehil, bilgili, itibarlı ve mü
essir bir Hükümetin mevcudiyeti. 

Sosyal konjonktürün hareketli devrelerin
de itibarlı bir Hükümet, hem kütleler ve mües
seseler arasındaki, hem de değişmekte olan 
•nânevi değerler arasındaki sürtüşmeyi önler, 
milleti gelecekte daha güçlü kılacak sentezleri 
formüle eder. 

Bizim talihsizliğimize; ehliyetin, bilginin, 
itibarın ve müessiriyetin bunca önem kazandığı 
bir dönemde bütün bunlardan mahrum, kişilik
siz bir Hükümete sahibolmaktır. 

Bugünün en güçlü kahraması saygı değer 
kişidir. Bugünün en güçlü otoritesi itibarı da
yanan demokratik otoritedir. Ne yazık ki Hü
kümetin başında, daha politikaya atılırken Türk 
Yükseltme Cemiyetinden getirdiği yetersiz bel
geyle saygı değer olmak şansını yitirmiş, kişi
liği; göz, kaş, burun ve ağızın bulunduğu vü
cut parçasından yoksun karikatürlerle belir
lenen bir zat vardır. 

HÜSAMETTİN BAŞAR (Nevşehir) — 
Onun sayesinde kazandın geldin yahu! 

(Bir A, P. milletvekilini TI de sataşması üze
rine A. P. ve Demokratik Parti sıraları arasın
da tartışmalar, gürültüler) 

HASAN KORKMAZOAN (Devamla) — Siz 
mi bu işlerle meşgulsünüz bugün? 

Sayın Başkan, müdahaleleri önliyecek misi
niz; yoksa hadlerini ben mi bildireyim? 

BAŞKAN — Şahsiyat yapmasanız iyi eder
siniz. Fikirlerinizi söyleyin. 

HASAN KORKMAZOAN (Devamla) — Ne 
yazık ki Hükümetimiz bir hukuk Devletinin 
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icra organı olmanın avantajını tadacak şe
kilde, Hükümetin mânevi varlığında değil, şi
kâyetler konserinde kaval solo yapan şefin 
işaretiyle Anayasa müesseselerinden şikâyet 
hususunda kenetlenmiştir. 

Sayın milletvekilleri; bugün artık Türk va
tandaşının zihninde belirlenen görüş, Demirel 
Hükümetinin bu bunalıma çare bulamıy%cSüi;ı 
şeklindedir. Bunalımlara çare bulmak bir ya
na, Hükümetin kendisi bir bunalım kaynağı 
olarak görülmektedir. Hiç şüphe edilmesin ki, 
vicdanlarda beraet edememiş bir Başbakana ve 
onun Hükümetine, kanun kaçaklarının bile say
gı ve güveni kalmamıştır. 

Doğru veya yanlış; haklarındaki iddialar 
bu kadar yaygınlaşan ekiplerin bir de boyla
rından büyük siyasi hatalar işlemeleri kendi
lerini tüketir. Nitekim Demirel ve ekibi tüken
miştir. Sosyal şartlar nasıl bâzı kanunları fiilen 
mülga hale getirirse, siyasi konjonktür, De
mirel Hükümetini güçsüz ve itibarsız duruma 
»sokmuştur. 

Sayın Demirel bir yıldan beri sadece temi
ze çıkmak, ayakta kalmak gibi şahsi hesaplarla 
meşguldür. Hükümetlerin görevleri de vardır. 
Sadece ayakta kalmak ve neden sorumsuz ol
duğunun izahından başka sorumluluk tanıma
mak Hükümet etmek değildir. 

Hükümetler, bir siyasi programı tatbik 
eden ve bunun neticelerini alan ekiplerdir. 
Halbuki &ayın Demirel ipin ucunu çoktan ka
çırmıştır. 2,5 milyarlık maaş zammını üç mis
line çıkardığı halde hâlâ sağa sola tâviz da
ğıtacak kadar güçsüzleşen bir Hükümetin cid
diyeti tartışma konusu olur. 

Bu duruma düşen ekipler her imkânı zorlı-
yarak yeni destekler arıyabilirler. Fakat hiçbir 
destek zaman içinde kurtarıcı olmaya yetmez. 
Aksine, destek olmaya kalkışanlar itibarsızlı
ğın kendilerine de sirayetinden kurtulamazlar/ 

Bu gerçekler ortadayken, şimdi şanlı Türk 
Ordusunun itibarını gölgeliyecek bir terti
bin içine girmişlerdir. Kulaklara; «Ordu bizim
le beraber» sözleri fısıldanmaktadır. Aslında 
Sayın Hükümete düşen, Başbakan her şeyi nor
mal gösterirken, kendisine karşı Anayasa ge
reğince mesul olması gereken Genelkurmay 
Başkanının, Türkiye'yi bir iç harbin eşiğin
de bulunan bir ülke olarak değerlendirmesi 
karşısında Anayasa muvacehesinde kendinin 
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durumunu tesbit etmektir. Yoksa,, böylesine 
bir hâdise karşısında görülmemiş bir vurdum
duymazlığı kendisine rehber edinmek değil.. 
(Demokratik Parti sıralarından «Bravo» sesle
di) 

Yüce Meclisin huzurunu daha fazla işgal 
etmemek için, Eer sahada verilebilecek örnek
lere, tutarsızlıkların açtığı pencerelerden gö
rülen delillere girmiyorum. Gerçek ortadadır. 
Sayın Demirel, Türk Milletinin güçlü bir ikti
dara vücut vermek için giriştiği çabalara ça
bukluk kazandırmaktan başka bir şey yapa
mamaktadır. Demirel Hükümetinin bir de
mokratik emrivaki olmaktan öte fonksiyonu kal
mamıştır. Bu, şahsi hesaplar uğruna kütlele
ri aldatan; savunur göründüğü siyasi felsefe
ye, ekonomik programa sırt çeviren, millet
ten ziyade özel ilişkilerini devam ettiğini es
ki çevresine güvenen ve politikayı aktörlük 
sayan bir zatın oynadığı son tablodur. 

Şimdi güçsüzlüklerini, itibarsızlıklarını iti
raf edememek yüzünden Anayasa düzenine 
saldırmaktadırlar. Anayasanın icraya müessi-
riyet verdiğini savunmaktadırlar. Acz, Sayın 
Demirel'i kaderin bir cilvesi olarak;, düzen de
ğişikliği istiyenlerle ayni çizgiye getirmiştir. 

Sayın milletvekilleri; vaktimizin müsaadesi 
nisbetinde 1961 Anayasasında icranın yeri hu
susunda bilinen gerçekleri tekrar arz etmeye 
«çalışacağım. Böylelikle ikide bir güçsüzlüğün 
ve sorumsuzluğun paravanası haline getiril
mek istenen Anayasa hükümlerinin nasıl ters 
yorumlara tabi tutulduğu ortaya çıkacaktır. 

Bilindiği gibi, 20 Nisan 1924 tarihli Teşki
lâtı Esasiye Kanununun koyduğu Meclis Hü
kümeti sistemi, 27 Mayıs 1960 tarihine kadar 
yürürlükte kaldı. Meclis Hükümeti sistemin
de yürütme organının yetkileri, yasama organı 
lehine daraltılmış durumdadır. Söz konusu sis
tem hâkimiyeti nıilliyenin yasama meclisinde 
temerküz ettiği espirisi ile yürütme organını 
Meclise niyabeten işleri icra eden bir heyet 
olarak öngörür. Halbuki, 1961 Anayasası Par-
lömanter Hükümet sistemine yaklaşan bir es-
piri ile tedvin edilmiştir. 

Anayasamızın 95 nci ve mütaakıp madde
leri, yürütme organını müstakil bir bölümde 
Idüzenlemiş, parlömanter sistemin tabiî sonu
cu olarak yürütmeyi müstakil bir organ ha
line getirmiştir. Anayasanın 102 nci maddesi, 

parlamento dışında Bakan atanabileceğini ka
bul ederek, Hükümetin yasama organını tem
sil ettiği devreden farklı bir hüküm getirmiş
tir. 

Yine Anayasanın 108 nci maddesi, yürütme 
organına, Millet Meclisi seçimlerinin bâzı şart
larla yenilenmesi salâhiyetini vermektedir. 

Bütün bu hükümler Anayasanın 6 nci mad
desi hükmüyle yumuşatılmış, bir parlömanter 
Hükümet sistemi getirdiğini ve böylece yürüt
me organının 1924 Anayasası dönemine naza
ran daha güçlü hale getirildiğini göstermek
tedir. Üstelik, hükümetler Millet Meclisi güve
nine dayanacakları için, başbakanlar yasama 
organındaki çoğunluk grupunun da başkanı 
durumunda olacaklardır. 

Sayın Başbakanın, yasama organı karşısın
da daha güçlü hale getirilen Hükümete ve 
Mecliste çoğunluğa sahibolmasma rağmen, 
Hükümetin her şeyin sorumlusu gösterilme
sinden şikâyet etmesi ve bu şikâyetini Anayasa
ya bağlaması kolay anlaşılır şey değildir. 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, süreniz 
bitmiştir. İkinci ek süreyi de kullanacak mısı
nız? 

HASAN KORKMAZOAN (Devamla) — 
Efendim, ek süreden yettiği yere kadar kullana
cağım. 

Anayasanın kuvvetler ayrılığı getirdiğin
den şikâyet ediliyor. Bu konuda bir şikâyet ba
his konusu olacaksa, buna en son sahip çıka
nın Bakanlar Kurulu Başkanı olması gerekir. 
Yargı organları hakkındaki Anayasa hüküm
lerinin de yadırganacak tarafı yoktur. Öteden 
beri yargı organı zaten bağımsızdır ve yar
gı yetkisi bağımsız mahkemelerce kullanılır. 
Anayasa Mahkemesi ve diğer özerk kuruluş
lar, demokratik hukuk Devletinin modern 
icaplarıdır. Anayasaya aykırı kanunların tat
bik edilebildiği, Devlet radyolarının Hüküme
tin borozanı olduğu, üniversitenin özerkliğinin 
kısıtlandığı modern demokrasi yoktur. Esa
sen Başbakanlığa bağlı kuruluşların işleyiş tar
zı, özerk müesseselerin bulunuşuna şükretme
miz gerektiğini göstermektedir. Bu durumlar, 
bunalımın ortadan kalkmasını, Sayın Başba
kanın demokratik yollarla vatandaş haline 
getirileceği günlere bırakmaktadır. Sayın De-
mirel'in gitmesi belki her şeyi halletmiyecek-
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tir, ama gitmemesi, mutlaka bunalımın de
vam etmesine yol açacaktır. 

Sayın Başbakan, her ne kadar hukukun ta
mamen dışına çıkarak, tecelli edecek kararla
rı Meclis içi darbe olarak niteliyorsa da nöbet 
değişikliği, kendileri için de en hayırlı, en vic
dan huzuru verici durum olacaktır. 

Demokratik Parti Grupu adına Yüce Mec
lisi selâmlarken, hiçbir zaman değişmiyen bir 
gerçeği hatırlatmak isterim. 11133,11111 Başbakan 
veya Bakan olması mühim değildir. Mühim olan, 
o makamlardan bir gün ayrıldığında, insafım 
yüzüne bakanın bulunabilmesidir. 

(Demokratik Parti gruplarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Söz sırası, A. P. Grupu adına 
Sayın Kemal Şensoy'dadır, buyurun efendim. 

A.P. GURUPU ADINA KEMAL ŞENSOY 
(Ordu) — Sayın Başkan, muhterem millet
vekilleri; 

1971 yılı Başbakanlık Bütçesi Kanun tasarısı 
üzerindeki A. P. Gurupunun görüş ve düşünce
lerini arz etmek üzere, Yüksek huzurlarınızda 
bulunuyorum. 

Gerek Bütçenin tümü üzerindeki müzakere
ler esnasında ve gerekse diğer bütçelerin gö
rüşülmesi sırasında değerli Gurup sözcülerinin 
ve kıymetli arkadaşlarımın temas buyurdukları 
hususlara alışılmış bir usûlle Başbakanlık büt
çesi münasebetiyle daha ziyade ağırlık verile
ceği, başka bir tabirle bu bütçede diğer ba
kanlıkların ve bu bakmlıklara bağlı kuruluşla
rın bütçelerinde dile getirilen hususların tekrar 
edileceği, her şeyin hesabının Sayın Hükümet 
Başkanından sorulacağı hakikatini göz önünde 
bulundurarak mahsus zamanın imkân hudutları 
içinde umumî mahiyetteki mâruzâtıma başlı
yorum. 

Sayın milletvekilleri, 
1970 yılı Türk Demokrasisi yönünden ol

dukça yüklü hâdiselere sahne olmuştur. 
Hür ve demokratik nizam içinde milletçe 

giriştiğimiz kalkınma savasında genç demok
rasimizin karşılaştığı güçlükleri yenerek, 1971 
yılının daha da başarılı yıl olacağı ümidinden 
hiç bir şey kaybetmeden, en ufak bir yılgınlık 
göstermeden türlü maniaları aştık; bu günlere 
geliyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdiye kadar hepimizi müteessir eden bir 

çok olaylar cereyan etti. Bâzı mezbuhane he
veslerin sürükleyip getirdiği hâdiselerin üze
rine katran dökerek, her şeyi olduğundan baş
ka biçimdi gösterme gayretleri, rejimden vaz 
geçme yolunun tercih edileceği intibaını uyan
dıracak faaliyetlere girişme provaları, hedef ve 
gayeleri hepimizce malûm ve muayyen olan 
bir takım mihrakları bir süre sevindirir görün-
müşse de, millet iradesine dayanan hür ve de
mokratik nizamın ilerlebet payidar olması ana 
fikrinde birleşen Parlâmentonun kesin kararlı
lığı karşısında mel'un ve meş'um yuvalar dağıl
maya mahkûm olmuştur. 

Bu sözlerimle her şeyin halledildiği mâna
sına gelecek bir fikri savunmaktan ziyade, millî 
bütünlüğümüzü, Türk Milletinin geleceğini teh-
did eden bu mihrakları görüp anlamakta her
kesin, Anayasanın çizdiği hudutlar içinde yeri
ni alıp tavrını belli etmekte gecikmediğine işa
ret etmek istiyorum. 

Bu hususu Yüksek Huzurlarınızda şükranla 
kaydederim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Siyasi istikrarsızlık, huzursuzluk, güvensiz

lik, iktisadi ve sosval bunalım iddiaları secim 
meydanlarında, Türkiye radyolarında geniş bîr 
hürriyet ortamı içinde alabildiğine ortaya atıl
mış, buna rağmen Adalet Partisi yine de ikti
dar olmuştur. 

Bu itibarla, büyük hakem dediğimiz millî 
irade hükmünü vermiştir. Ama deniliyorsa M, 
şimdiki bunalım, şimdiki çalkantı bir başka bu
nalım, bir başka çalkantıdır; ona da verilecek 
cevabımız var : 

Siyasi huzursuzluk, eğer muhalefetin anla
dığı ve arzu ettiği mânada A. P. iktidarının ken
diliğinden çekilip gitmemesi veya buna mecbur 
tutulmaması ise, buna alışmak lâzımdır. 

Aksi takdirde siyasi iktidarların dayandığı 
millî iradeye hürmette kusur etmiş oluruz. Bir 
siyasi iktidarın muhalefet, «Dur!» dediği zaman 
durduğu, «Git!» dediği zaman gittiği dünyanın 
neresinde ve hangi demokraside görülmüştür? 

«Milleti huzursuz kılan, A. P. yi yıpratan 
onun başıdır. O çekilirse vatan huzura kavuşur; 
hattâ A. P. daha fazla kuvvet kazanır.» 

Bu sözleri kârnı söylüyor?.. Muhalefet! Bu, 
çok kolay, çok ucuz bir politikadır. Muhalefet 
olarak buna Mmi inandırırsınız? Hem nasıl olu-
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yor da muhalefet, iktidarın ayakta durabilmesi 
için iktidara yol gösteriyor? Bu tarz politika 
Türk siyasi tarihinde görülmemiştir. 

Sayın Süleyman DemireFden bunalan Türk 
milleti değil, A. P. nin iktidar olmakta devam 
etmesine tahammül gösteremiyen muhalefet ve 
bâzı çevrelerdir. 

Siyasi bunalım bu ise, bu bunalmaya devam 
edeceğiniz günleri saymakla foitiremiyeceksiniz. 

Bâzı çevrelere göre de, millî iradenin tevec
cühüne mazhar olmak kâfi değilmiş! A. P. si
yasi iktidarı hedefini şaşırmış, memleketi uçu
ruma doğru hızla sürüklemekteymiş! Onun için 
de seçimi beklemeden çekip gitmeliymiş! Aksi 
iddia, demokratik anlayışa aykırı düşermiş! Bu 
tarz düşünce, korkusundan karanlıkta ıslık ça
lan insanlara has çarpık bir ruh haletinin işa
retidir. 

Anayasamıza göre her 4 senede bir milletve
kili seçimi yapılır. Millet, gerek iktidarı, gerek 
muhalefeti yaptıklarının veya yapmadıklarının 
hesabını sorarak imtihan eder. Hükmünü verir. 
Bundan evvel bir iktidarın nasıl düşeceği veya 
düşürüleceği Anayasamızda yazılıdır. 

Millet iradesinin verdiği hüküm, kabili tem
yiz değildir. Herkesin bunu böyle bilmesinde 
zaruret vardır. 

Muhterem milletvekilleri; 
Vatanımızı ve milletimizi uzun süreden beri 

tedirgin eden üniversite olaylarının, kanlı nü
mayişlerin, masum istekli talebe hareketlerinin 
çok ötesinde, kızıl emperyalizmin Türkiye'deki 
plân tatbikatından başka bir anlam taşımadığı 
hususunda Türk kamu oyu kesin hükmünü ver
miştir. 

Bu hâdiselerin kökünü kazımaya mevcut 
mevzuat kâfi değildir, diyoruz. Çok kısa zaman
da Yüce Meclislerde müzakere edilecek olan ted
birler manzumesi diyebileceğimiz tasarılar kar
şısında şimdiden reaksiyon gösterip bunların 
faşist tedbirler olduğunu söyliyenlere şu husu
su bir defa daha hatırlatmak isterim. 

Türk milleti; ne faşizme, ne de aşırı sola 
asla yeşil ışık yakmıyacaktır. A. P. siyasi ikti
darı milletle elele vererek komünizmi ve faşiz
mi her gördüğü yerde ezecek ve yok edecektir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Mevcut kanunlar hâdiselerin önlenmesi için 

kâfidir; yenilerini getirmeye lüzum yoktur, de

mek, değişen içtimai, iktisadi ve siyasi hâdise
ler karşısında ihtiyaçlara cevap veremiyen ka
nunların zorlanmasını ve hattâ Anayasanın hu
dutlarının aşılarak siyasi iktidarın meşruiyetini 
kaybetmesini arzu etmek mânasına gelen bir ne
tice doğurur. Bu hususu esefle kaydetmeye 
mecburum. 

Kanunlar tatbik edilmiyor, deniyor. Hangi 
kanunların, ne zaman, ne maksatla uygulanma
dığının delillerini ortaya koymadan, mücerret, 
anarşi ortamının hazırlanmasında veya anarşi
nin önlenmemesinde Hükümet mesuldür demek, 
gerçeklere aykırı bir tutumun içine girmek de
mektir. 

Diğer taraftan, icrai kuvvetle kazai kuvvetin 
fonksiyonlarının birbirine karıştırıldığını mü-
şahade ediyoruz. 

O. H. P. Sayın Genel Sekreteri, birtakım adî 
suç niteliğindeki olaylar sebebiyle iktidar ya 
âcizdir, ya da bir tertip içindedir, diyor. 

Böyle bir beyanda bulunmak, hâdiselere ya 
kasden yanlış teşhis koymak; ya da Devlet ni
zamının çarklarının nasıl işlediğini anlamamak 
demektir. Hükmünü verir. Bundan evvel bir 
iktidarın nasıl düşeceği veya düşürüleceği Ana
yasamızda yazılıdır. 

Millet iradesinin verdiği hüküm, kabili tem
yiz değildir. Herkesin bunu böyle bilmesinde za
ruret vardır. 

Muhterem milletvekilleri; 
Vatanımızı ve milletimizi uzun süreden beri 

tedirgin eden üniversite olaylarının, kanlı nü
mayişlerin, masum istekli talebe hareketlerinin 
çok ötesinde, kızıl emperyalizmin Türkiye'deki 
plân tatbikatından başka bir anlam taşımadığı 
hususunda Türk kamu oyu kesin hükmünü ver
miştir. 

Bu hâdiselerin kökünü kazımaya mevcut 
mevzuat mevzuat kâfi değildir diyoruz. Çok kı
sa zamanda Yüce Meclislerde müzakere edile
cek olan tedbirler manzumesi diyebileceğimiz 
tasarılar karşısında şimdiden reaksiyon gösterip 
bunların faşist tedbirler olduğunu söyliyenlere 
şu hususu bir defa daha hatırlatmak isterim : 

Türk milleti; ne faşizme, ne de aşırı sola as
la yeşil ışık yakmıyacaktır. A. P. siyâsi iktidarı 
milletle elele vererek komünizmi ve faşizmi her 
gördüğü yerde ezecek ve yok edecektir. 

«Mevcut kanunlar hâdiselerin önlenmesi için 
kâfidir; yenilerini getirmeye lüzum yolrtur.» de-
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mek, değişen içtimai, iktisadi ve siyasi hâdiseler 
karşısında ihtiyaçlara cevap veremiyen kanun
ların zorlanmasını ve hattâ Anayasanın hudut
larının aşılarak siyasi iktidarın meşruiyetini 
kaybetmesini arzu etmek mânasına gelen bir ne
tice doğurur. Bu hususu esefle kaydetmeye mec
burum. 

«Kanunlar tatbik edilmiyor.» deniyor. Han
gi kanunların, ne zaman, ne maksatla uygulan
madığının delillerini ortaya koymadan mücer
ret anarşi ortamının hazırlanmasında veya anar
şinin önlenmemesinde Hükümet mesuldür de
mek, gerçeklere aykırı bir tutumun içine gir
mek demektir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Diğer taraftan, icrai kuvvetle kazai kuvvetin 

fonksiyonlarının birbirine karıştırıldığını görü
yoruz. 

C. H. P. Sayın Genel Sekreteri birtakım âdi 
suç niteliğindeki olaylar sebebiyle, «iktidar ya 
âcizdir, ya da bir tertip içindedir.» diyor. 

Böyle bir beyanda bulunmak hâdiselere ya 
kasden yanlış teşhis koymak; ya da Devlet ni
zamının çarklarının nasıl işlediğini anlamamak 
demektir. 

Siyasi iktidarı bâzı vatandaşları suç işleme
ye teşvik etmekle itham, en hafifinden bühtan 
olur. 

Hükümeti sadece A. P. nin Hükümeti telâk
ki etmek yanlış; yanlış olduğu kadar da vahîm 
bir görüştür. Böyle bir anlayışa imkân veren 
görüşler çoktan tarihin karanlıklarına gömülüp 
gitmiştir. 

«Hükümet acz içindedir.» sözlerinin yaygın 
hale getirilmesi, anarşi ortamını daha da mü
sait hale sürüklemekten başka bir şeye yara
maz. 

Sokaktan iktidar ümidedenlere, ayaklan baş, 
başlan ayak yapmak istiyenlere, şunu hatırlat
mak isterim ki, millî irade hiçbir zaman ayak
lar altında ezilmiyecektir. 

Vatan sathında her gün birbirinden karan
lık tablolar ortaya koymak; «Ufukları simsiyah 
bulutlar sardı.» demek, anarşi ortamından neti
ce umanların gayretlerini artırır ve neticede bun
dan zarar gören Aziz Türk Milleti olur. 

Her türlü irticai hareketlerin karşısında bu
lunuyoruz. Muhalefet bizi irticai körüklemekle 
itham ediyor. Hâdiselere kendi değer ölçülerine 
göre teşhis koyup 1971 Türkiye'sinin ilimci, 

akılcı ve hamleci yapısını zedelemek, Müslüman 
bir memlekette din eğitimine verilen önemi ge
ricilikle vasıflandırmak, mânevi yapımızın te
mellerine dinamit koymak demek olur ki, işte 
buna müsamaha göstermemiz mümkün değil
dir. 

Atatürk, Türk Milletinin idealidir. A. P. Hü
kümetini Atatürk'e düşman gösterme gayretleri 
hattızatında Atatürk'e düşman olanlann, Ata
türk'ü bir siper olarak kullanmak istiyenlerin 
ellerinden bırakmak istemedikleri bir silâhtır. 

Atatürk, istenildiği zaman istenilen kalıp ve 
şekildeki değer ölçülerine göre tanımlanacak 
bir şahıs değil, millî mefahirimizin münaka
şa kabul etmez mümessilidir. 

Muhterem milletvekilleri, 
Millî Güvenlik Kurulunun Anayasanın ken

disine tanıdığı hak ve salâhiyetler şümulü için
de memleket meselelerini tesbit ve. teşhisteki 
isabetli görüş ve tavırlanndan müteessir olan
lar, âdeta kudurgan bir haleti ruhiye içinde 
Şanlı Türk Ordusuna dil uzatmıya kalkışmışlar
dır. 

Lâyık oldukları cevabı alınca da, şaşkına 
dönmüşlerdir. 

Muhterem milletvekilleri; 
Bu memlekette hak imtiyazlan devri çok

tan kapanmıştır. Bu millet, parlamentosuyla, 
ordusu ile, diğer Anayasal kuruluşlan ile bö
lünmez bir bütündür. Eğer salâhiyet tedahülü 
varsa, müesseseler arasında tam bir ahenk veya 
irtibat kurulamıyorsa, bunun sebebini 1961 
Anayasasının bünyesinde aramalıyız. Ve düzel
tilmesi gereken hükümleri düzeltip, icabında 
yeni hükümler getirmeliyiz. Anayasayı değiş
mez kaideler manzumesi olarak kabule imkân 
yoktur. Ve esasen Anayasanın hangi hükmü
nün değiştirilemiyeceğini, yine Anayasamız 
tâyin etmiştir. 

A. P. iktidan her hangi bir Anayasa deği
şikliğinde gayet titiz davranmakta, muhalefet
le ahenkli bir görüş birliğine varma imkânları 
içinde hareket etmektedir. 

Aziz milletvekilleri, Güven Partisi Grupu 
adına yüksek huzurlarınızda görüş ve mütalâa
larını belirten değerli arkadaşım Vefa Tanır, 
Anayasada söz hürriyetinden, yazı hürriyetin
den, beyanname dağıtma hürriyetinden, şun
dan bundan bahsederek, bugünkü anarşik ha-
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roketlere bir nev'i Anayasanın boşluklarının se
bebiyet verdiği fikrini öne sürmüştür. Bu fikre 
katılmamak mümkün değildir. 

Bu meseleleri, hep birlikte Anayasanın 
hangi şekilde şartlar altında değiştirileceği hük
müne riayet etmek suretiyle hep birlikte mü
talâa etmeliyiz. 

Muhterem milletvekilleri, yargı organları
nın hükümetçe uygulanmadığı iddiasının sık 
sık tekrarlandığını görüyoruz. 

Anayasa nizamına titizlikle bağlı bir ikti
dara yöneltilen bu tenkidde haklılık mevcut 
değildir. Anayasa Mahkemesi 13 . 3 . 1964 ta
rih ve Esas : 1963/162; 1964/19 sayılı kararı
nın esbabı mucibesinde aynen; «İptal kararları 
kendiliğinden eski hali geri getirecek bir hu
kukî sonuç doğurmaz. Yargı mercii idareyi bel
li bir hâl ve şekil uygulamaya zorlıyamaz», di
yerek, görüş olarak «idare kamu hizmetlerinin 
gereklerini göz önüne alarak iptal kararının ışı
ğı altında hakkaniyet esaslarına göre yeni bir 
karar almak zorundadır» mütalâasında bulun
maktadır. 

Aziz milletvekilleri; 
Devlet yönetiminde vazife almış şahıslar ba-

zan şu veya bu sebepten dolayı vazifelerinden 
alınmaktadırlar. Ve neticede de ortaya Devlet 
Şurasının iptal kararları gelmektedir. 

Yukarda zikrettiğim esaslara göre, bu ah
valde, idare bu kararları hakkaniyet ölçüsü 
içerisinde uygulamaktadır. 

Memurun aynı vazifeye iadesi şart değildir. 
Âmme hizmetlerinin hususiyetleri, kamu dü
zeni hangi alternatifi davet ediyorsa, o yol ter
cih edilmektedir. 

Bu alternatifler bazan aynen uygulama; bâ-
zan muadili vazife verme veya malî tazminat 
ödeme şekillerinde tecelli etmektedir. Çünkü, 
âmmev hizmetlerinde kusuru görülenleri veya 
o hizmeti tüm aksatanları aynı vazifede tutmak 
zorunluluğu, Devlet idaresi anlayışı ile kabili-
telif değildir. 

Sayın milletvekilleri, bir süreden beri Tür
kiye'nin iktisaden battığı, iktisadi tablomuzun 
simsiyah olduğu, muhalefet veya bâzı çevreler
ce ifade edilmektedir. 

Şimdi müsaade ederseniz, Türk ekonomisin
deki gelişmelere temas edeceğim. 

İkinci Beş Yıllık Plânın ilk üç yıllık döne
minde de 1967 döneminde izlenen gelişmenin 
devam ettiği görülmektedir. Gıayrisâfi millî 
hâsılanın artış hızı bu dönemde de daha çok ta
rım sektörünün etkisi altındadır. «Diğer» baş
lığı altında toplanan sektörlerin katma değer
leri, Plânda öngörülen hızların üstünde geliş
mektedir. 

1908 - 1970 döneminde gayrisâfi millî hâ-
sılanm ortalama artış hızı yüzde 5,9 olmuştur. 
Bu hız, Plân hedefinin altındadır. Bu ortala
ma 1970 yılı için Temmuz 1970 te yapılan ve 
% 4,8 artış gösteren ilk tahminlere göre he
saplanmıştır. 1971 programının hazırlanmasın
dan sonra yapılan ikinci tahminlerde 1970 
GSMH artış hızı D. 1. E.'ee % 5,6 çevresinde 
tesbit edilmiştir. 

Tarım sektörü katma değeri için ikinci 
Plân artış hedefi ortalama % 4,1 olarak tes-
fbit edilmiştir. Ancak II nci Plânın ilk üç yılın
da bu sektörde katma değer yetersiz bir geliş
me göstermiştir. Sanayi sektöründe 1968 ve 
1909 da % 10 çevresinde olan artış hızı 1970 
ilk tahminlerine göre yavaşlamıştır. 

İnşaat sektöründe 1908 - 1970 döneminde 
plân hedefi olan % 7,2 aşılmıştır. Üç yılın or
talama artış hızı % 9,1 dir. Bu sektörün katma 
değer artış hızı azalan bir seyir izlemekte ise 
de, yıllık olarak plân hedefinin üstünde bulun
maktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; Ulaştırma sektö
ründe de 1968 - 1970 döneminde plân hedefi az 
miktarda aşılmıştır. 1970 yılı ilk taJhminlerine 
göre bu sektörün katma değer artış hun-m-n 
% 6,7 olması beklenmektedir. 

Birinci plânda olduğu gibi, İkinci Plânda 
da hizmet sektörlerinin gelişmesi sınırlı tutul
mak istenilmiştir. Bununla beraber, 1968 - 1970 
döneminde de «Diğer» başlığı altında toplanan 
ticaret ve diğer hizmet üreten sektörler ile 
konut sektörü plân hedeflerinin çok üstünde 
gelişmişlerdir. 1968 - 1972 için plân konut sek
töründe % 5,9 oranında bir büyüme hızı öngör
düğü halde, 1968 - 1970 döneminde bu sektör 
katma değeri yılda ortalama olarak % 9,2 ora
nında bir artış göstermiştir. Bunun dışında hiz
met üreten sektörler için plânın öngördüğü 
katma değer artışı yüzde 6,0 olduğu halde, 
1968 - 1970 ortalaması % 8,2 olmuştur. 
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Tarım sektörünün yurtiçi gelir ve gayriisâfi 
millî hâsıla içindeki payı hızla azalmıştır. Sa
nayi sektörünün payı ise kararlılık göstermek
tedir. Bu sektör katma değerinin yurtiçi gelir
deki payı 1068 de % 20,1,1970'te ise, % 21,1'dir. 
Gayrisâfi millî hâsıla içindeki payı ise 1968'de 
% 7,2 iken, 1970'te % 17,9'a çıkmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Şensoy, grupunuzun 
ikinci kez görüşme hakkı bulunan 10 dakikayı 
da kullanıyorsunuz değil mi efendim? 

KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Görüşme-
tmi bitirinceye kadar devam etmek istiyorum. 

BAŞKAN — 10 dakikalık bir ikinci görüşme 
hakkınız da var, birinci konuşma süreniz bit
miştir. Bu ikinci 10 dakikalık hakkınızı kullanı
yorsunuz. 

KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Son yu
larda fiyat seviyesini etkiliyen en önemli İM 
faktör, rekaJbet şartları dışında çalışan yüksek 
maliyetli endüstrilerin kurulmuş bulunması ve 
işçi ücretlerinin bir fiyat - gelir çekişmesi için
de devamlı şekilde artmasıdır. 

1970 Ağustos ayımda yürürlüğe giren kur 
değişikliği kararından sonra fiyatlarda genel 
olarak zincirleme artışa yol açabilecek eğilim
ler doğmuştur. Ancak, gerekli şekilde kullanı
lan para - kredi politikası ve maliyet politika-
siyle yaygın bir kontrola gidilmeksizin fiyat 
artışlarının büyük ölçüde frenlenmesi mümkün 
olmuştur. 

Muhterem milletvekilleri; iktisadi konulara 
temas etmiş iken, kısaca Ortak Pazar konu
sundaki görüşlerimize geçiyorum. 

Ortak Pazar konusunda Hükümetin aldığı 
geçiş dönemine giriş karan, Türkiye ile Avrupa 
topluluğu arasındaki ortaklık ilişkileri yönün
den dikkatle üzerinde durulmaya değer bir yön 
taşımaktadır. 

Anayasmıza göre Meclisin tasdikine iktiran 
etmesi lâzımgelen bu andlaşma sebebiyle, Hükü
met hakkında Millet Meclisine gensoru önergesi 
getirilmiş, uzun müzakerelerden sonra bu öner
ge reddedilmiştir. 

Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu 
arasındaki Ortaklık Andlaşması, 12 Eylül 1963 
tarihinde imzalanıp 1 Aralık 1964 te yürürlüğe 
girmiştir. Bu husustaki grupumuz görüşünü za
manı gelince uzun boylu arz ve izah edeceğiz. 

Ortak Pazann Türk Ekonomisini felce uğra
tacağı veya hazırlık döneminde bir süre daha 
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beklenmesi icaibettiği yolundaki görüş ve müta
lâalara iştirak etmek mümkün değildir. 

Hazırlık dönemi devresinde Türkiye, Ortak 
Pazarda belirli bir kontenjan miktarı dâhilinde 
tercihi gümrük tarifesi uygulanmasından ya
rarlanmaktadır. 

1969 yılında Türkiye'nin Ortak Pazara ih
tiyacı 215 milyon dolara yükselmiş, aynı devre
de Ortak Pazardan ithalâtımız 284 milyon do
lara ulaşmış, diğer taraftan Ortak Pazar ülke
lerinde çalışan Türk işçileri memleketimize 
140 635 000 dolar transfer etmişlerdir. 

Şu tablo karşısında Türk ekonomisinin hız
la gelişmesini sağlamak için Ortak Pazar geçiş 
dönemline girmemizin daha fazla geciktirilme
si mümkün müydü? 

Değerli arkadaşlarım; biz muhalefetten her 
şeyi beğenmesini, her meselede bizimle beraber 
olmasını istemiyoruz. Esasen buna hakkımız 
yoktur. Siyasi iktidar olarak seçim beyanname
mizde ve Hükümet programlarımızda aziz mil
letimize neyi vadetmiş isek, onu gerçekleştir
meye çalışıyoruz. 

Asırların ihmaline uğnyan, geri kalmışlı
ğın, fukaralığın binlbir ıstıraba sevk ettiği Türk 
Milletini genç demorkasinin zedelenmesine mey
dan vermeden hür nizam içinde kalkındırmak, 
onu insanca yaşama seviyesine ulaştırmak çaba
sı içerisinde bulunuyoruz. 

Türkiye'nin problemlerini, Türkiye'nin me
selelerini bir hamlede halletmek, ortalığı gül
lük - gülistanlık yapmak mümkün mü? tcraat-
lanmızda elbette muhalefetin tenkid ve temen
nilerine önem veriyoruz, önem vermekte devam 
edeceğiz. Yarının müreffeh Türkiye'sindeki ikti
darın da, muhalefetin de hizmetleri hürmetle 
yadedilsin istiyoruz. İktidarlar gelip geçicidir. 
Asgari müştereklerimiz olmalıdır ve vardır, 
bunlarda birleşmeye medburuz. iktidar hangi 
ölçülerde ve ne derecelerde muhalefete saygılı 
ise, muhalefetten de o ölçü ve nishet içinde say
gı beklemek hakkımızdır. Birtakım tahrik me-
todlariyle hareket, hiçjbir kimseye, hiçbir şey 
kazandırmıyacaktır. 

Bu memlekette, bu millete büyük hizmetler 
getirmiş, milletinin kalbinde taht kurmuş insan
ları birtakım tertiplerle, birtaikım tezvir, tah
kir ve yıpratma metodlariyle, bu tahttan indir
menin mümkün olmadığını yakın tarihimiz gös
termiştir. 
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Biz, Adalet Partisi Grupu olarak, şu veya bu 
ölçüde bu memlekete, bu millete hizmet etmiş 
olanlara veya hizmet etmekte devam edenlere 
saygılı olmakta biran tereddüt etmiyeceğiz. 

Muhterem milletvekilleri; aziz arkadaşlarım, 
sözlerimin sonuna gelmiş bulunuyorum. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına yük
sek huzurlarınızda grupunun görüşlerini belir
ten Sayın Güllü'nin bir husustaki beyanına ce
vap vermek istiyorum. 

Değerli arkadaşım, Adalet Partisi teşkilât
larının, bilhassa il teşkilâtlarının bâzı silâhlı 
şahısları koruduğunu ve onları himaye ettiği
ni beyan etti. Bu tarz düşünce karşısında, sade
ce Adalet Partisi Grupunun sözcüsü olarak de
ğil, bir milletvekili olarak hicap duydum. Bu 
memlekette siyasi iktidar, işini gücünü bıraka
cak, teşkilâtına gizli olarak, tamim gönderecek 
veyahut da haber verecek, veyahut teşkilâtı 
kendiliğinden birtakım silâhlı şahısları koruya
cak ve memlekette anarşik hareketlerin daha 
da artmasına imkân ve zemin hazırlıyacak bir
takım mezbuhane hareketlere girişecek. Bunu, 
şiddetle, ve nefretle reddediyorum. Adalet Par
tisi teşkilâtının hiçbir kademesinde, bu vata
nın hiçbir vilâyetinde ve hiçbir semtinde, silâh
lı şahısların korunduğunu, silâhlı talebelerin 
muhafaza edildiğini iddia etmek mümkün de
ğildir. 

Aziz arkadaşlarım, 27 Mayıs 1060 İhtilâli
ni taMbeden bünlerde hepiniz biliyorsunuz; 
«şurası silâh deposudur, Demokrat Parti ile mer
kezinin filân numaralı odasında silâhlar vardır» 
diye ihbarlar yapılmış, bu merkezler aranmış, 
Türkiye'nin hiçbir yerinde, hiçbir noktasında, 
Demokrat Parti teşkilâtına mensup bulunan ar
kadaşlarımızın resmî veya gayriresmî olarak 
istimal etmiş oldukları mahalde silâh bulunama
mıştır. 

BAŞKAN — Sayın Şensoy süreniz bitmiş
tir. 

KEMAL ŞENSOY (Devamla) — O günleri 
hatırlatan bir üslûp içerisinde Adalet Partisinin 
teşkilâtının âdeta silâhlanmış olduğunu söyle
mek, bizi ta kalbimizin derinlerinden üzmüş ve 
ümitsizliğe sevk etmiştir. 

Aziz arkadaşlarım, Güven Partisi Grupu adı
na konuşan değerli arkadaşım Vefa Tanır'm bâ

zı hususlardaki fikrine iştirak etmemek müm
kün değil. Ama, meselenin tesbit ve teşhisinde 
birleşiyoruz: «Türkiye'de cereyan eden, kanlı 
hâdiseler, talebe hareketleri olmaktan çok uzak 
birtakım siyasi hareketlerdir, beynelmilel ko
münizmin, Türkiye'deki plân tatbikatıdır» diyo
ruz. Değerli arkadaşım da bunu söylüyor, ama 
neticede gelip bütün yükü Adalet Partisi Hü
kümetinin başı bulunan Süleyman Demirel'e 
yüklüyor. 

Ben şunu isterdim M; «hâdiseler bu şekilde 
cereyan etmektedir, bu hâdiselerin önlenmesi 
için şu şu şu tedbirleri getirmeliyiz. Veyahut 
Veyahut Adalet Partisi Hükümetinin pek ya
kında Meclislerde müzakere edilecek tedbirleri
ni hep birlikte münakaşa edelim» demesini bek
lerken, değerli arkadaşım şunu söylüyor; «Sü
leyman Demirel bu kürsüye gelecek, ondan son
ra» «Suçlu, sen ayağa kalk!» diyecek, dönecek 
Adalet Partisi Grupu içerisinde, «Sokaklarda, 
meydanlarda, yollarda dinlediklerinizi, gördük
lerinizi gelin bu kürsüden anlatın» diyecek. Bu 
şekilde bir Parlâmento faaliyeti, bu şekilde bir 
Başbakan takdimi, dünyanın neresinde görül
müş? 

Süleyman Demirel, Adalet Partisi Hüküme
tinin başı, bugün burada konuşan değerli grup 
sözcülerinin koymuş olduğu teşhiste kendile
riyle beraber, Adalet Partisi iktidarı olarak bu 
teşhiste beraberiz, Türk Milleti olarak bu teş
histe beraberiz, fakat tedbir nedir dediğimiz 
zaman; «Mevcut mevzuat bunları halletmeye 
kâfidir, ayrıca tedbir getirmek lüzum ve zaru
reti yoktur» denmek suretiyle, âdeta hâdisele
rin hal tarzından kaçınma tandansı içerisinde 
bir manzara ile karşılaşıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Şensoy, süreniz bitmiş
tir, bağlayınız görüşlerinizi. 

KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Bağlıyo
rum. 

Aziz arkadaşlarım, sözlerimin başlangıcında 
da ifade ettiğim gibi, Başbakanlık Bütçesinde, 
her şeyden evvel muhalefetin Sayın Süleyman 
Demirelln şahsına müteveccih beyanlarda bu
lunacağını söylemiştir. 

Aziz arkadaşlarım, tahrip metodu, tahrik 
metodu hiçbir zaman siyasi teşekkülleri hede
fine ulaştıran bir metod değildir. Bugün yük
sek huzurlarınızda Demokratik Parti adına gö-
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rüslerini bildiren değerli arkadaşım Hasan 
Korkmazcan, gayet ustalıkla, fakat gayet açık 
bir üslûp içerisinde, Sayın Süleyman Demirel'e 
hakarete yeltendi. 

Aziz arkadaşlarım, ifade ettiğim gibi, biz 
siyasi iktidar olarak tenkidden kaçmıyoruz. 
Olumlu tenkidlerinizi, olumlu karşılıyoruz. 
Ama, bugün hepimizin olan, Hükümetin başı 
Saym Süleyman Demirel'e Yüce Meclisin hu
zurunda âdeta onu karikatürize ederek haka
rete yeltenmeyi, bu değerli arkadaşımın kültü
rü ile, şahsiyeti ile bağdaştıramadım. (A. P. 
sıralarından gülüşmeler.) 

İLHAN (EGEMEN) DARENDELİOĞLU (is
tanbul) — Hakaret değil, tenkid idi Kemal 
Bey. 

BAŞKAN — Sayın Darendelioğlu, müdaha
le etmeyin, lütfen. 

KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Bu sıraları 
işgal eden çok değerli, kıymetli arkadaşlarım, 
1965 yılında Süleyman Demirel'in çekmiş oldu
ğu kervanın başyolcularıdır ve bu başyolculuk 
seyahati, iki, üç ay evveline kadar muayyen öl
çüler içerisinde devam etmiş, Demokratik Par
tinin kuruluşundan sonra, dönülüp bu kerva
nın başına, bu kervanın azimli yolcularına ha
karete yeltenilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Şensoy, bağlayın efen
dim. 

KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Bitiriyo
rum efendim. 

Aziz arkadaşlarım, Adalet Partisinin bugün 
bittiği, Adalet Partisi başının bütün benliğini 
kaybettiği yolunda beyanda bulunan arkadaşla
rımı, suçluların telâşı içerisinde görüyorum. De
mokratik Parti, bugün memleket gerekçelerini 
aksi istikamete sevk etmeye muktedir ohnıya-
caktır. Müşahedemiz, sadece Süleyman Demi-
rel'i yıpratmak, onun şahsında Adalet Partisi
ni küçük düşürmek istemektedirler. Bu gayele
rinde muvaffak olamıyacaklardır. Çünkü millî 
iradeden ruhsat almamışlardır, çünkü millî ira
denin verdiği hükmü temyiz etmek istemekte
dirler. 

HASAN KOKMAZCAN (Denizli) — Ne bi
çim konuşuyorsun? Hakaret ediyorsun. Biz, mil
lî iradenin temsilcisiyiz. Ruhsatı SüleymanDe-
mireFden değil, milletten alacağız. 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, lütfen otu
run. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Ha
karet ediyor. 

BAŞKAN — Lütfen oturun, böyle bir usu
lümüz yok. (Denizli Milletvekili Hasan Kork
mazcan'm masaya vurarak anlaşılmıyan bir 
müdahalesi.) 

KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Sözlerimin 
başlangıcında ifade ettiğim gibi, millî iradenin 
verdiği hüküm, kabili temyiz değildir. 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, böyle ma
saya vurarak reaksiyon göstermenize sebep yok. 

KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Adalet Par
tisinden ve Demirel'den bu korkunuz devam et
tiği müddetçe muvaffak olamıyacaksınız. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Kor
kak sensin be. 

KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Gelin, içi
nizdeki bu korkuyu atın, gelin, içinizdeki bu 
korkuyu atın, milletten korkmayın, belki çok 
yakın zamanda milletin huzuruna çıktığımız 
zaman orada millet sizi tekrar imtihan edecek. 
Ya geçeceksiniz, ya sınıfta kalacaksınız. Ama 
sınıfta kalacağınızı bugün ben size buradan, 
bu kürsüden haykırıyorum. Hepinize saygılar 
sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

YÜKSEL MENDERES (Aydın) — Siz kal
dınız bile. 

BAŞKAN — Gruplar adına vâki olan görüş
meler bitmiştir. 

ALİ RIZA GÜLLÜ (Adana) — Sayın Baş
kan, Adalet Partisi sözcüsü sayın arkadaşımız, 
bizim kürsüde grup adına ifade ettiğimiz söz
leri, beyanları tamamiyle yanlış ifade ettiler. 
Lütfen bir - iki dakika için söz verirseniz, ce
vap vereceğim. 

BAŞKAN — Mümkün değil efendim. 
Sayın Güllü, Adalet Partisi Grupu adına ko

nuşan arkadaşın, kendi beyanlarını yanlış ifa
de ettiğini beyan etmiştir bulunduğu yerden. 
Ben de bu hususu zapta geçirmiş bulunmakta
yım. 

Gruplar adına görüşmeler bitmiştir. 
Şahıslar adına görüşme sırasına göre, Sayın 

Hakkı Gökçe, buyurun. Kişisel konuşmaların 
10 dakika ile kısıtlı olduğunu hatırlatırım. 

HAKKI GÖKÇE (Malatya) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 1971 malî yılı Baş
bakanlık Bütçesi üzerindeki şahsi görüşlerimi 
sunmak için huzurunuza geldim. 
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Başbakan Sayın Demirerin yakın günlerde

ki bir mesajında; «Adalet Partisinin ülkede 
halk arasındaki siyasi ikiliği ve düşmanlığı 
ortadan kaldırdığım, geniş bir hürriyet hava
sı içinde ülkeye hizmete devam ettiğini, Türki
ye'de bir istikrar devresi açtığını» beyan ede
rek her zaman bir yenisini ortaya koyduğu fel
sefesini gördüm. 

«Fakir bir ülkenin fukara gocukları olma
nın azabı içindeyim» diyerek nice felsefeler ya
ratmak istediğini de biliyorum. 

Görüşlerimde, bu yaratılmak istenen felse
felerin (gerçek yönünü açıklıyacağım. 

Evvelâ beyan etmek isterim İki, iSayım De
mire! bu ifadelerinde samimî değildir. Hali ile 
fiilî durumu (çelişkiler doğurmaktadır. Millet
ler seviyelerini ilimde, irfanda bulmaktaidır ve 
bu ortama gelenlerin numuneleri meydandadır. 
Hâlâ vatandaşları mezhep ve şive farkları ile 
ayırmaya çalışan millî birlik 'düşmanları, ta
rihten ibret alıncaya kadar ıstırabımız devanı 
edecektir. 

Sayın Demirel, hadk arasındaki siyasi iki
liği ve düşmanlığı ortadan kaldırdığını beyan 
ededursun, görülen bir gerçek vardır. Bugün 
Türkiye'de, Türkiye halklarından bahsedenle
rin, Mao'num özlemini çekenlerin varlığını in
kâr «demezsiniz. 

Atatürk'ün kitaplardaki resimlerinin göz
leri oyulmakta, Şeriat Devleti isteriz diye ba
ğıranların barbarlığı ayyuka çıkmaktadır. 

Açık oturumlarda, silâhlandıklarını, silâh
larını bırakmıyacaklarımı bildirenlerin varlığı
nı görmemezlikten gelemezsiniz. Şöylece, ül
kede felâket fırtınaları esmektedir. 

Sayın milletvekilleri; rejimin kaderiyle il
gili hâdiseleri Sayın Demirel birer polis vakası 
olarak nitelendirmektedir. öyle ki, Devletin 
bekçiliğini ve müdafaasını yapanlar muhtıralar 
vermektedir. Gazeteler, edindikleri intibaları 
yazarlar. Atatürk'çü bir Kurucu Meclisten bah
sedilir. Gazetelerde boy boy havadisler yayın
lanır. Komutanlar, Hükümete müdahale yeri
ne, zararlı akımlarla mücadelede yardım görü
şümü benimsediler. Tabandan gelen baskılara 
rağmen, komuta zinciri, askerin yönetime el 
koymasını uygun bulmadı. «Durum 27 Mayıls 
önceısi gibi» diye havadisler yayımlarlar. Bü-
rtüm bu acı gerçekler karşısında bir Başbakan 

çıkar, «Bum/dan çok vahim neticeler çıkararak, 
acaba nereye gidiyoruz demeye lüzum yoktur» 
der. 

Her gün hâdiseler durmadan biir çığ gülbi 
artar. Sokak ortasında adam kaçırılır, dövü
lür, soyulur, öldürülür. Dağbaşımda yapılan 
eşkıyalık Hükümet Merkezinde kol gezer. 

Bankanlar ©oyulur, evler, müesseseler dina-
imitlenir. Bombalar patlar, failleri yakalama-
tmaz; ama buna rağmen Sayın Demirerin fel
sefesine göre, bunlar olağan şeylerdir, âdi bi
rer polis vakaşıldır. ülkede istdlkrar vardır, 
düşmanlık kaldırılmıştır. Alabildiğine hür
riyet vardır. Ama gerçek odur M, cam ve mal 
emniyetinin bulunmadığı fakir bir ülkenin fu
kara çocukları olduğumuzu kabul edelim; fa
kat ülkede de hürriyetten bahsetmeye imkân 
yoktur. 

Ne acıdır ki, kabul edilen bu hakikatin 
karşısında Sayın Demirerin azap çektiğinle 
imanmıyoruan. Fukaralığın Türkiye'deki buna-
ılımlara sebep (teşkil ettiğini Saym Demirel'in 
kabul edeceğine inanmak işitiyorum ve diyorum 
ki, beşerin kendi kaderini bizzat kendisinin 
tâyin ettiği bir çağda, meseleye eğilmeden olu
runa bırakmanın ve bunu değişmez bir sebep 
göstermenin abesliğinde birleşelim. O zaman 
milllî menfaatlerimizin aynı görüş açısından 
eleştirilmesi ve bir hal çaresi bulunması müm
kün olacaktır. 

Teşhis edilemiyen hastalığın tedavisini ara
manın lüzumsuzluğuna inanıyorum. Bu bakım
dan Saym Demirel'in bütün didinişleri boşuna
dır. Bu düşünceleri devam ettiği müddetçe, ken
dini, icraatmdaki kötü tutumundan alıkoyması
na da imkân yoktur. 

Ne kadar elem vericidir İd, her söylenen sö
ze, her yapılan tenkide Sayın Demirel gülüp 
geçmektedir. Her şeyi mutlaka iyi bildiğine, 
başkalarının fikirlerinin kendisini enterese et
mediğine inamr. Buna rağmen icraat devam 
ettiği için, en salim yolda olduğunu kabul eder 
ve savunur. Bu düşünüşün sonu, her inadın so
nu gibi hüsrandır. Her şeyin kader ile ilgili 
bulunmadığını anladığı zaman vakit çok geç 
olacaktır. Çünkü Sayın Demirel, felsefesiyle ve 
kişiliğiyle çağımızın isterlerini görüşlerinde top
lamış, yeni çağ içi değerlerle bezenmiş bir 
Devlet adamı değildir. Felsefesiyle Sayın De
mirel ülkemizin ve halkımızın sorunlarını çöze-
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bilecek güçlerin ve yeteneklerin dışına düşmüş
tür. Bunun içindir ki, onun damgasını taşıyan 
bu bütçe, çileleri ve ıstırapları ortadan kaldıra
cak hiçbir şifa getiremez, öyle ki : 

Muhterem arkadaşlarım, bir ülkede birkaç 
bin kişi, 3 - 5 bin, 20 bin, hattâ 80 bin dönüm 
araziye sahipken, milyonlarca aile topraksız, 
ağaların-rençberi olmaya mahkûm edilirse, bu 
düzeni sürdürenler o ülkenin fakirliğinin ıstıra
bını duyduklarından, halk arasındaki düşman
lığı kaldırdıklarından bahsedemezler. 

Bir ülkede birkaç bin insan milyonlar kaza
nır, 35 milyon kişi ıstırap içinde, kaderleri diye 
kendi hallerine bırakılırsa, bu halin devamını 
istiyenlerin onların ıstırapları ile alay etmeye 
ve bunun elemini yaşadığını iddia etmeye hak
lan yoktur. 

Bir ülkede okulsuz köyler, kentler mevcut
ken, hususi okullarda milyonlar vuran kişiler 
yaşıyorsa, bunun onların nasibi olduğu iddia 
ediliyorsa, hususi okullardın Devletleştirilmesi
ne evvelâ bir Başbakanın kardeşleri karşı çıkı
yorsa, bu ülkenin içinde okuyamamamn ıstıra
bına karşılık kendini yakanlar ve ölenler mev
cutsa, yoksulluklar içinde okumaya çalışan 
gençler, cihada çağrılan softalar tarafından öl-
dürülüyorsa, Atatürk'ün, resmî okullardaki ki
taplarda bulunan resimlerinin gözleri oyuluyor 
ve yırtılıyorsa, Türkiye halklarından bahseden
lerle, teokratik nizam için çırpınanlar kol gezi
yorsa, insanlar kaçırılıyor, öldürülüyorsa, suç
lular Hükümetle alay edercesine kaçabiliyor ve 
yakalanmıyorsa, bir Başbakanın ülkede hürri
yet havası içinde kalkınma var, halk arasında
ki düşmanlığı kaldırdık, demeye yüzü yoktur. 

Bir ülkede kredi adaletinden bahsederken, 
köylünün eline 3 - 5 yüz lira verilirken, hiç il
gisi olmıyanlara milyonlar yağdırılıyorsa, alı
nan bu milyonlar aracılıkta, tefecilikte kullanı
lıyor, ocaklar söndürülüyorsa, aracılar Devlet 
eliyle fakir bir ülkenin fukara insanlarının sır
tından bir parazit gibi geçiniyorsa, milyonlar 
kazanıyorsa, vurgun yapıyorsa, Ziraat Bankası 
gibi zirai kredilere yatırım yapması lüzumlu bir 
millî bankadan, ziraatle ilgisi bulunmıyan ün
lü ve belli kişilere milyonlar aktarüıyorsa, bu
nun hesabı millî iradenin temsil edildiği Yüce 
Meclislerde sorulamıyorsa, bir Başbakanın, ge
niş bir hürriyet havası içinde ülkeye hizmete de

vam ettiğini, Türkiye'de bir istikrar devresini 
açtığını beyan etmeye hakkı yoktur. 

Muhterem. arkadaşlarım, sözlerimi bağlıyo
rum ve diyorum ki, asırlardır çok şeyler kay
betmiş bir milletiz. Dün ve bugün rejim müca
delesi içinde ve medeni milletlerin çok evvelden 
hallettikleri dâvaların başındayız; fakat bu 
ümitsizlik hiçbir dâvanın hal çaresi olamıyor. 

İnsan olmak hasletinin imkânlarını menfaat
lerine bağlayanlar, aynı merada daha çok ot 
toplamak zihniyetiyle gününü geçiren sürü gi
bidir. Çünkü, manevi bağların mevcut olmadığı 
yerde fertler, maddi varlıkların etrafında top
lanırlar. Maddi varlıklar geçici olduğu için te
min ettiği müşterek huzur daimi olmaz. Buna 
binaen huzurumuzu, toplumun huzuruna bağla
mak ve işlerimizi maddeye değer vermiyen kim
selere tevdi etmek emelimiz olmalıdır. 

Sizlere saygılarımı sunarım. (O. H. P. sıra
larından alkışlar.) 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri gel
miştir. Sayın Cengizhan Yorulmaz sıradadır. 
Sayın Devlet Bakanı görüşecekler. O itibarla 
evvelâ Sayın Devlet Bakanına söz vereceğim, 
son söz olarak da size söz vereceğim Sayın Yo
rulmaz. 

Buyurun, Sayın Devlet Bakanı Hasan Din-
çeı\ 

DEVLET BAKANI HASAN DİNÇER (Af
yon Karahisar) — Sayın Başkan, çok değli ar
kadaşlarım; Başbakanlık bütçesi münasebe
tiyle siyasi partilerin grupları adına konuşan 
değerli arkadaşımızı ve şahsı adına konuşan 
diğer değerli arkadaşlarımızı dinledim. 

Malûmunuz olduğu veçhile, Başbakanlık 
bütçesinin içinde, Başbakanlığa bağlı birçok ku
ruluşlar mevcuttur ve bütçe konuşması top
tan yapılmaktadır. Bu kuruluşların tedvirinde 
vazife almış devlet bakanları müteaddittir. Bu 
itibarla, izin verirseniz Başbakanlığın bütçesin
de, umumi hatları ile, tenkitleri ve mütalâaları 
bendeniz cevaplandıracağım ve ayrılmış görev 
itibariyle, kendisini ilgilendiren kısımlar ba
kımından da Sayın Devlet Bakanı Turhan Bil
gin arkadaşım müteakiben arzı cevap edecek
lerdir. 

Muhalefete mensup arkadaşlarımızın konuş
malarında müşterek nokta şu; Hükümet âciz
dir, meseleleri iyi yürütemiyor, Hükümet Ana-
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yasaya ve müesseselerine saygılı değildir, me
selelerini ele almak suretiyle, Hükümete kar
şı olan tenkitlerini dile getirmiş durumdalar. 

Bu tenkitleri dinlerken, Anayasamızın çizdiği 
çerçeve içerisinde, Hükümetin vazifesi nedir, 
Hükümet neleri yapabilir, neleri yapamaz me
selesine arkadaşlarımın yeteri derecede eğilme
den, Hükümetin yapamıyacağı, Hükümetin muh-
tedir olmadığı konuları da, Hükümetten bek
ler bir durum içerisinde meseleleri vazetmişler 
ve böylece olup biten herşeyden, kendi yetki 
ve iradesi dışındaki her hâdiseden, her olaydan 
ve her tasarruftan Hükümeti mesul tutan bir 
eda içinde konuşmuşlardır. 

Hal böyle olunca, evvelâ ister istemez 
Anayasamız muvacehesinde Hükümet nedir, 
ne yapabilir, hangi işler Hükümetindir mese
lesini kısaca dile getirmek gerekir ki, muhale
fetin haklı olduğu noktaları bir tarafa, hak
sız olduğu noktaları da bir tarafa ayırabilelim. 

Sanılmasın ki, bu vereceğim izahat, Hükü
metin kendisini mazur göstermek çabası içeri
sinde verilmiş bir izahattır ve sanılmasın ki, ve
receğim bu izahat, Hükümetin Anayasadan bir 
nev'i şekvasıdır. Bunlar, birbirinden tamamen 
ayrı şeyler. Fikir ve mütalâalarımızı gerçekçi 
bir ölçü içerisinde ve siyasi gözlüğün dışında, 
net bir görüşe tabi tutmak suretiyle değerlen
dirmemiz, zannetmiyorum ki, hem siyasi parti
lerimiz için gerçekçi olma bakımından faydalı, 
hem Hükümet için gerçekten ayrılmama ba
kımından faydalı, hem de memleketin mesele
lerine iyi teşhis koyup, iyi tedavi yolunu tut
mamız bakımından zaruridir. 

Anayasamız 4 ncü maddesiyle hâkimiyetin 
kayıtsız şartsız millette olduğunu teslbit et
tikten sonra demiştir ki; bu hâkimiyeti Ana
yasanın (koyduğu kaideler içerisinde üç organ 
yürütür,, istimal eder. Bunlardan birisi Yasla
ma Organı, yani Meclisler; birisi Hükümet, 
diğeri de Yargı Organı. 

O halde Hükümet, millî hâkimiyeti halik 
adına, millet adına temsil eden üç Anayasıa 
müesesesinden sadece birisidir. 

Anayasamız ayrıca özerk: müesseseler kur
muştur. Onlar da, fonksiyonları Anayasıanm 
•koyduğu çerçeveler içerisinde teslbit edilmiş 
ve ona riayeten hareket etmesi lâzımgelen mües-
selerdir, 
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Demek ki, Türkiye'nin içinde olup biten
lerin muhatabı yalnız Hükümet değildir. Ya
sama, yargı, bunun içine dâhildir. 

Bir arkadaşım burada konuşuriken^insaflı 
olaralk ifade ettiler ki; «Mesuliyet hepimi
zindir; partiler olarak bizim de mesuliyetimiz 
var, meclisler olarak bizimde mesuliyetimiz 
var, elbette Hükümet olarak Hükümetin de 
mesuliyeti var. Bu mesuliyetleri unutmıya-
lım.» buyurdular. Kendilerine bu balomdan 
hem iştirak eder, hem teşekikür ederim. 

Bu üç müesseseden ikisi Anayasamıza göre 
yargımın kontrolüne tabi. Yani yasama, çı
kardığı yasaları Anayasaya aykırı yaparsa, 
yine bir yargı müessesesi olan Anayasa Mahke
mesinin murkabesine taibi, Hükümet, her türlü 
işlem ve eylemiyle idari yargının murakabe
sine taibi, her tasarrufu oraya gider. Yalnız 
bununla da kalmıyo ; Hükümet, yani icranın 
başı olan Hükümet, aynı zamanda Parlâmen
tonun, yani birinci kuvvetin de murakabe
sine taibi. Bununla da mesele bitmiyor; mat
buatın murakabesine tabi, umumi efkârın mu
rakabesine taibi ve kendi grupunun muraka
besine tabi. 

Demek ki, bu üç müesseseden ikisi, çeşitli 
yollarla murakabeye tabi tutulmuş ve millet 
adına hâkimiyeti Anayasanın tâyin ettiği 
ölçüler içersinde istimal ederken, çeşitli mu
rakabelere tabi tutulmuştur. 

Bunlarnı dışında hiçbir murakabeye taibi 
tu'ulmıyan yargı organının vazifelerinde ge
rek fonksiyonu icradan neşededen, gerek ka
nunlarda mevcudolan boşluklardan neşededen, 
geıekse yeteri derecede delil bulunmamasın
dan ileri gelen aksaklıkları, konuşan arka
daşlarım hep Hükümete mal ettiler. 

Birkaç misal vereyim. Burada Sayın Vefa 
Tanır arkadaşım beyannameler okudu ve ba-
sıOimış beyannameleri gösterdi, hassasiyetine te
şekkür ederim, ama şimdi meselle bir Hükü
met meselesi olmamakla beraber, büsbütün 
Hükümet meselesi olmaktan çıkmış bir me
sele olarak telâkki etmiyorum. Sözlerim yan
lış anlaşılmasın, bir mesuliyeti aktarma mâ
nasına da anlaşılmasın, gerçekleri bilelim 
diye ben bunu dile getiriyorum; Hükümetle 
ilgili olmakla beraber yargı ile ilgili tarafı 
var. Hükümetle ilgili tarafı, bunları takilbet-
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mek, yeraltı matbaalarını bulmaJk, suç mev
zuu olan şeyleri yargının önüne çıkarmaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, bunlar yapılma
mış şeyder değildir, bunlar yapılıyor, kanun
larımızın elbette suç saydığı ölçüde yapılı
yor, fakat bunların içerisinde beraat eden
ler veya haklarında hiç dâva açılmamış bu
lunanlar da vardır. Bunun nedenlerini bil
memizde fayda var. Bunların içerisinde çoğu 
beraat etmiştir. Mer'i kanunlarımız bakımın
dan suç ısayılmadığı için. Birçok kararlar var 
bunları gerektiğinde Adalet Bakanlığı Büt
çesinde arkadaşım sizlere takdim ©der. 

Demek ki, şikâyetçi olduğumuz şeylerin ic
rasında ve ifasında, vücuda gelmesinde ka
nun boşluğu büyük ölçüde âmil oluyor. O 
halde kanun boşluğunu doldurmazsak ve bu ka
nun boşluğunu doldurmada Yasama Meclisi v?-e 
Yasama Meclisini teşkil eden siyasi parti grup
ları ve sayın üyeler meseleye bu görüşle eğil-
mezlerse ve meseleyi yalnız Hükümeti suçla
makla halledilir bir mesele olarak telâkki etme
ye devam ederlerse kendimizi aldatmış ve ger
çekçi yol yerine sadece Hükümeti yıpratma 
politikasını hedef alan, onun ötesinde mesele
lere nüfuz etmeye yeltenmiyen bir ölçü içe
risinde kalmış oluruz. 

Meselelerimizin büyük bir kısmı kanunlar
daki boşluklardan doğuyor muhterem arkadaş
lar. Kanunlarımızdaki boşluklar meselesini bu
gün biz söylemiyoruz. Kanunlarda, aşırı hare
ketleri mümkün kılan ve hürriyetlerin suiisti
malini mümkün kılan boşluklar var, eksiklikler 
var. Bunu 1961 den bu yana kurulmuş ve gel
miş - geçmiş olan hükümetler hep böyle söyle
mişlerdir, boşlukların mevcudiyetini kabul et
mişlerdir. Ama şimdi bu boşlukları doldurmak 
içıin yapılan hazırlıkları, maalesef daha hazır
lıkların muhtevasını tam bilmeden, kötüleyen 
ve bunun karşısında olan siyasi partilere de 
tesadüf ediyoruz, bu da bir vakıa. Deniyor 
ki; «Siz elinizdeki kanunları bir tatbik edin, 
bu mesele halledilir.» Eğer elimizdeki kanunları 
tatbikle bu mesele halledilir ölçüde olsaydı bunu 
foyleyen siyasi partiler iktidarda oldukları 
zaman da böyle düşünmeleri gerekir idi. 

Şimdi size vereceğim kısa bilgiler, iktidarda 
oldukları zaman meseleyi böyle düşünmedikle
rini ve boşluk mevcudiyetini kabul ettiklerini 
gösteriyor. 
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Sadece Hükümet programlarından misaller 
vereceğim. Misaller çok bu fikrimi ispat için: 
Hükümetlerin demeçleri, mesul kimselerin de
meçleri, davranışları, faaliyetleri. Bunlar, mi
sali çoğaltmak suretiyle dile getirilebilir, fakat 
ben meseleyi kısa kesmek ve bir fikir vermek 
için sadece Hükümet programları üzerinde du
racağım. 

Şimdi İkinci İnönü Hükümetinin Programın
dan bir pasaj. Malûm bu Hükümet, bir Koa
lisyon Hükümeti idi; 0. H. P., C. K. M. P. ve 
Y. T. P. nin iştirakiyle kurulmuştu. Bu üç par
tinin müşterek görüşü olarak Hükümetin bu 
programındaki bu metin: 

«Hükümetimiz, aşırı sağcılık ve solculuk 
akımlarına karşı koyacaktır.» 

Hepsini okumuyorum, sadece bir cümle. E, 
bundan sadece mevcut kanunları tatbik sure-
retiyle mücadele mânası da çıkar, diyebilirsi
niz. Evet, o mânada çıkar; ama bu pasajın ko
nuşunda benim anladığım mânanın mündemiç 
olduğunu, ondan sonra Koalisyon Hükümeti
nin faaliyetleri göstermektedir. Bu Koalisyon 
Hükümetinin içinde ben de bulundum, Baş
bakan yardımcısı idim. Gedikleri doldurmaik 
için, kanunlardaki boşlukları doldurmak ve 
yeni hükümler tedvin etmek için, üç ortak par
tinin temsilcilerinden mürekkep bir komisyon 
kuruldu ve bu komisyon bunları hazırlamak için 
çalıştı. Demek ki bu hüküm, sadece mevcut 
kanunları tatbik mânasına gelmiyor; mevcut 
kanunları tatbikle beraber, bunların yetmediği
ni ve boşlukları doldurma lüzumunu da ifade 
eden bir kasıtla kaleme alınmıştır. 

Üçüncü İnönü Hükümeti programına geli
yorum. Malûm bu, C. H. P. nin müstakillerle 
kurduğu bir hükümettir. Onda da şu cümle 
var: 

«Türk halkı kendisine kabul ettirilmek iste
nen bütün aşırı ve eskimiş doktrinleri iterek 
mücadele edecektir.» 

Bunun mânası da yine birincide olduğu gi
bi, yeni kanunlar getirmek, yeni maddeler ge
tirmek ve boşlukları doldurmak olduğu, Üçün
cü Koalisyon Hükümetinin hazırlattığı tasarı
dan anlaşılmaktadır. O tasarı da yanımdadır. 
Tasarı, 26 maddelik yepyeni hükümler getiren 
ve Türk Ceza Kanununun 141, 142 nci madde
lerinin bokluklarını da ayrıca dolduran ve 
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Türk Oeza Kanununun diğer maddelerindeki 
boşlukları dolduran ve ayrı yeni hükümler ge
tiren bir tasarıdır. 

Tasarı bir heyete hazırlalttınlmıştır ve tasa
rının gerekçesi, boşlukların doldurulması za
ruretini gayet net olarak tebarüz ettirmiştir ve 
tasarıya, hazırlandıktan sonra bakanlıklara 
gönderilmek suretiyle toplanan mütalâalar 
arasında o zaman Çalışma Bakanı olan ve Şim
di O. H. P. nin genel sekreterliğini yapan Sa
yın Bülent Ecevit de bir mütalâa vermiştir. O 
mütalâada da bu tasarının lüzumuna, boşluk
ları doldurucu nitelikte olduğuna ve âcil bir 
ihtiyacı karşılayıcı mahiyette olduğuna (işaret 
eden bir beyanı da mevcuttur.. 

Demek oluyor ki, Cumhuriyet Halk Parti
si, hem ikinci koalisyonda ortaklarıyla beraber 
kanunlarda boşluk olduğu fikrinde beraberdir, 
hem de yalnız başına Hükümet kurduğu za
man, bu fikri yalnız başına benimsemiştir ve 
tasarı hazırlattınlımştır. Ama, iktidarda oldu
ğu zamanki düşüncesiyle bugünkü düşüncesi 
larasmdaki farkı, bugünkü davranışıyla bul
mak gayet kolaydır. 

A. P. Hükümeti, yani 4 partiden mürekkep 
4 ncü koalisyonun Hükümet programında da 
aynen şu cümleler vardır: 

«Aşırı sol ve aşırı sağ cereyanları; Anaya
sa düzenimizi temelinden yıkmaya, devletimi
zin bekasını ve milletimizin huzur ve bütünlü
ğünü tehlikeye düşürmeye yönelen hareketler 
saymaktayız. Hükümetimizin; Anayasanın te
minatı altında bulunan fikir, vicdan ve basın 
hürriyetlerinin sınırı içinde bu akımlarla te
sirli şekilde mücadeleye kararlıdır.» A. P. Hü
kümeti de, 1965 seçimlerinden evvel bunlar 
üzerinde hazırlık yapmıştır. Şimdi de, 1969 se
çimlerinden sonra da, kemâle getirdiği hazırlı
ğı Meclislere sevk etmek kararındadır ve tat
bikine geçmiştir. 

Şimdi, bu tasarılar ne için çıkıyor meselesi
ni, zannediyorum ki, biraz vuzuha getirdik. 
Şimdi, bunun karşısında biz muhalefetten bize 
yardımcı olmalarını istiyoruz ve bunu istemek 
(hakkımız. Hakkımız; çünkü kendileri iktidar
da oldukları zaman böyle düşünmüşlerdir ve 
düşünceleri doğrudur, iktidarın icapları ve me
suliyet duygusu bu boşlukları süratle doldur
mayı emreder. 

Ama, meseleyi muhalefet gözüyle alıp da, 
sadece iktidarı tahribetmek metot ve ölçüleri 
içerisinde dile getirirsek, umumi efkâra böyle 
takdim edersek, sadece «Bu boşluklar devam 
ettiği ölçüde iktidar yıpranır, onun yıpranma
sı da bizim menfaatimizdir.» gibi, memleket 
menfaatleri ile lasla bağdaşımıyan, ama parti 
menfaatleri ile belki bağdaşır gibi görünen öl
çüler içerisinde meseleyi ele alır ve dile geti
rirsek, zannediyorum ki, eksik bir iş yapmış 
oluruz ve iktidarı suçlamaya bu davranış sa
hipleri hiç bir zaman hak kazanamazlar. 

Bugün, yasalarımızdaki boşluklar karşısın
da, Türk hâkimi, kendisine götürülen dâvaları 
beratle neticelendirmekte ve kendisine tevkif 
talebiyle sevk edilen mazlumları haklı olarak 
serbest bırakmaktadır. Ama, hepsi böyle mi? 
Hepsini bu şekilde bir görüşe bağlamaya im
kân yok, ama meselenin bir tarafının böyle ol
duğunu bilmemizde fayda var. Şimdi, bir be
yannamenin muhtevası hepimizi müteessir 
ediyor; ama mer'i kanunlarımıza göre suç un
surları arıyacak olan hâkimi mahkûmiyet ka
rarıma götürmeye yetmiyorsa, fakat bir de «Bu 
beyannameler karşısında Hükümet ne duru
yor?» sualini şöyle sormak lâzım; «Hükümet 
niye tedbirli kamun getirmiyor?» şeklinde sor
mak lâzım. Getirdiği kanunların karşısında, 
«Hürriyetler elden gidiyor.» diye çıkarma ye
rine, «Niçin tedbiri geciktirdin?» diye sormak 
lâzımdır. 

Senatoda bütçe müzakereleri yapılırken, 
Cumhuriyet Halk Partisi adına konuşan sayın 
sözcü, getirilen kanunların tedhiş kanunu ol
duğunu, faşist kanunlar olduğunu ve bunla
rın sadece iktidarı ayakta tutmak düşüncesiyle 
getirildiğini ifade etti. 

Millî Güven Partisi sayın sözcüsü de; «iSöy-
lenir dururuz, senelerden beri tedbir için, ne
dir faaliyetimiz, niye getirmiyorsunuz, diye. 

Şimdi gelecekmiş lama, kaldı.» dedi. Birisi 
geç kalmakla bizi kusurlu gördü, diğeri de 
kendimizi ayakta tutmak gayretiyle bunları 
getirdiğimizi ileri sürmek suretiyle bizi itham 
etti. 

Kanunlar Meclislerden çıkar mı, çıkmaz 
mı? Deniyor ki; «A. P. ekseriyettedir, kanun 
çıkarmaya gücü yeter, gelin oturun çıkarın.» 
Doğru. Bunu da yapacağız. İnandığımız şeyi 
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gelip, oturup, gece - gündüz inancımızı müda
faa etmek suretiyle bumu çıkaracağız ama, mu
halefetin vazifesi yok mu? Muhalefetin vazi
fesi de, memleketin nef'ine olduğu şeylerde ik
tidara yardımcı olmaktır. 

Biz muhalefetten her şeye tasvip bekliyeme-
yiz, ama doğru olan şeylere ve memleketin ih
tiyacı olan şeylere tevessül ettiğimiz ve onları 
getirdiğimizde de tasvibetmesini de beklemek 
hem bizim hakkımız, hem muhalefetin vazifesi, 
hem de milletin, onlara rey verenlerin istediği 
şeydir. 

Bir gerçeği daha beraber burada konuşa
lım. Kanunları çıkartmamak istiyen bulunursa 
ve bu siyasi parti olmasa dahi, bir milletvekili 
ise; kanunları çıkartmamak imtiyazına sahip; 
89 ncu maddeye maalesef vaktiyle seçim kanu
nunu çıkartmamak için verilmiş olan yanlış 
mâna yüzümden. Seri halinde gensorular veril
diği günleri unutmadık. Bu devrede verilen 
gensorular da bütçenin müzakeresine takad
düm eden günlerde bitirildi. 

O halde, seri halinde gensorular verilmek 
suretiyle yoları tıkamak tedbirinin karşısına 
hep beraber çıkalım iarkadaşlar. Bir hakkın 
suiistimalinin karşısına beraber çıkmazsak, 
yalnız «iktidar ne hali varsa görsün, başına ya
ğan karı eritsin.» dersek, bu memleketin yalnız 
iktidarın memleketi olmadığını unutur oluruz. 
Hükümet, hepimizin, hepinizin Hükümeti, el
bette Hükümeti bir veya birkaç parti kuracak 
seçim neticesine göre, lama Hükümet kurulduk
tan sonra, Anayasa, Hükümeti bu milletin ve 
bu devletin Hükümeti olarak kabul ediyor. 

Binaenaleyh, muhalefetin Hükümete benim 
HüMLmetim nazarıyla bakması bizi gerçekçi yo
la getirir arkadaşlar. Ama, Hükümetin de mu
halefete, kendi partisinin mensuplarından ayrı 
gözle bakmaması, âdil ve eşit muamele tatbik 
etmesi, o da şart. Binaenaleyh, meselelerimizi 
memleketin menfaatleri ölçüsünden ayarlarsak, 
düşünürsek ve harekelerimizi ona göre ayar
larsak. bu memlekette yenilemiyecek hiç bir 
müşkül ve düzeltilmiyecek hiçbir kötülük kal
maz. (A. P. sıralarından alkışlar) Elbet, Hükü
meti tenkid muhalefetin, hattâ iktidarın hakkı, 
vatandaşın hakkı, ama yasama meclisi bakı
mından meseleyi ele (aldığımız zaman tenkid 
kadar kudsî bir hak tasavvur edilemez, ama 
tenkid edilecek şey varsa. 

Tenkidi hükümetlerin daima müsamaha ile 
karşılaması, daima anlayışla karşılaması, haklı 
veya haksız, bunda önce bir samimiyet edası
nın mevcudolduğunu kabul etmesi de şarttır. 
Bunlar içerisinde haklı olanlardan netice çıkar
mak, haksız olanları neden haksız olduğunu 
izah etmek suretiyle, o kanaat sahibinin kana
atimi tashihe yardımcı bir rol oynamak da yi
ne vazifesidir. Bütün bunlar demokrasinin 
icabı. Tenkid, tenkide cevap vermek, karşılık
lı fikir teatisi ve karşılıklı teati edilen fikir
lere göre düşüncelerin tashihi demokrasinin 
icabıdır ve eğer tâbir caizse, demokrasinin gı
dasıdır. Gelgelelim, tezyif ve tahkire kaçan 
konuşmalara cevaz vermeye imkân yoktur. 

Bu, tezyif, tahkir meyi halleder? Hakikaten 
bunu düşünmek lâzım arkadaşlar. Bu, hiçbir 
şeyi halletmez. Bu söyliyeni yaralar, bu umumi 
vicdanı rencide eder, ama belki havanın sert
leşmesini »ağlar, memleketin hiçbir meselesini 
halletmez. 

Muhalefete mensup arkadaşlarımızın bazı
ları maalesef bu metoda iltifat eder görünü
yorlar. Şimdiye kadarM konuşmalar bunu gös
terdi ve bugün de bunun bir misalini Demokra
tik Parti adına Hasan Korfemazcan arkadaşım 
verdi. Hakikaten -kendisini dinlerken üzüldüm 
ve iki türlü üzüldüm. Konuşmasını burada tek
rar hatırlatmaya lüzum yok, arkadaşlarımızın 
heT>si dinlediler. Seçtiği kelimeler tahkir ve tez
yif dolu. Bundan başka, bir de Başbakanın 
şahsıyla, burnuyla, kulağıyla, boyuyla bosuyla 
alay etti. 

HASAN KORKMAZDAN (Denizli) — An
lamamışsınız. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin Sayın Kork-
mazcan. 

DEVLET BAKANI HASAN DİNŞER (De
vamla) — Yok, yok istihzanızın altındaki mâ
nayı anlamıyacak kadar zekâdan mahrum de
ğilim. Ne kasıtla söylediğiniz gayet net olarak 
anlaşılıyordu ve şahsiyata girdi. Bunun, Hasan 
Körkmazcan arkadaşım tarafından yapılışına 
mfosı adına üzüldüm. Çünkü, hem hukuk me
zunu, hem de imam hatip okulu mezunu olan 
ve bu itibarla, hukuk ve din adamı vasıflarını 
beraberinde taşıyan bir arkadaşın, ne huku
kim. ne ahlakın, ne de dinin cevaz vermediği 
ölçüler içerisinde konulması sadece teessüfe 
şayandır. 
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İkinci teessürüm; kendisinin Demokratik 
Parti Grupu adına konuşmuş olmasıdır. De
mokratik Parti Grupunu kuran sayın zevat, 
'daha düne kadar bizimle beraber çalışmış kim
selerdir. Beraber çalıştığımız zaman Sayın De-
mireri medhü senada, göklere çıkarmada yarış 
eden bu ̂ arkadaşlarım adına şimdi bir arkada
şın kalkıp da, istihza, tahkir ve tezyif edası 
içerisinde konuşmuş olmasını en hafif tabiriyle 
ahlâka aykırı bulduğumu ifade etmek isterim. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Ah
lâktan bahsetmeye hakkınız var mı Sayın Ba
kan? 

BAŞKAN — Sayın Korkmazoan, bir daha 
ihtar ettirmeyiniz, çok rica ederim. 

Devam buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI HASAN DÎNÇER (De

vamla) — Şimdi muhterem arkadaşlarım, de
mek oluyor ki, meselelerimizi, gerçekçi ölçüler 
içerisinde ve her halde şahsi çıkarlarımıza ve 
parti çıkarlarımıza göre değil, memleket men
faatlerine göre düşünür, ifade eder ve karara 
bağlarsak çok süratli yol alırız ve her mesele
mizi halleder, her müşkülümüzü yeneriz. Mu
halefete mensup arkadaşlarımızın da meselele
rimizi bu ölçü içerisinde ele almalarını iste
mek, sanıyorum ki: iktidar olarak bizim de 
hakkımızdır. 

A. P. iktidarının Anayasa ile karşıkarşıya 
olduğunu ve Anayasa kurumlarıyla iyi münase
bette olmadığını ve onların karşısında olduğu
nu ifade eden arkadaşlarımız bulundu. A. P. 
iktidarı Anayasa ile karşıkarşıya değildir ar
kadaşlar. A. P. iktidarı, Anayasanın sınırlan 
içinde kendisine verilen yetkiyi istimal eden 
bir iktidardır. Bizi bu nevi sözlerle daima yara
lamak istiyen bir taktik senelerden beri uy
gulanmaktadır; «A. P. müesseselere karşıdır, 
Anayasanın dışına çıkmıştır..» Eğer biz Ana
yasanın dışına çıksak, bu kubbeyi bizim başı
mıza indirirsiniz arkadaşlar ve hakkınızdır. 
Biz Anayasanın içindeyiz, Anayasanın uygula-
yıcısıyız ve Anayasanın müdafaasını, Anayasa
yı yapanlardan daha ileri şekilde yapan bir 
partiyiz, bîr iktidarız. Binaenaleyh, bizi, bir 
ğayrimeşruluk içerisinde gösterme gayretin
den başka bir şey olmıyan bu ithamlarla zede-
liyemezsiniz. Çünkü olmıyan bir şeyi söyleme
nin hiçbir tesiri olmaz, söyliyene de bir fayda
sı olmaz. Ama ne yapalım M, beM damlaya 

damlaya tesir eder, aşınır, bu kanaat yerleşir, 
gibi bir ölçü içerisinde meseleyi böyle takdim 
etmeye çalışan arkadaşlarımız mevcuttur. A. P. 
iktidarı Anayasa müesseselerine de karşı de
ğildir ve A. P. iktidarı hiçbir müessesenin, 
Anayasa müessesesinin karşısında olmadığı gi
bi, onu kendi yanında ve kendi maksadına hiz
met eder görmenin de hevesi içinde değildir. 
A. P. iktidarının istediği tek şey şudur arka
daşlar: Her müessese Anayasanın kendine ver
diği vazifeyi yapsın, hiçbir siyasi cereyana ta
bi olmasın ve Anayasanın kendisine verdiği 
fonksiyonu yapmada da her hangi bir ihmali, 
terahisi bulunmasın, bir gecikme olmasın. 

Biz, müesseselerin bizim yanımızda değil, 
Anayasanın yanında olmasını, içinde olmasını 
isteriz. Ama bunda da yine muhalefetin, ikti
darı sadece yıpratabilmek için, ne kadar yıpra-
tabilirse o kadar yıpratabilmek için, sadece bu 
hasis görüşle bâzı muhalefetin daima bizi böy
le takdime gayret ettiği bir vakıadır. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, bizim Anaya
samız Devlet çarkını tek çark olarak getirme
miş. Sözlerimin başında da ifade ettiğim gibi, 
Devlet çarkı oldukça karışık.. Bir çarktan iba
ret değil, en azından üç anaçarkı var; yasama, 
icra, yargı. Bunun yanında tâli çarkları var; 
özerk müesseseler çarkı. Şimdi, A. P. özerk mü
esseselerin karşısında imiş gibi takdim edili
yor. E, haksız... Ama özerk müesseseler, Ana
yasanın koyduğu özerkliğin sınırları dışına çık
tığı. zaman iktidarın söyliyeceği hiç sözü olmaz 
mı, iktidarın söz hakkı yok mudur?. Bunu söy
lediğimiz zaman müesseselerin karşısında olu
yoruz. Anayasa Mahkemesinin verdiği her han
gi bir karar karşısında, iktidara mensup bir 
kimsenin bu kararı ilmî ve hukukî ölçü içeri
sinde eleştirmesi oldu mu, tek bir cümle ile bir 
söz söyledi mi hemen damga yapıştırılıyor, 
feryat her ağızdan ayyuka çıkıyor; «Bu ikti
dar mahkemelere karşı hürmetsizdir, saygısız
dır, karşısmdadır..» E, mahkemelerin kararla
rı, ilmî seviyede, hukukî ölçüler içerisinde ko
nuşulamaz diye hiçbir şey yok. Aksine bütün 
dünvada bunlar konuşuluyor ve bizim Anayasa 
Mahkememizin verdiği kararlar Almanya'da 
üniversitede münakaşa konusu olmuştur, bu 
hususta dört çeşitli kitap yazılmıştır. Yani fi
kir hürriyeti hudutları içerisinde, nezahet ölçü-
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leri içerisinde meseleleri eleştirmek bir hür
metsizliğin ifadesi, bir karşı oluşun tezahürü 
değildir. Eğer öyle ise, böyle telâkki edersek, 
o zamanı Sayın İnönü'nün de son verilen ilki ka- I 
rar karşısındaki davranışını böyle eleştirmek 
gerekir; ama haksız bir eleştiri olur. Binaena
leyh meseleleri; iktidardan gelince suç, başika 
yerden gelince mubah şeklinde telâkki etmek 
gayet saMm bir yola götürür bizi muhterem 
arkadaşlarım. 

Tabiatiyle TRT için de mesele böyle. Ama 
Sayın arkadaşım bu mevzua temas edeceği için 
ben meseleyi bu yönüyle ele almaktan çekmi
yorum. 

Şimdi, Halk Partisi sözcüsü arkadaşım de
di ki: «A. P. otoritesi Devlet otoritesi değildir.» 
Tamam, kendisiyle beraberim. Elbette A. P. 
ve Hükümet Devlet değildir. Hükümet, Devle
tin yalnız başına temsilcisi değildir. İcra, Dev
let değildir, Devletin bir parçasıdır. Tamam. 
Amıa Devletin muhtelif parçalarına karşı gös
terilen saygının, bu parçalardan biri olan Hü
kümetten esirgenmesini anlamak güçtür. Ya
sama üç kuvvetten birini temsil eder, yargı bi
rini, icra birini temsil eder. Şimdi yargıya kar
şı en ufak bir şey hepimizin hıakh bir hassasi
yet göstermesine sebebolur; yasamaya karşı 
saygısızlık aynı duygular içerisinde karşılanır, 
ama Hükümete «Vur abalıya» cinsinden her 
şeyi söylemek, her hakareti reva görmek, her 
türlü tezyifi mubah görmek gibi bir kanaati 
bu Anayasa anlayışı içerisinde bağdaştırmak 
mümkün değildir. Tenkid her zaman mümkün
dür, fakat tezyif asla iltifat edilmemesi lâzım-
gelen bir yoldur. Bunu böylece beraber kabul 
etmemizde, zannediyorum M, meselelerimizi 
beraber halletmek için zaruret vardır. 

Konuşan hatipler, tahsisan Halk Partisi söz
cüsü arkadaşım; gayrimeşru zabıta kuvvetleri
ne, gayriimesru kuvvetlere müzahir olduğumuz 
ve onlara görev verdiğimiz mânasını imâ ede
cek bir konuşma yaptılar. Muhterem arkadaş
larım. hukuk devleti nizamında iktidarın elin
de devletin zabıta kuvvetleri vardır; polisi var
dır, jandarması vardır, yetmezse müşkül anda 
ordudan da yardım istiyebilir, faydalanabilir. 
Devletin bu meşru zabıta kuvvetleri varken, 
bir iktidarın gayrimeşru kuvvetleri istimal et
mesi, organize etmesi veya onlara müzahir ol
ması akılla, mantıkla ve gerçekle bağdaşmaz, 
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ve A. P. iktidarının böyle bir gayrimeşru kuv
vetlerle münasebeti yoktur, olamaz ve bundan 
sonra da olmıyacaktır. Bunu lütfen böyle bilin. 

Devletin meşru kuvvetleri Devletin her 
müşkülünde yardımcıdır ve vazifesini hakkiyle 
yapmaktadır, bunu yapacak güçtedir, bunu şe
refle ifa eden bir davranışın içindedir. Hal böy
le olunca, gayrimeşru kuvvetlerle meseleyi hal
letmek gibi sakîm ve hukuk dışı bir davranışın 
içine bizim girmemize imkân yoktur. 

Gene C. H. P. sayın sözcüsü Yüksek Denet
leme Kurulu meselesine temas ettiler. Bu mesele 
burada çok tartışıldı muhterem arkadaşlarım. 
Yüksek Denetleme Kurulundan başka görevle
re tâyin edilmiş olan, atanmış olan yedi sayın 
üyenin Danıştay kararından sonra tekrar görev
lerine iade edildikleri ve halen bu görevin ba
şında bulundukları bir vakıadır. Hal böyle iken 
meseleyi, sadece Başbakanın kardeşine aidolan 
bir rapora dayamak ve o kızgınlıkla bunların 
oradan uzaklaştırıldıklarını iddia etmek pole
mik yapmaktan başka bir mâna ifade etmez. Bu, 
gensoru konusu oldu ve bu kurulun vermiş ol
duğu rapor da burada okundu. Rapor, Ziraat 
Bankasının kredilerinin dağılışmdaki bâzı usul 
dışı hareketleri ifade eden bir mahiyet taşıyor. 
Hepsi bu ve umumi bir ifade ve rapor Yüksek 
Murakabe Heyetinin raporudur, şahısların ra
poru değil. Eğer raporda böyle bir kaydın mev
cudiyeti, Sayın Başbakanın bu raporu verenle
ri oradan uzaklaştırma gibi bir düşünceye ken
disini götürmüş olduğu kabul edilirse, bu tak
dirde Heyetin değişmesi lâzım. E, denebilir ki, 
«Heyetin değişmesi de kolay bir şey değil, işte 
o peyderpey olur» E, Heyetin Başkanı?... Baş
kanının değişmesi lâzım. Onlar dururken, He
yetten muayyen ölçüler içerisinde bâzı kimsele
rin emekliye sevk edilmiş olması, bâzılarının 
da başka vazifelere atanmış bulunması müte
madiyen bir istismar konusu yapılır. Bir rapor 
nihayet muhatap müessesenin bir müfettiş ten
kidi gibi kaale alınması veya cevap verilmesi 
suretiyle karşılanacak bir mahiyet taşırken bu
nun altından maksatlar çıkarmaya ve bu kadar 
basit ve masum bir mevzuu böyle hayali hü
kümlere bağlamaya, zannediyorum ki, durum 
müsait değildir. Eğer böyle bir endişe ile uzak
laştırılmış olsalardı, o halde o endişe gerektirir
di ki tekrar vazifelerine iade edilmesinler. E, 
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bugün tekrar vazifelerine iade edilmişlerdir. 
Tekrar gördükleri şeyleri, varsa yolsuzlukları 
yazmak, rapor etmek imkânına sahiplerdir. 
Bunların tekrar vazifeye iade edilişi uzaklaştı-
rılışlarmda her hangi bir menfi mülâhazanın, 
iddia edilen mülâhazanın varidolmadığını ve 
tekrar vazifeye iadelerinde de binnetice hiç
bir endişenin mevcudolmadığını en veciz şekil
de gösterir. Ama bu kadar konuşulan şeyi büt
çe münasebetiyle tekrar bu tezgâha getirmenin 
mânasını sadece yıpratma kasdma bağlamaktan 
başka bir şey yapmak mümkün değildir. 

Yargı organlarının kararlan tekrar dile 
getirildi. Buna burada bir gensoru münasebetiy
le arzıcevabetmiştim. Bu, mütemadiyen istis
mar edilen bir konudur. Parti sözcüsü arkadaşı
mın cevap vermiş olmasına rağmen meseleyi bir 
kere daha cevaplamakta zaruret görüyorum. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, evvelâ şunu arz 
ve ifade edeyim ki, A. P. iktidarı yargıya kar
şı hürmetkardır ve yargı kararlarını uygulama
yı hukuk devleti anlayışının zaruri bir neticesi 
olarak kabul eder. Ama «idari yargının verdiği 
kararlar uygulanmıyor» şeklindeki iddia tama
men mesnetsizdir. Eğer bu iddia kararın mota-
mo uygulanması lâzımdır, bu yapılmamıştır 
şeklinde bîr anlayışla yapılıyorsa o zaman doğ-
ruldur; ama çok zaman kararı aynen uygulama
ya hukukî ve fiilî imkân yoktur. Aynen uygu
lamaya hukukî ve fiilî inıkân bulunmaz ve mem
leketin düzeni bakımından bu uygulamanın ya-
pılnıasmda mahzur görülürse o takdirde bilcüm
le müktesep hakları ve unvanları bakımından 
muadili uygulanmak suretiyle mesele yine tat
bik edilir ve bu da bir uygulamadır. Arkada
şım. okudu, Anayasa Mahkemesi de meseleyi 
böyle görüyor. Diyor ki; «tptal kararları ken
diliğinden eski hale getirecek bir hukukî so
nuç doğurmaz. Yargı mercii idareyi belli bir 
hal ve şekil uygulamaya zorlıyamâz. İdare, ka
mu hizmetinin gereklerini göz önüne alarak 
iptal kararının ışığı altında hakkaniyet esas
larına göre yeni bir karar vermek zorundadır.» 
îşte gerçek bu arkadaşlar. Bu görüşü uygulu
yoruz. 

Yargı kararlarının uygulanmasında çok za
man hukukî ve fiilî imkâsızlıklar olur demiş
tim. Bu imkânsızlıklarla yalnız icra karşı kar
şıya değildir, icranın dışındaki bağımsız mües

seseler de bu gerçekleri çok zaman karşılıyor
lar. tşte size birkaç misâl : 

Yargıtaydaki bir başkâtip 1963 senesinde 
emekliye sevk edilmiştir. Danıştay Beşinci 
Dairesi 1963/2073 esas ve 64/299 sayılı kararla 
bunu 1964 senesinin birinci ayında iptal et
miştir. Bu iptal kararı infaz edilemediği için, 
edilmedi demiyorum, edilemediği için, 1964 ten 
1966 ya kadar kendisine maaş ve tazminat öden
miştir. 1966 da yaş bakımından emekliye şevki
ne iki - üç ay kala da hizmetten emekli olsun 
diye vazife verilmiştir. Şimdi bunun uygulama
sını Mm yapıyor? tcra değil. Yargıtaydaki tâ
yinler, daire reisinin inhası ve bas reisin onayı 
ile olur. Bu, idari yargının karşısında en yük
sek yargı merdimizi olan Yargıtaym kendi 
bünyesi içerisinde idari kazanın verdiği bir ka
rarı uygulıyamayışmın bir misalidir. 

Yüksek Hâkimler Kurulundan bir misal arz 
edeyim. Bir hâkim re'sen emekliye sevk edilmiş
tir. Onuncu daire iptal kararı vermiştir. 
22 . 9 . 1965 tarih ve 965/200 sayılı karardır. 
Vazifeye iade edilememiştir. İptal kararma 
rağmen Yüksek Hâkimler Kurulu, müstakil 
yargı organı tarafından vazifeye iade edileme
miştir ve kendisine oniki bin lira maddi, beş 
bin lira mânevi tazminat ödenmiştir. 

Yine bir hâkim nakledilmiştir. Nakil hak
kında Danıştaya başvurmuştur. Bu nakil tasar
rufu iptal edilmiştir. 18 . 11 . 1965 tarih ve 
65/338 esas, 359 sayılı kararla. Vazifesine iade 
edilememiştir, tazminat almıştır. 

BAŞKAN — Sayın Devlet Bakanından bir 
ricaJda bulunacağım. Zannederim Başkanlık Di-
vanındaki toplantıda grup yetkililerinin temayü
lüne göre bütçenin bir program içinde muayyen 
saatlere bölünmüş olmasından mütevellit sayın 
bakanların da birer saati aşmamak suretiyle 
görüşmesi temayülü belirmişti. ŞimJdi kararı ge
tirdik. Karar Genel Kurula arz edilirken bu hu
sus karara geçmemiş bulunmaktadır. Fakat rica 
edeceğim, sizin beyanınızdan şunu da öğrenmiş 
bulunuyorum ki, bir kısmına da sayın diğer 
Devlet Bakanı Turhan Bilgin cevap verecektir. 
Sizin bir saati doldurmaya üç dakikanız var. 
Sayın Turhan Bilgin de aynı şekilde konuşur
sa program içinde yürütme yapamıyacağız. 

DEVLET BAKANI HASAN DİNÇER (De
vamla) — Beş - on dakikalık müsamahanız olur
sa bağlarım efendim. 
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BAŞKAN ~- Efendim hay hay. Zaten Genel 

Kurulun bir karan yok, ben hatırlatıyorum, 
Buyurun, 

DEVLET BAKANİ HASAN DÎNÇER (De
vamla) — Muhterem arkaldalar, demek oluyor 
kî, A. P. iktidarı yargı kararlarına karşı hür-
metsizdir, yargı müesseselerine karşıdır gibi bir 
iddia, gerçekle ilgisi olmıyan, buz üzerine ya-
almış bir sözden ileri gidemez. Yargı kararları
nı nasıl uyguladığımız hakkındaki beyanlarım 
da bizim bu mevzuda hassasiyetimizin bir ifa
desidir. Ama gerçek şudur ki, yargı kararları
nın aynen uygulanmasına icranın dışındaki 
müstakil yargı kuruluşları da çok zaman imkân 
bulamıyor. Meseleyi bu gerçek ölçüleri içinde 
mütalaa edince ve insaf mihengine de vurunca 
zannediyorum ki iş aydınlanmış olur, 

Sayın Vefa Tanır arkadaşımızın umumi mü
lâhazalarına, zannediyorum M umumi konuş
mam arasında arzıcevabetmiş oluyorum. Ver
dikleri misaller, benim anlattığım gibi savcı
ların tetkikinden geçmiş ve çoğu dâva konusu 
olmuştur. Burada bir gerçeği daha ifade et
mekte fayda var : Suç işlendikten sonra, re'sen 
takibi icabeden bir suç, yazı ile, sözle, hareket
le, her ne suretle olursa olsun kanunun yasak 
saydığı bir suç işlendikten sonra onun takibi 
Cumhuriyet savcılarına verilmiştir. Cumhuriyet 
savcıları Usul Kanunumuz hükümlerine göre ön
ce hiçbir yerden emir ve talimat almaksızın 
kendi iradesiyle harekete geçerler. Kendi tak
dirlerini kullanırlar. Şayet bir mevzuda delil 
olduğu halde dâva açmazsa adalet bakanı yazılı 
emir vererek dâva açtırabdlir. Ama daha hâdi
se olur olmaz, «şunun hakkında dâva açacak
sın» şeklinde bir direktif verme hakkı adalet 
bakanında yoktur. Dâva açmazsa sorar, dasya-
sını celbeder, delil varsa dâva açmak lâzımdır 
der ve yazılı emir verir. Savcılarla icranın mü
nasebeti kanunlarımıza göre böyle tanzim edil
miştir. Yargıya hiçbir tesir icra edilemiyeceği-
ne göre,, meseleleri işlenen suçlar bakımından, 
ister basın yolu ile, ister sair yollarla işlenen 
suçları takipte her şeyin icraya aidolduğu ka
nısı içerisinde meseleyi eleştirmekte ve bu ha
kikat payını görmemezlikten gelmekte zannedi
yorum ki isabet yoktur. Verdiğim misaller, bu 
«Esselâmünâleyküm» den tutun beyannamelere 
kadar hepsinin savcılar tarafından tahkik ko

nusu olduğu zannediyorum ki hepinizin malû
mudur. Bunu gazeteler yazdı ve dosyaları ilgili 
mercilere gönderildi. Bunda şimdi icrayı me
sul tutacak ne taraf var; bunu anlamak müm
kün değildir. 

Arkadaşımın söylediği, toprak dağıtımı 
mevzuundaki yolsuzluklara aidolan notları, 
kanunlarımızın gerekleri ne ise onu ele almak 
suretiyle taMbedeceğimizden emin olmasını bil
hassa istirham ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerimi şöyle bağ
lamak istiyorum : Burada konuşulanların ve 
«Hükümet istifa etsin, Başbakan istifa etsin» 
hükmüne bağlanan mütalâaların hemen hepsi 
1964 seçimlerinden önce konuşuldu. Ondan son
ra milletin huzuruna gittik. Milletin huzuruna 
gittiğimiz zaman bütün siyasi partiler, bütün 
adaylar radyoda konuştu, meydanlarda konuş
tu, kapalı yerlerde konuştu, iktidarı kötülemek 
için ne mümkünse hepsini de yaptı, ne söyli-
yecekse söyledi. Ama millî hâkimiyetin hakiki 
sahibi olan millet rey verdi ve A. P. iktidar ol
du. Binaenaleyh demokratik düzende eğer mille
tin sahibi asli olduğu gerçeğine inancımız var
sa, artık bunu kabul etmek lâzımdır. 

Hükümet istifa etsin, deniliyor. Hükümet 
seçimden daha yeni çıktı. Seçimden çıktıktan 
sonra hadis olan vakalar karşısında, hâdiseler 
karşısında, olaylar karşısında Hükümetin isti
fasını yine Anayasamız derpiş etmiştir. Hükü
metler ve onun bağlı olduğu partiler ya seçim
de seçilmemek suretiyle millet tarafından ikti
dardan düşürülür, yahut da iki seçim arasında 
parlâmento tarafından düşürülür. Parlâmento
nun kaidesi de belli, oynanmıştır. Hattâ bu oyu
nu oynamak için içimizden birçok arkadaşlar 
partinin içinde olduğu halde Hükümete kırmı
zı oy vermek suretiyle demokrasi tarihinde gö
rülmemiş oyunu da oynamışlardır. (A. P. sırala
rından alkışlar.) 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Faziletsizlere karşı mücadele ettik. 

DEVLET BAKANI HASAN DÎNÇER (De
vamla) — Binaenaleyh, şimdi, «Hükümet isti
fa etsin, Hükümet âcizdir» 'lâflarının fiilî neti
cesi burada konuşulur. Burada Hükümeti be
ğenmiyorsanız düşürürsünüz, o sizin hakkınız, 
yapın; ama meseleyi, Hükümeti her gün yapa
cağı işten alıkoyan, Hükümeti vatandaşın na
zarında daima itibarsız hale getirmeye yol açan 
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bir eda içerisinde va'zettiğiniz zaman, bundan 
yalnız Hükümetin içinde olanlar değil, bütün 
millet zarar görür. Çünkü, Hükümet, şahısla
rın dışında mânevi bir varlıktır; bu mânevi 
varlığı itibarlı, haysiyetli vakarlı ve gerçekçi 
ölçüler içinde tutarsak memleketin idaresi o 
zaman düzelebilir. Bugün Hükümette bizsek ya
rın siz olabilirsiniz. Binaenaleyh, bu müesseseyi 
tahribederek meseleyi halletmeye gitmek mem
leketin nef'ine değildir. Lütfen bunu, bir defa 
daha kendi kafalarınızın içerisinde teemmül 
ederseniz iyi olur. 

Hepinize hürmetler sunarım. (A. P. sıraların
dan alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika efen
dim. Sayın Vefa Tanır, Sayın Güllü'nün soru
lan var, daha evvel verilmiş bir soru var, ev
velâ bunu okuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan adına Dev

let Bakanı tarafından cevaplandırılmasını arz 
ve rica ederim. 

Hilmi İşgüzar 
Sinop Milletvekili 

«Yurdumuzda üniversite şehirlerinde aşırı 
sağ ve aşırı solun ideolojik mücadelelerinin ya
rattığı huzursuzluk, halk arasında yarattığı 
endişe ortadadır. Bunun yanında rejim, mem
leketimizin bütünlüğü, milletimizin geleceği yö
nünden çok daha önemli ve o derecede de teh
likeli olan kürtçülük cereyanı ve kurt devleti 
kurma iddiaları yaygın halde söylenti halinde
dir. 

Başbakanın emrinde MİT'de olduğuna göre, 
bu iddialar varit midir, Hükümetçe ne gibi 
tedbirler alınacak veya alınmıştır?» 

(D. P. sıralarından «önerge kimin?» sesleri) 
BAŞKAN — Hilmi İşgüzar diye okuduk ya 

efendim, Sinop Milletvekili diye okuduk, unut
tunuz mu? 

Sayın Bakan, arzu ederseniz yazılı olarak da 
cevap verebilirsiniz. 

DEVLET BAKANI HASAN DlNÇER (De
vamla) — Derhal arzı cevabedebilirim Sayın 
Başkan. 

Takrirde yazılı olan iddialar, değişik ölçü
ler içerisinde varittir ve bunların tedbirleri üze
rinde hassasiyetle durulmaktadır. 

Şimdilik verebileceğim izahat bundan iba
rettir. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Vefa Tanır, buyurun efendim. 

VEFA TANIR (Konya) — Sayın Bakan, «bâzı 
tedbirler alamıyoruz, çünkü muktedir değiliz» 
diyorsunuz. Muktedir olduğunuz bir şey neden 
gecikti? Bunu sormak istiyorum. 

Elimde bir kitap var, 142 ye göre mahkûm 
olmuş bir kitap. Bu kitap 1968 yılında basıl
mış. 3 Haziran 1969 da mahkûm olmuş, bir yıl 
icrasını yapmış piyasalarda. Temmuz 1970 de 
Yargıtay cezasını tasdik etmiş. Ocak 1971 de 
yayınlanan 1,5 sene hapis yatmak ve 6 ay da 
sürgünde bulunmak üzere simdi Ankara hapis
hanesinde yatmaktadır. Sayın Bakan, 10 lira 
verirseniz şimdi bu kitaptan getirtebilirim. 

BAŞKAN — Kitabın adını ve yazarını lüt
fetmediniz. 

VEFA TANIR (Konya) — «Millî Kurtuluş 
Savaşımız» adında Ho Ohi Minh'in bir kitabı, 
Mart 1968 de yayınlanmış ve 1969 da Ankara 
2 nci Ağır Ceza Mahkemesinde mahkûm olmuş, 
Temmuz 1970 de Yargıtay 1 nci Ceza tarafından 
tasdik edilmiş, Remzi înanç 5 Ocak 1971 de 
hapse girmiş. 

Kitabın nerede bulunacağını Sayın Bakana 
söylerim; ama daha evvelden kalkabilir bel
ki, fakat 10 lira verirseniz Sayın Bakan getir
tebilirim. 

DEVLET BAKANI HASAN DİNÇER (De
vamla) — Arkadaşıma teşekkür ederim. Yazanı 
cezalanmış olan bir kitabın satılması yasaktır. 

HASAN KORKMAZOAN (Denizli) — Yaza
rı öldü Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, bu dördün
cü hatırlatışım oluyor, çok rica edeceğim. 

İBRAHİM ABAK (İstanbul) — Hatırlatma-
yaptı Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Abak, biliyorum ne yap
tığını efendim, celsenin başından beri ne yap
tıklarını biliyorum, ikazınıza lüzum yok. 

Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI HASAN DİNÇER (De

vamla) — Yasak olan şeylerin yapılması bazan 
böyle kaçamak yollarda da maalesef mümkün 
olabiliyor. 
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Arkadaşımın, bu verdiği izahat, bizim bu 
mevzuda hassasiyetle meseleyi takibetmemizi 
gerektirir bir mahiyet taşıyor, üzerine eğiline-
cektir. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Güllü, buyurunuz efendim. 
ALÎ RIZA GÜLLÜ (Adana) — Sayın Ba

kanı sonuna kadar dikkatle dinledim. Benim, 
Anayasa hudutları içerisinde kalarak ve Ana
yasanın ruhuna uygun olarak yapmış olduğum 
tenkidleri polemik addederek bizzat kendileri 
polemik yapmışlar. Ama benim önerimde Yük
sek Denetleme Kurulunun Anayasanın ruhuna 
uygun olarak T. B. M. M/ne bağlanmasını tek
lif ettim, önerdim. 

Şimdi Sayın Bakandan sorum : Hükümeti 
temsil eden bir şahsiyet olarak acaba böyle bir 
teşkilâtın T. B. M. M.'ne bağlanmasında fayda 
görürler mi? 

îkinçi sorum : Kesinleşmiş idari yargı or
ganları kararlarının infaz edilmîyerek Hazine
den tazminat ödendiğini söyledim. Acaba bu 
ödenen tazminatla idarenin yargı organları ka
rarlarının infaz edildiğini kabul ediyorlar mı? 
Ve daha ne kadar zaman bir bütçeye keyfi ka
rarlarıyla zarar vereceklerdir? 

Üçüncü sorum : Yurt dışında teşkilâtlan
mış ve konuşmamda da belirttiğim (Sayın A.P. 
sözcüsü arkadaşım bunu yanlış anladılar) 
«Müslüman Kardeşler Mücadele Birliği» nden 
haberdar mıdırlar ve bu hususta bir tedbirleri 
var mıdır? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI HASAN DÎNÇER (De

vamla) — Efendim, Yüksek Murakabe Heye
tinin Meclise bağlanması fikrine katılmıyoruz 

Tazminat kararları mevcuttur ve bu tazmi
nat müessesesi Anayasamızın getirdiği bir mües
sesedir. İdari kazalarda Anayasamız, 117 nci 
maddesiyle tazminat müessesesi getirdiği gibi, 
Devlet Şurası Kanunu da bu müesseseyi getir
miştir. Verdiğim misallerde yargı organlarının 
tasarrufları dolayısiyle de tazminata hükmedil-
diği gerçektir. Binaenaleyh bir müessese olarak 
bu uygulanmaktadır. 

Sorduğunuz «Müslüman Kardeşler Teşki
lâtı» mevzuu üzerinde Hükümette bilgiler mev
cuttur ve hassasiyetle takibedilmektedir. 
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BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Saym önder, sorunu*. 
KEMAL ÖNDER (İzmir) — Efendim, be

nim soracağım sual şu : 
Yıllardan beri Türkiye'nin ücra köşelerinde 

adam öldürme sanatı öğretilirken Hükümet ne 
yapmıştır? Adam öldürme sanatını öğrenenler 
Ankara sokaklarında adam öldürmeye başla
dıktan sonra fiillerle alâkası olmıyan kişileri 
mahkeme huzuruna götürülüp sonradan beraet 
karan alındıktan sonra kanunlar yetmiyor de
mek doğru mudur? 

Talebe olan, olmıyan kişiler tarafından yıl
lardan beri öğrenilmekte olduğu halde, bu du
rumda Hükümet niçin engelleyici tedbir alma
mıştır, almışsa neyi almıştır? 

Hangi kanunlar işlenmemiştir, göstersinler. 
BAŞKAN — Sayın Önder, iki soru mu? Bir, 

yurt içinde adam öldürme sanatı öğretiliyor, 
bir de yurt dışında öğretiliyor dediniz. 

Evet, bu hususta tedbirlerin neden ibaret 
olduğu sorulmaktadır, buyurunuz efendim. 

DEVLET BAKANI HASAN DÎNÇER (De
vamla) — Muhterem arkadaşlarım; yurt dışın
daki olayları kontrol imkânımızın dışındadır; 
ama yurt içinde kanunların menettiği faaliyet
lerin hepsinin takipçisiyiz. 

KEMAL ÖNDER (İzmir) — Hangisinin? 
DEVLET BAKANI HASAN DÎNÇER (De

vamla) — Hepsinin. 
BAŞKAN — Sayın önder, karşılıklı değil 

efendim. 
DEVLET BAKANI HASAN DÎNÇER (De

vamla) — Arkadaşım buyurdu M, «Mahkemeye 
hakiki şahıslar yerine başkaları verilmiştir.» 

Merak etmişlerdir; «Hükümet mahkemeye 
vermekle vazifesini yapmış görünmenin gayreti 
içindedir» şeklinde, bu mânaya gelecek bir be
yanda bulunmuşlardır. 

Bir gerçeği yine unutarak bu suali sormuş 
oluyorlar. Çünkü, dâva açmak hakkı Hüküme
tin değil Cumhuriyet savcılığınındır. Delilleri 
toplama hakkı Cumhuriyet savcılığınındır. 

KEMAL ÖNDER (îzmir) — Hiçbirisinin 
bulunamadı, sayarım. Fezlekeyi savcıya geti
ren kim? 

DEVLET BAKANI HASAN DİNÇER (De
vamla) — Bir suç işlendikten sonra, bir adam 
öldürüldükten sonra veya kanunun menettiği , 
kanunun nehyettiği bdr şey irtikâbedüdikten 
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sonra vazife savcınındır ve zabıta onun tahki
katında savcının emrindedir. Bizim kanunlarımı
za göre zabıtanın iki türlü vazifesi vardır : 

1. Zabıta - i mania vazifesi. O vazifesini ifa 
ederken icranın emrindedir, 

2. Zabıta - i adliye vazifesi. O vazifeyi ifa 
ederken de savcının emrindedir. 

Binaenaleyh, suç işlendikten sonra artık 
vazife savcınındır. Delilleri toplıyan savcı, dâ
vayı açan savcı, mahkemede bu işin savunma
sını yapan savcı ve icra ile irtibatı olmıyan bir 
mevkide oturduğuna göre, falanı mahkemeye 
şu şekilde sevk ettiniz de beraet etti diye, ic
rayı bundan mesul tutmaya bizim mevzuatımız 
bakımından imkân yoktur. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efen
dim. 

Buyurun Sayın Menderes. 

YÜKSEL MENDERES (Aydın) —• Sayın 
Bakan konuşmaları içerisinde aşırı cereyanlar
la mücadele için kanunlarda boşluk olduğunu 
ifade buyurmuşlardır. 

Sualim şu : 

Bu aşırı cereyanlarla mücadele için geçen 
sene bir kanun hazırlamışlar, bunu kendî grup
larına sunmuşlar ve efkârı umumiyeye de açık
lamışlardır. 

Böyle bir mecburiyet olduğuna göre, geçen 
sene bizzat Başbakan bunu niçin çekmiş ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisine getirmemişlerdir? 

Bu hususun açıklanmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI HASAN DÎNÇER (De-
vamla) — Efendim, geçen devre böyle bir ha
zırlık yapıldı ve herkesin malûmu olduğu veç* 
hile sevk edildi. Bu hazırlığın yapıldığında ve 
şevkinde soruyu soran arkadaşım da iktidar 
partisinin mensubu idi. Bu hazırlıkları bilirler; 
hattâ hazırlıkların müzakeresinde de kısmen 
bulunmuşlar ve komisyon faaliyetleri esnasında 
fikir katmışlardır. 

Bu hazırlıkların üzerinde, (hazırlık sevk 
edildikten sonra lehinde, aleyhinde, sağdan sol
dan birçok eleştiriler oldu. Bunların içerisin
de hakikat payı olanlar, olmıyanlar vardı. Bun
ları yeni bir ayıklamadan geçirmek için tasarı 
geri alındı. Binaenaleyh şimdi yeni maddeler 
halinde, aynı kanun tasarısı değil, fakat mak
sadı temin edecek, boşlukları dolduracak du
rumda yeni tasarılar sevk edilmiştir. Bunların 
isimlerini, adlarını arkadaşlarımız gazetelerde 
okudular, yakında Meclislere gelecektir. Bu
rada muhtevası herkesin malûmu olacak ve 
geniş ölçüde tartışması yapılacaktır. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efen
dim, teşekkür ederiz. 

Sayın Devlet Bakanı Turhan Bilgin'e söz 
verdiğimiz takdirde normal programa devamın 
saatinde büyük değişiklikler olacak, çünkü son 
söz de Sayın Yorulmaz'a verilecektir. 

Bu sebeple; 14,30 da toplanmak üzere 
leşime araveriyorum. 

Kapanma saati : 13,00 

bir-

mmm 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangü 

KÂTİPLER : Memduh Ekşi (Ordu), Şevket Doğan (Kayseri) 

BAŞKAN — &1 nci Birleşimin ikinci oturumunu açıyorum. 

Sayın Devlet Bakanı Turhan Bilgin, görüş
melerin kendisiyle ilgili kısımları hakkında ce-
vap vermek üzere buyurun. 

DEVLET BAKANİ TURHAN BtLCtfN (Er
zurum) — Muhterem arkadaşlar, bundan önceki 
oturumda Başbakanlık Bütçesi haklond* fcm 
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Parlâmentoda grupu olan arkadaşlarımız ve 
gruplar adına yapılan konuşmaların dışında, ki
şisel görüşlerini sunmak üzere de bir arkadaşı
mız konuştular. 

Üzüntü ile ifade edeyim ki, Başbakanlık 
Bütçesinin görüşülmesi bir Başbakanlık Bütçesi 
eleştirmesinden çok, Başbakan Sayın Demirel'in 
eleştirmesi, daha ileriye gidenlerin, hattâ kin, 
öfke ve haksız nefretlerini buradan ifadelerine 
vesile teşkil etti. 

Başbakanlığa bağlı büyük kuruluşlar var. 
Gönül arzu ederdi ki, bu derece şahsiyat yapan 
gruplar biraz da, bilhassa bütçe gibi bir gensoru 
mahiyetine sahip müzekrelerde, görüşlerini anlat
sınlar, tenkid etsinler ve 1971 de bu müessese
lerin çalışmalarına ışık tutsunlar. Maalesef, 
âdeta birer fırça darbesiyle bunlara kısaca temas 
edildi ve bu konularda da artık kalıplaşmış ten-
kidlerin, klişeleşmiş sözlerin dışında maalesef bir 
şey ifade etmedi. 

C. H. P. nin Sayın Sözcüsü konuşmasında ve 
yazılı metnin 3 ncü sayfasında: «Devlet kurum 
ve örgütleri, Anayasayı hiçe sayarak tek otorite 
olduğu zihniyetiyle bu Devlet kurum ve örgüt
leri malî ve çeşitli siyasi baskılarla İktidar uy
dusu haline getirilmek istenmektedir. TRT de 
bu tutum açık, seçik ortadadır.» şeklinde bir 
cümleye tesadüf ediyoruz. 

Şimdi, bu derece ağır bir ithamı yapabilmek 
için misâl vermek lâzımdır. Deniliyor ki, siyasi 
baskılar yapılıyor. Nedir TRT'ye yapılan siyasi 
baskı? Eğer TRT hakkında bu kurumun 359 sa
yılı Kanunu hakkında yaygın şikâyetleri orta
dan kaldırabilmek maksadiyle bir tasarı hazır
lanması bir siyasi baskı halinde görülüyorsa, bu 
yanlış bir düşüncedir. 

ABDULLAH BAŞTÜRK (Yozgat) — Sizden 
başka şikâyet eden yok ki.. 

DEVLET BAKANI TURHAN BİLGİN (De
vamla) — Şimdi bana lâf atan insana buradan 
hitabedeceğim, hem de ağır hitabederim, biz 
sükûnetle dinledik.. 

BAŞKAN — Devam buyurun, Sayın Bakan. 
müdahaleleri önlerim, efendim. 

DEVLET BAKANI TURHAN BİLGİN (De
vamla) — Şimdi, muhterem arkadaşlarım, 

TRT'nin özerkliğini ortadan kaldıracaklar^ ikti
darın borazanı haline getirecekler, maksat ku
ruma baskı yapmaktır.. 

Bu, artık fersudeleşmiş bir sözdür. Gerek 
televizyonda, gerek radyoda, gerek açık otu
rumda, gerekse meslek kuruluşlarmm önünde 
fikirlerimizi hiçbir şüpheye meydan bırakmıya-
cak vuzuh içerisinde açıkladık ve TRT Kanunu
nu tâdil tasanınız da gruplarımızın ihtisas ko
misyonlarında tetkik edildi, Hükümette tetkik 
edildi ve tasarının Yüce Meclislere şevki karar
laştırıldı. Şayet, baskı kelimesi bahis konusu 
ise, bu tasarının Parlâmentoya gelmesini gecik-
tirebilmek maksadiyle bu klişeleşmiş sözleri bu
rada ifade etmek, işte bir nevi mânevi baskı 
anlamını taşır. Bizim hiçbir baskıya boyun eğ-
miyeceğimizi, eğmediğimizi bütün siyasi tarihi
miz, A. P. siyasi tarihi gösterir. O derece ki, 
bir vesile ile söylenildi, bu baskının üstadı olan
lar bir vakitler - bu arkadaşıma söylüyorum 
bunu - C. H. P., zait, falan, müsavi, iktidar sö
zünü söylemiş, fakat biz buna dahi önem verme
miş ve buraya böyle bir kütle ile gelmiş bir par
tinin mensuplarıyız. (A. P. sıralarından «bra
vo» sesleri) 

Bilmesi lâzım ki arkadaşlarımızın, her lâf ata
na burada aynı şekilde mukabele ederiz. Sükû
netle dinledik. Bu sükûnet içerisinde bizi din
lemenizi istirham ediyorum. 

Şimdi, özerklik ve tarafsızlık Anayasanın 
121 nci maddesinde radyo - televizyon hizmetleri 
için eş değerde iki temel şarttır. Bize göre, 
Devlet hayatmda millî varlığımızın, milletimi
zin huzur ve refahının üstünde ona tercih edile
cek bir tabu veya değer yoktur. Devletin her 
organının hizmetini de bu açıdan değerlendir
mek Anayasa rejimimizin bir zaruretidir. 

Arkadaşlarımıza iki misâl vereceğim. Şimdi, 
şikâyetlerin menşei nereden geliyor, bakınız bir 
cümle okuyorum, Devlet Radyosunda ifade edil
miş bir cümle: «Seçim sandığından emperya
lizmle işbirliği yapan tutucu ve gerici unsurların 
çıktığı sandıksal bir darbe ile kurulmuş bir 
Parlâmentonun ve bir bozuk düzenin daha da 
bozularak geri getirilişi..» 

Ayrıca, şöyle devam ediyor: «...Bu düzen 
kılıç ve fikir gücü üe devrilecektir.» 

Senatoda bir araştırma açılması talebi var. 
Bu talebe iştirak edeceğiz. Bu bütçe münasebe-
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tiyle meselenin detaylarına inmiyorum, ama 
Türk kamu oyuna bu meseleye eğilişimizin hak
lılığını ispat ettirebilecek ve hulûsu kalble dahi 
olsa TRT'yi müdafaa eden, bu konularda müda
faa eden çok insanı susturabilecek delillerimizi 
ortaya koyacağız. (A. P. sıralarından «bravo» 
sesleri) 

Şimdi, sözüme başlarken ifadeye çalıştığım 
gibi, Başbakanlık Bütçesi üzerinde yapılan ko
nuşmalarda mesele keşke bu bütçe ile beraber 
mütalâa edilen müesseselerin eleştirmesi şeklin
de olsa idi, o zaman daha çok bu konulara in
me fırsatını bulacaktık. Ama meseleye sadece 
umumi hatlariyle değinildiği için biz bunlara bu 
kadar cevapla iktifa edeceğiz. 

Bir noktaya temas edeceğim. D. P. Grupu 
adına konuşan arkadaşımızın da aynı paralelde 
olduğunu ve beyanları içerisinde TRT'nin - bu 
tâbiri bilerek kullanıyorum - yıllardan beri 
hâmisi olan bâzı çevreler gibi düşündüğünü bu
radaki beyanlarından öğrendim. 

Bilmiyorum, yıllar yılı bizimle beraber çalış
mış, aynı hükümetlerde bulunmuş ve TRT tasa
rısı hakkında bize göre bugün bizim tasarımıza 
dahi almaya cesaret edemediğimiz, yanlış anlama 
olur diye, fikirlerin sahibi muhterem arkadaş
larımız da buradaki beyanla iştirak halindedir
ler. Eğer, TRT mevzuunda 359 sayılı Kanunda 
tadilât yapılmasına karşı bir düşüncede iseler 
diyecek sözümüz yok. Ama, o zaman kendileri 
için bunu biz nasıl telâkki edersek edelim, bu bir 
tekâmül müdür, bir geriye dönüş müdür, bu bir 
başka fikre iştirak midir, onlarla beraber oluş 
mudur, vaktiyle omuz omuza beraber olup fikrî 
çarpışma verdiğimiz insanlarla bugün beraber 
oluş mudur,, bunun takdirini yüce millete bıraka
cağız. 

Bir noktaya daha temas edeceğim : 
Muhterem arkadaşlar, burada bir portre çi

zildi. Bu, Başvekillik kişiliğinin, şahsiyetinin 
karikatürler vasıtasiyle yakışık almıyacak du
ruma getrildiği mânasına gelen, fakat haddi za
tında bu kürsüye getirilmek suretiyle hedefin; 
benden evvel konuşan Sayın Devlet Bakanı ar
kadaşımızın ifade ettiği gibi, bizatihi kendisi 
küçültücü bir maksat taşıyan bir portre mevzu
unda da fikrimi bir cümle ile ifade edeceğim. 
Bu sözü söyliyen muhterem arkadaşımız da ve 
onun mensubu olduğu partinin sayın arkadaşları 

da, o portreyi 1905 ve 1969 seçimlerinde üze
rinde «A. P.» rumuzu taşıyarak göğüslerinin 
üzerinde taşıdırlar. (A. P. sıralarından alkışlar 
«bravo» sesleri) 

İBRAHİM ABAK (istanbul) — Taşımadık, 
taşımadık... (A. P. sıralarından «taşıdınız, ta
şıdınız» sesleri. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Kırat taşıdık kırat. 

DEVLET BAKANI TURHAN BİLGİN (De
vamla) — Muhterem arkadaşlar, bir polemiğe 
vesile versin için bunları söylemiyorum, ama bu 
konuda, bu Parlâmentoda, Sayın Başbakan hak
kında bu derecede ağır dil kullanmıyacak grup, 
mutlaka Sayın Demokratik Parti Grupu olmalı
dır. Bunun sebeplerini burada değil, millet hu
zurunda açık bir muhasebe ile yapacağız. (A. P. 
sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Yakında.... 

DEVLET BAKANI TURHAN BİLGİN (De
vamla) — Şimdi muhterem arkadaşlar, seçim 
meydanlarından konuşmanın bir üslûbu vardır, 
kongrelerde konuşmanın bir üslûbu vardır, Yüce 
Parlâmentoda konuşmanın bir üslûbu vardır. İs
tirham ediyorum, bu zabıtları alıp tetkik ediniz. 
Göreceksiniz M, bu konuşmanın üslûbu, bir mey
dan konuşması üslûbu dahi olamaz, bu bir kahve 
sohbeti konuşması da olamaz.. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sizin 
seviyenizin üstündedir o Sayın Bakan, anlıya-
mazsmız. 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, lütfen otur
duğunuz yerden müdahale etmeyiniz. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Te-
cavüzkâr konuşuyorlar, seviyemi münakaşa ko
nusu yapıyorlar, onun seviyesinin çok üstünde
dir. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim, 
müdahale etmeyiniz. 

FUAT AZMİOĞLU (Kütahya) — Yanımda
ki konuşsun yanındaki. 

HASAN KORMAZCAN (Denizli) — Terbi
yesizlik etmeyin. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim, 
çok rica ederim, çok rica ederim. Buyurunuz 
Sayın Bakan devam ediniz. 

DEVLET BAKANI TURHAN BİLGİN (De
vamla) — Tecavüz etmek maksadiyle buradan 
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bir kelime söylemedim, yapılan tecavüzleri ve 
mütecavizleri, burası yeri olmadığı için cevap-
lamıyorum. Ama, tekrar ediyorum, bunu cevap
lamaya bu Parlâmentonun mehabeti mânidir. 
Ama, her plâtformda, bu Parlâmentonun dışın
daki her plâtformda kendileriyle her üslûpta ko
nuşmaya muktedir geniş bir kütleye sahip par
tiyiz ve bu partinin iktidarıyız. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Belli belli.. 

DEVLET BAKANI TURHAN BİLGİN (De
vamla) — Beyler, bir insanın kin, nefret, öfke, 
aklını yitirirse, aldım yerse; işte insanlar bu 
vaziyete düşer. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkış
lar «bravo» sesleri) 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — Sayın Baş
kan, Sayın Bakandan bir sualim olacak, müsa
ade eder misiniz? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Birgit'in 
bir sorusu var. 

Buyurunuz Sayın Birgit. 
ORHAN BİRGİT (Ankara) — Efendim, 

Başbakanlık Bütçesi görüşülmekte. Gönül arzu 
eder ki, Sayın Başbakan, kendi üyeleri bulun
duğu Mecliste bizzat hazır bulunsunlar ve soraca
ğımız bâzı soruları Mecliste kendileri cevaplan
dırmış olsunlar idi. Her halde çok işleri var, 
yahut bir başka politik strateji ile gelemediler, 
Sayın Devlet bakanları buradalar. Sualimi, Sa
yın Başbakan adına cevaplandırmaları ricasiyle 
kendilerine yöneltiyorum. 

Memleketimizde birbiri arkasına vahim olay
lar cereyan etmektedir. Sayın Başbakan bunları 
âdi zabıta, vakası şeklinde göstermektedir. Son 
defa vukubulan ve bir Amerikalı çavuşun bir 
askerî garnizondan kaçırılışı üe ilgili olayı da, 
acaba Başbakanlık aynı şekilde mi görmektedir, 
bu bir. 

2. Bütün bu olayların faillerinin yakalan-
mayışı ya da yakalanamayışından dolayı Hükü
met otoritesi bakımından her hangi bir eziklik 
hissedilmekte midir? Asayiş kuvvetlerinin böy
le bir ezikliğe duçar olup olmadığı hakkında 
Başbakanlığın bir kanısı var mıdır? 

Üçüncü sorum: Kaçırılmış olan Amerikalı 
çavuşun Ankara'da pervasızca Sayın İçişleri 
Bakanının evinin önüne, Hükümet otoritesiyle 
alay edercesine bırakılmasının yorumu, Başba
kanlık tarafından nasıl yapılmaktadır? 

4. Sayın Başbakan bizzat kendisi istifa et-
miyecekse, İçişleri Bakanını değiştirmeyi düşün
mekte midir? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI TURHAN BİLGİN (De

vamla) — Muhterem arkadaşlar; soru bir ve 
cevap bir: Parlâmentolarda bâzı teamüller 
vardır. Sadece Sayın Demirel Başbakanlık 
yapmadı bu Parlâmentoya. Bundan önce de 
başbakanlar vardı. Arkadaşımıza lütfen Meclis 
zabıtlarını tetkik etmesini ve Başbakanlık Büt
çesinde, sayın bugünkü Anamuhalefet Partisi 
Lideri İnönü'nün dahi bu bütçelerde bulunma
dığını, Onun adına arkadaşlarının cevaplandır
dığını ve bunun bir teamül haline geldiği gayet 
iyi göreceklerdir. 

Arkadaşlar, yine bir teamül; burada yapılan 
konuşmalar ile, Hükümetin murakabesi arasın
daki fark çok farklıdır. Yani, bir bakan konuş
masından sonra sorulacak suallerin bir hududu 
olur. Şimdi, muhterem arkadaşımın ifade ettiği 
hususlar, bu bütçede içişleri Bakanına tevcih 
edilecek sorulardır. Bu, bilhassa İçişleri Bakan
lığı Bütçesinde Emniyet Genel Müdürlüğü Büt
çesi de görüşüleceğine göre, bunlar hakkında ge
reken cevap verilir. 

Ancak, şimdi Hükümet adına bir noktayı 
bilhassa belirtmek isterim: Asayiş kuvvetleri 
üzerinde yıllardan beri ve bilhassa bir 27 Mayıs 
hareketinden sonra, çok zedelenmiş olan emniyet 
kuvvetlerimizin itibarını ve otoritesini sağlamak 
için gayretler sarf ediyoruz. Muhterem arka
daşlarımızdan, hangi partiye mensubolursa ol
sun, Türk polisinin itibarı üzerinde, onun otori
tesi üzerinde biraz hassas olmalarım ve sualleri
ni bu istikâmette tevcih etmemelerini istirham 
edeceğiz. Türk polisi, bütün hâdiselerde gece
sini gündüzüne katarak büyük bir feragat içeri
sinde vazifesini yapma gayreti içindedir. Bu 
vesileyle, emniyet kuvvetlerini âciz, emniyet kuv
vetlerini vazife göremez şeklindeki bir imajın, 
Yüce Parlâmentoda verilmesine de karşı oldu
ğumuzu açıkça ifade ederiz. 

Diğer hususlar hakkındaki cevabı, Sayın Baş
bakanla görüştükten sonra, kendilerine yazılı 
olarak takdim edeceğim. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 
Sayın Başkan, Sayın Bakandan benim de bir su
alim olacak, müsaade eder misiniz? 
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BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Mutlu. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 
Sayın Başkan, yüz milyar lira gibi bir potansi
yele sahip ve Türkiye millî gelirinin yüzde 20 si
ni teşkil eden hayvancılığın, balıkçılığın üretim
den tüketimine kadar ve halkımızın daha kali
teli ve daha ucuz beslenmesini organize edecek 
bir bakanlık kurulması düşünülmekte midir? 
Böyle bir bakanlığın kurulması Başbakanlığın 
yetkisinde olduğu için soruyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI TURHAN BİLGİN (De
vamla) — Arkadaşımıza yazılı olarak bilgi vere
ceğim. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 
Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
BAHATT1N UZUNOĞLU (Samsun) — Sayın 

Başkan, bir sorum var. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Uzunoğlu. 
BAHATT1N UZUNOĞLU (Samsun) — Sa

yın Başkan, memleketimizde, evinde karniyle 
kavga edenin hesabının Hükümetten sorulduğu 
bir teamül haline geldiğinden ve bir milletvekili, 
bu Parlâmentonun bir üyesi bulunmam hasebiyle, 
bâzı gazetelerde çıkan yalan yanlış haberlerin 
Parlâmentoya getirilip gensoru mevzuu yapıl
dıktan sonra, bir parlömanter arkadaşımın, bir 
partinin genel başkan yardımcısının, bir gece 
kulübünde kadın meselesinden dolayı dövüldü
ğü Ve kadının elinden alındığı basınımızda yer 
almış, tekzip edilmemiştir. 

Bu durum doğru mudur yanlış mıdır? Sayın 
Yüksel Menderes'in durumu... Bu durumu Türk 
efkârı umumiyesine açıklamak ve zabıtla tescil 
ettirmek maksadiyle bu suali soruyorum. Şahidi 
de Parlâmentomuzda var. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI TURHAN BİLGİN (De

vamla)!— Muhterem arkadaşlar, hangi siyasi 
partiye mesubolursa olsun, hangi parti mensubu 
olursa olsun; Parlamentonun üyeleri... 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Onu dışa
rıda konuşalım 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) - Olur 
olur konuşalım. 

| DEVLET BAKANI TURHAN BİLGİN (De-
I vamla) — Müsade ederseniz cevabı arz edece

ğim. 
I Muhterem arkadaşlar, toplumun malzemesi 
I nasıl insan ise, bu Parlâmentonun malzemesi de 

milletvekili ve senatördür. Arkadaşlarımızın, ga-
I zete havadislerine istinaden beyanlarla, bu kür

süden veyahut bu sakafm altından, teyit veya
hut âdemi teyit gibi bir durumla zedelenmesine 
ve bunun bir Hükümet beyanı olarak bu kürsü
den ifade edilmesine taraftar olmadığımız için 
bu sorunuza cevap vermiyeceğim. 

HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Sa
yın Bakandan sual sormak istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Hanağası. 
! HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Sa

yın Başkan, Başbakanlığa bağlı bir kuruluş olan 
ve memleketin bir temel kuruluşu olan MİT'in 
ismi, tutumu ve durumu ile ilgili basına intikâl 
etmiş ve bilhassa Sayın Başbakanın kardeşleri ve 
onlarla ilgili hususları öne sürerek daima onla
rın paralelinde çalışma faaliyeti göstermiş şe
kilde basına, kamu oyuna intikâl etmiş husus
larda birçok yazışmalar olmuş, birçok mevzu
lar ortaya atılmıştır. Halbuki, memleketin te
mel bir kuruluşu olan, sadece memleketin yük
sek menfaatleriyle ilgili ve görevli bulunan bu 
teşkilâtın böyle şahıslar paralelinde gösterilmesi 
asla uygun değildir. Buna ait yazılan hususlar 
doğru mudur, yanlış mıdır? Buna ait bugüne 
kadar her hangi bir tekzip yapılmamıştır. Bu, 
gerek o teşkilâtta çalışanları, gerekse, p teşkilâtı, 
memleketin güvenlik unsuru sayanları yakından 
rencide etmektedir. 

Bu hususta bir açıklama yapılmasını rica 
ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI TURHAN BİLGİN (De

vamla) — Arkadaşımızın temennisine katılıyo
ruz. Bu hususta gereken çalışmalar yapılmakta
dır. Gerçekten, MiM Emniyetimizle ilgili Teş
kilât üzerinde yapılan haksız ve insafsız itham
larla, bu husustaki bâzı iddialar tetkik edilmek
tedir. Ancak, son zamanlarda bir dergide çıkan 
ve maalesef bulunduğu görevin icabı muttali ol
duğu sırrı, kanunların menetmesine rağmen be
lirten kişi ve organ hakkımda kanuni takibat 
açılacaktır. Saygılar sunarım efendim. (A. P. 
sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Sorular cevaplandırılmıştır 
efendim. 

iSaym öengizhan Yorulmaz, buyurun efen
dim. 

HASAN KORKMAZÜAN (Denizli) — Sayın 
Başkan, şahsım adına ve Grupuma sataşma var
dır, cevaplandırmak için söz istiyorum. 

{BAŞKAN — Sayın Yorulmaz konuştuktan 
sonra hallederiz. 

Buyurun Sayın Yorulmaz. 
GENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; 
iBen daha evvelce söz aldığım için bir ko

nuşma hazırlamıştım. Ancak, benden önce Hü
kümet adına iki değerli bakan arkadaşımız ko
nuştular ve konuşmalarımın mecburen bir kıs
mını ihtisar edip, kendilerinin değerli konuşma
ları kısımlarına değinerek bu konuyu eleştirece
ğim, 

Evvelâ, en son konuşan Sayın Devlet Baka
nının bir cümlesi beni biraz düşündürdü. Sayın 
Başbakan hakkında konuşmalar olmuş, «Şahsı 
eleştirildi» dendi. Şahsa yönünden garipsediler. 
Bir de «bunun dışındaki konuşmalar öyle ko
nuşma ki, hep kalıplaşmış lâflar buraya getiri
lip, başkaca yeni bir şey getirilmiyor» buyurdu
lar. Demek ki, hâdiseleri mevcut Hükümetimiz 
o hale getirdi ki, tüm hâdiseler sert kalıplar 
içerisinde kalacak kadar bu memleketi müşkül 
bâr duruma getirdi. Artık başka şey bulunmu
yor. Hep o kalıplar içerisindeki konuşmalar 
mecburen bu kürsüye getirilecek ve bu milletin 
derdine çare aranacak. Bu zorunluk vardır. 

Değerli arkadaşım konuşmalarına başlarken, 
TUT ye baskı yapıldığı yönünden Cumhuriyet 
Halk Partisinin görüşünü eleştirdiler ve «Buna 
örnek gösterilmeleri lâzımdı.» dedikleri için, 
bendeniz bir milletvekili olarak kendilerine ör
nek göstermek isterim ve bu zorunluk var. 

Evvelâ kendilerine soralım : En azından Sa
yın Devlet Bakanı en son bir kongrede TRT yi 
ele aldıklarında bahsederken, konuşurlarken 
«TRT nin mutlaka tarafsızlığını .sağlıyacağız» 
diyerek... 

DEVLET BAKANI TURHAN BİLGİN (Er
zurum) — Doğru, doğru. 

OENGtZHAN YORULMAZ (Devamla) — 
Bir tarafa çekme hevesi içerisine girmişler mi
dir, girmemişler midir ve bir bakan olarak bu

nu, o kürsüden dile getirmişler midir, getirme
mişler midir? (A. P. sıralarından gürültüler) 
Bunun adına... 

M. İSMET ANGI (Eskişehir) — Tarafsız öl-
mak şartiyle. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
ÖENGİZHAN YORULMAZ (Devamla) — 

Buyurun efendim?.. 
BAŞKAN — Size değil efendim, size müda

hale edene söylüyorum. 
GENGİZHAN YORULMAZ (Devamla) — 

Bunun adına politikada baskı denmez de ne de
nir acaba? (A. P. sıralarından «Bir baskı kong
resi yapılmamıştır» sesleri) Biz baskıların ör
neklerini veriyoruz. 

Gene Sayın Başbakan şu kürsüden, diğer 
kürsülerden muhtelif beyanatlarında TRT den 
bahsederlerken, kanunu ele alıp eleştirirlerken 
«TRT yi mutlaka ve mutlaka bir yola sokaca
ğız» diye, kendi paralellerine çekmek için bir 
baskı konuşması yapmamış mıdır? 

M. İSMET ANGI (Eskişehir) — Tarafsız ol
ma şartiyle. 

CENGKtZHAN YORULMAZ (Devamla) — O 
belli değil, o sizin görüşünüz. 

Şu kürsüden, daha bundan 15 gün evvel İk
tidar Partisine mensup bir milletvekili arkada
şımız, kendilerine yakışmıyacak tarzda TRT yi 
ağıza alarak galiz küf tirler sarf etmemişler mi
dir? Bu da bir baskı değil midir? Nedir baskı
dan kasdetMeri? Bendeniz bunların dışında bir 
şey anlıyamadım. (A. P, sıralarından «Doğru» 
sesleri) Doğru veya eğri, onu bu Yüce Meclis 
bilecek, o kanunlar geldiği gün. 

Değerli arkadaşlarım; dediler ki : «Kalıp
laşmış konuşmalardan başka bir şey gelmedi» 
Benim konuşmalarımda evvelce hazırladığım ke
simler var. Şimdi, Sayın Bakanın bu konuşma
sından sonra anlıyorum ki, ben de kalıplar içe
risindeyim. Bakın şimdi kalıpları okuyacağım. 

Bu memlekette hayat paJhaîılaştı diyoruz. Ge
çen yıla nazaran bu yıl gerçek ortam yüzde yüz 
hayatın pahalılaştığını gösterir. Herbiriniz bu
nun içerisinde yaşıyorsunuz. Bunu söylersem 
kalıplaşmış bir cümle mi meydana getirmiş olu
yorum? Bu memlekette memurun maaşını yüz
de 30 artırdınız diyorum Hükümete. Buna kar
şılık yüzde yüz pajhalılaşan hayat pahalılığı kar
şısında cebinden yüzde 70 ini geri aldınız diyo
rum. Bu bir kalıplaşmış cümle midir? Bu mem-
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lekette yüzde 70 i teşkil eden Türk köylüsünün j 
yüzde 4 olan kalkınma hızını, 1970 yılında yüz
de sıfır olarak tescil ettiniz diyorum. Bunu söy
lersem bir kalıplaşma mı olur acaba? Evet, bu I 
memlekette talebeler kan ağlıyor. Anaları ba- I 
balar akşam evlâtlarının eve gelip gelmiyecek-
leri endişesi içerisinde yaşıyorlar diyorum. Bu
gün o hale gelmiş bir üniversite, dönemi size 
aittir diyorum. Bunu söylersem kalıplaşma mı 
olur acaba? (A. P. sıralarından «Olur, olur» ses
leri) 

Elbette iyi bir iş görüldüğü zaman öyle te
lâkki edersiniz, başmimar olarak Sayın Başba
kanı ilân edersiniz. Ama, icraattaki aksaklıklar 
da görüldüğü zaman ben ne tapu memurunun 
yakasından yapışacağım, ne tahsildarın; elbet
te sualimi, elbette tüm hücumumu bugün Hükü
meti idare elen Başjbakana çevireceğim. Onun 
için başsorumlu olarak da onu göreceğim ve onu 
tescil edeceğim. (A. P. sıralarından «Lâf mı bu 
söylediğin?) sesleri) Anlarsınız lâf olup olma- I 
dığımı. I 

Düzen bozuktur diyoruz. Biz, düzen bozuk
tur dediğimiz zaman; - alınan arkadaşlarımın 
insaflarına sığınarak bildiyorum - yukarıda şu 
kısaca izahını yapmış olduğum hâdiseler karşı
sında bugünkü memleketin halinde, bu düzen 
bozuk değildir dersek, lütfen ismini siz koyun 
arkadaşlarım. 

«Zaman, zaman muhalefet bize yardımcı ol
muyor» dediler. Sayın Başbakan yardımcısı da I 
biraz evvel aynı şeyi tekrarladılar. 

DEVLET BAKANI TURHAN BİLGİN (Er
zurum) — Başbakan yardımcısı değil, Devlet 
Bakanı 

CENGİZHAN YORULMAZ (Devamla) — 
Muhalefet, her şeyden evvel bir iktidar alter- 1 
natifidir ve muhalefet size olumlu yerde yar
dımcı olacak. Yoksa körükörüne sizin tüm ak
sak icraatlarınızın paraleline girerse, o zaman, 
zaten ben senden temelde ayrılmışım, sosyo 
ekonomik yönden anlaşamamışım. Nasıl senin 
paralelinde olurum? Benim parti olma hüviye
tim nerede, sizin ayrı bir parti olma hüviyetiniz I 
nerede kalır? Zaten o durumda olsak, sizin adı
nız da Cumhuriyet Halk Partisi olması iktiza 
ederdi 

Asrın nimetlerinden nasibini alma olanağını 
tamamen yitiren fakir Türk köylüsü daha ne | 

I kadar bu çileye taihammül edecek? Kestirmek 
biraz zordur. 

Konuşmaların bu kesimine gelmişken, Sayın 
I Başbakan yardımcısının burada biraz evvel yap-
I mış olduğu izahatlarını ele alarak, izin versin

ler bâzı konuları da eleştireceğim. Çünkü, ken
dileri bir devrin Adalet Bakanlığını yapmışlar 
idi. Burada Hükümet eleştirilirken, «Anayasaya 
göre yalnız Hükümet mi sorumlu?» demişlerdi. 
«Anayasa kuruluşlarına göre icra, yasama ve 
yargı organları müşterek sorumludur» diye, ev
velden görüşü itiraf etmelerine rağmen, gerçek 
olarak o mindere indiler ve sorumluluklarına 
bir otak arama lüzumunu hissettiler ve bunun 
için de yargı organlarını ele alarak eleştirme 
yönüne girdiler. 

Takdir buyurulur ki, zamanın Adalet Baka
nı ancak elindeki kanunlarla hüküm verir. Elin
deki kanunlarda eksiklik varsa, elbette tamam-

I lamak, hükümet tarafından tasan getirilmek, 
milletvekilleri tarafından teklifler getirilmek 
suretiyle ikmal edilir. Ama, yargı elindeki ka
nunları tatbik ederken, «Suçluyu mahkemelere 
gönderiyoruz, ama beraat ediyor» diyorlar. Bu-

. nu, bir devrin Adalet Bakanı söyliyebiliyor. 
Nasıl olur? Eğer, siz suçluyu göndermişseniz, 
ki onun adı suçlu değil zanlıdır; onu gönder
mişseniz, delilleri ile beraber göndermişseniz, 
Türk mahkemelerine itimat buyurmanız en 

I azından bir Adalet Bakanı olarak sizin görevi-
nizdir. Onun mahkûmiyeti elzem idi. Ama, siz, 

I biraz evvel bir arkadaşımın belirttiği gibi, na
sıl olursa olsun şu dosyayı faili meçjhûllerle ka-
patmıyayım diye, bir delil yokluğu içerisinde 

I zavallı kişileri mahkeme huzuruna gönderirse-
I niz, bu memlekette mahkemeler olduğunu da 
I bilmeniz icabeder ve böylece beraat edip, tek

rar ayrılırlar. Bunun nedeni, delil yokluğuyla 
sizin sırf bir dosyayı kapatma hevesinden dola
yı ele aldığınız hâdisedir Sayın Bakanım. 

iBAŞKAN — Sayın Yorulmaz, iki dakikanız 
vardır. 

CENGÎZHAN YORULMAZ (Devamla) — 
I «1961 den beri bu boşluklar vardır» diyorlar. 

Bunu hükümet söylüyor. 1961 den bu yana 9 
sene geçmiş, sizin iktidarınızdan bu yana 6 se
ne geçmiş. Eğer öyle boşluklar var ise bugün-
mü aklınıza geldi şiddet tedbirlerini getirebdl-

I mek veya getirmek Sayın Bakan? 
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«0; H. P. devrinde de birtakım hâdiseler ol
du, 0. H. P. devrinde de şiddet tedbirleri çıka
rılmalıdır, dediler...» C. H. P. devrindeki şiddet 
tedbirleri çıkarılmak için merakla bekledim ne 
okuyacaklar diye, aynen şunu okudular : «Aşırı 
akanlarla milletimiz mücadele edecektir.» di
yor. «Ben bundan mutlaka kanunlar çıka
rılması anlamını çıkarttım» diyen Sayın Baka
na hemen sormak lâzım. O devirde aşın alkım
larla milletçe mücadele edildiği içindir ki, 
o devirde bugünkü anarşist ortam yok idi. Bu- J 
gün, o mücadele yapılamadığı içindir ki, Hükü- I 
met acz içerisinde olduğu içindir ki, bugün Ibu 
anarşist ortam sizin zamanınızda gelmiştir Sa
yın Bakan. I 

«Kanunlar çıkarılırken, şiddet tedbirleri çı
karılırken muhalefet de bize yardımcı olmalı
dır» diyorlar. Sayın Bakanın konuşmasından 
bunu rahatlıkla tesbit edebildik. Evvelâ, ne 
kanunları gelecektir, meçhul. Eğer geçmiş yıl
lardan veya geçen yıl verilenlerden bahsediyor
lar, kastediyorlarsa eleştirisi yapılacaktır. Ama, 
ben kanun çıkarırken muhalefet bana yardım et
sin diye buradan ilân etmenin manası, ben bu 
memlekette gerekirse nefes almayı da suç te- | 
lâkki edeceğim diyecek bir Hükümet ve muha
lefet olarak da buna milletvekilleri olarajk par
mak kaldıracağız. Bu memlekette yok 'böyle 
yağma Sayın Bakanım, buna imkân yok. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Hadi canım 
sende. (A. P. sıralarından gürültüler ve anla-
şılmıyan müdahaleler) 

CENGÎZHAN YORULMAZ (Devamla) — 
Geldiği zaman onu görüşeceğiz, rahatsız olma
y a . 

Hükümet, «Biz, Anayasa (kuruluşlarına söy
lediğimiz zaman suç olur, biz söylediğimiz za- .! 
man hücum edilir Anayasa kuruluşları yönün- I 
den, ama bir partinin lideri konuştuğu zaman 
tasvibedilir. Binaenaleyh, bundan sonra biz 
de söyliyeceğiz.» öyle değil Sayın Bakanım, me
sele o değil. Bir Anayasa kuruluşu başka şey, 
bir Anayasa kuruluşunun çıkardığı karar baş
ka şey. Bunlar evvelâ ayrı, ayrı eleştirilmel-
dir. Birinci İnsim bu. 

ikincisi : Anayasa kuruluşunun ermiş oldu
ğu bir karar ilim organlarında da olsa, parla
menterler yönünden de olsa eleştirilebilir. Ama, 
Hükümet olarak onun infazının durdurulması

dır sizin suçunuz. Ama, sizin kusurunuz, Hü
kümet olarak o kuruluşa direkt olarak hücum 
etmenizdir. Bizim, sizin yönünüzden kınadı
ğımız hususlar bunlardır Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Sayın Yorulmaz, süreniz bit
miştir, lütfen cümlenizi bağlayınız. 

CENGÎZHAN YORULMAZ (Devamla) — 
Hemen bitiriyorum, bağlıyorum efendim. 

Şimdi sayın arkadaşlarım; tüm grup söz
cüleri, gerçek yönleriyle memleketin gerçek 
ortamını dile getirdiler. Bendeniz kısaca pasaj
lar yaparak hâdiseleri arz ettim. Bu duru
mun kurtuluş yolu nedir, bundan kurtulmanın 
çaresi nedir? Bu memleket daha ne kadar bu 
çüe ile 'karşı karşıya kalacak, kurtulmak için 
milletvekilleri olarak biz ne yapabiliriz? 

Şimdi, arkadaşlarım da birlikte söyliye-
ceklerine inanıyorum; milletini seven, ona bağlı 
olduğunu iddia eden bir Başbakanın sebeboldu-
ğu bu ortamda yapabileceği en dürüst hare
ket, «Ben bu işi beceremedim» deyip, çantasını 
koltuğuna alıp efendice lâyık olduğu yere git
mesidir. Saygılar sunarım efendim. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar) 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Dediğine 
sen de gülüyorsun. (A. P. sıralarından gülüş
meler ve gürültüler) 

CENGÎZHAN YORULMAZ (Devamla) — 
Ya., onu biliyorsunuz, çok yakında olduğu
nu biliyorsunuz arkadaşlar, çok yakın. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yorulmaz, sü
reniz bitmiştir efendim. 

Buyurun Sayın Korkmazcan. Nedir efen
dim, söyleyiniz. 

HASAN KORKMAZDAN (Denizli) — Sa
yın Devlet Bakanı Hasan Dimçer ve Sayın Dev
let Bakanı Turhan Bilgin beyefendiler cevabi 
konuşmalarında grupuma ve şahsıma sataşma
larda bulundular. Bunu cevaplandırmak için 
söz istirham ediyorum. 

Sayın Bakanların konuşmaları benim ko
nuşmamı cevaplandırmanın ölçüsü içinde olmuş
tur. Benim konuşma üslûbumla uzaktan yakın
dan en ufak ilgisi olmıyan beyanlarda bulun
muşlardır. 

Üstelik, grupumuzun savunmadığı birtakım 
görüşleri, grupumuza maletmek giıbi bir tutum 
içine girmişlerdir. Bunları tavzih etmek bakı
mından söz istirham ediyorum. 
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BAŞKAN — Başkanlık, zatıâlmisin görüş
lerini Başbakanlık Bütçesi üzerinde bir görüş 
ifadesi olarak mütalâa etmekte, Devlet Bakan
larının cevabı da, sizin görüşlerinize bir cevap 
mahiyeti hududu içindedir. Tenkidlerinizin bâzı 
noktalarında «şahsiyat yapmayınız» şeklinde 
Başkanlık olarak ikazım da vâki olmuştur. O 
noktaya değinen cevapları da olmuştur. 

IBu bakımdan, Başkanlık gerek şahsınıza, 
gerek grupunuza müteveeciilh bir sataşmanın 
bahis konusu olduğuna kaani değildir. İsrar 
ediyorsanız oya arz edeceğim. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Efen
dim, siyasi tarihte siyasi ahlâksızlığın örneği 
olmuş kişiler tarafından bize ahlâk dersi veril
meye çalışılmışsa sataşma aslında vardır. 

BAŞKAN — Bulunduğunuz yerden de ifa
delerinizin ne kadar sataşma hududu ve şü
mulü içinde ve hattâ tahrik edici mahiyette ol
duğunu duyuyorsunuz tabiî. Buyurunuz efen
dim, buyurunuz, buyurunuz. Israr ediyorsanız.. 

HASAN KORKMAZOAN (Denizli) — Be
nim ifadelerim... 

BAŞKAN — Fazla konuşmayın, ısrar edi
yorsanız oya arz ederiz, Genel Kurul karar ve
rir efendim. 

BASAN KORKMAZDAN (Denizli) — Israr 
ediyorum efendim. 

VİEDAT ÖNİSAL (Sakarya) — Başkanlığın 
tarafsızlığı ne oluyor? Ne biçim konuşuyorsu
nuz? 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan grupu adı
na yapmış olduğu konuşmada kendisinin şah
ısına ve grupuna müteveccih sataşma vâki oldu
ğunu ifade etmiştir. 

Başkanlık meseleyi, sataşma vâki değildir, 
cevaplar verilmiştir şeklinde ortaya koymuştur. 
Direnilmektedir. Sataşkmanın vâki olup olma
dığı hususunu Genel Kurul takdir edecektir. 

Sataşmanın vâki olduğunu kabul buyuranlar 
lütfen işaret etsinler... (A. P. sıralarından «güç 
birliği, millî koalisyon» sesleri). Demokratik 
OParti sıralarından «gayrî millî Hükümet> ses
leri). Kabul etmiyenler lütfen işaret etsinler... 
Kabul edilmemiştir efendim. 

Kifayet önergesini okutuyorum. 

ISayın Başkanlığa 
* Görüşülmekte olan Başbakanlık Bütçesi üze

rinde kâfi miktarda görüşme yapılmış ve konu 
yeterince açıklanmıştır. Kifayet önergesinin oya 
konulmasını arz ederim. 

Samsun 
Doğan Kitaplı 

İHSAN ATAöV (Antalya) — Aleyhinde 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ataiöv, aleyhinde buyu
run. 

İHSAN ATAöV (Antalya) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Başbakanlık Bütçesi daha uzun zaman mü
zakere edilmelidir. Çünkü, şu âna kadar Başba
kanlık Bütçesi müzakere edilmemiş, Başbakan 
müzakere edilmiştir. Biraz daha vakit ayırırsak 
bütçenin müzakeresine de fırsat buluruz. Bana 
kalırsa, Başbakanlık Bütçesine daha başlan
mamıştır. Zira, şimdiye kadar yapılmış olan 
müzakereler Başbakanın şahsı ile ilgilidir. Baş
bakanlığa bağlı müesseselerin ve Başbakanlık 
bütçesinin müzakeresi yönünden, ben şahsan 
müzakerelerin devam etmesi ve oturduğu yer
den seviyesizce yapılan bâzı hitaplara lâyık ol
duğu cevapların da verilerek Başbakanlık Büt
çesinin müzakere edilmesi yönünden kifayetin 
aleyhinde oy kullanacağım. Saygiyle arz ede
rim. (Demokratik Parti sıralarından «seviyeye 
bak» sesleri). 

NEOATÎ ÇAKIROĞLU (Trabzon) — (Elin
de bir kâğıt göstererek) Seviyeni sevsinler, se
nin seviyen işte burada. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul buyuranlar... 
'Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim, 

Başbakanlık Bütçesinin bölümlerine geçil
mesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

A — BAŞBAKANLIK BÜTÇESİ : 

(A/l) Cari harcamaları 
Bölüm JÂvot 

11.000 lOdeneMer 66 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 3 517 227 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etaniyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 

13.000 Yönetim giderleri 3 362 951 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 11 <571 856 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 11 341 912 
{BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler', 30 577 206 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etaniyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatınım harcamaları 
21.000 Etüit ve proje giderleri 30 500 000 

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

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 15 925 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onananları 20 075 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edüm%tir. 

(A/3) Sermaye tebdili ve transfer harcamaları 
31.000 Kurumlara katılma paylan 

ve sermaye teşkilleri 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

32.000 Kamulaştırma ve satmalmalar 3 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

34.000 Malî transferler 22 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 4 
'BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 30 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Başbakanlık Bütçesi Meclisimizce kabul 
edilmiştir. Hayırlı ve uğurlu olmasını temenni 
ederim. 

B — DEVLET PLÂNLAMA TEŞKİLÂTI 
BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Devlet Plânlama Teşkilâtı Büt-
çesi üzerindeki müzakereye geçiyoruz. 

Bu bütçe üzerinde grupları adına söz almış 
bulunan sayın milletvekillerini arz ediyorum : 

Millî Güven Partisi Grupu adına Sayın Ha
san Tosyalı, 

O. H. P. Grupu adına Sayın Coşkun Kara-
gözoğlu, 

Demokratik Parti Grupu adına Sayın ibra
him Abak, 

A. P. Grupu adına Sayın Mehmet Ali Oksal 
söz almış bulunmaktadırlar. 

İlk söz Millî Güven Partisi Grupu adına Sa
yın Hasan Toisyalı'nındır. Buyurun. 

M. G. P. GRUPU ADINA HASAN TOSYA-
LI (Kastamonu) — Sayın Başkan, değerli Mil-
letvekili arkadaşlarım, Devlet Plânlama Teşki
lâtımızın mümtaz mensupları; 

Millî Güven Partisi adına, 1971 yılı Devlet 
Plânlama Teşkilâtı Bütçesi, Devlet Plânlama 
plân ve programı ve faaliyetleri hakkında Gru-
pumuzun samimî, yapıcı ve yol gösterici görüş, 
tenkid ve temennilerini arz etmek için yüksek 
huzurunuzda söz almış bulunuyorum : 

M. O. P. olarak, DPT 1971 yılı Bütçesinin 
plân ve program faaliyetlerinin hem bu teşki
lâta ve hem de vatan ve milletimize hayırlı ve 
üstün başarılı olmasını Cenabı Allah'tan niyaz 
ediyorum. (O. H. P. sıralarından «âmin» sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, DPT nın vazife ve 
kuruluş kanunlan; 

Anayasamızın 2 nci maddesi demokratik 
Devletimizin niteliklerini -belirtmekte, 41 nci 
maddesi; devlete plânlı kalkınıma vazifesi ver
mekte, 129 ncu maddesi de; Devlet kalkınması
nı plânhyaeak DPT nın vazife ve kuruluşunun 
özel kanunlarla düzenleneceğini emretmektedir. 

DPT nın vazife ve kuruluşunu tâyin eden 
kanunlardan; 

91, 99, ve 340 sayılı kanunlar DPT nın kuru
luş ve vazifesini tâyin etmekte, 

77 sayılı Kanun; uzun vadeli plânların yü
rürlüğe konmasını ve plân bütünlüğünün ko
runmasını temin etmekte, 

021 sayılı Kanun; gelecek yıllara geçici yük
lenmeler yapılmasını emretmektedir. 
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Millî CHiven Partisi Gkrupu; belirttiğimiz 
Anayasa maddeleri ve kanunlara saygılı olarak 
hür, demokratik karma ekonomi düzeni içinde 
plânlı kalkınma ilkesini benimsemekte ve bunu 
müdafaa etmektedir. 

DPT nin mahiyeti ve vazicfeleri; 
Anayasamızın ilgili maddeleri ve arz ettiği

miz kanunlara göre DPT; Hükümetin teknik ve 
mlüşavir bir Anayasa kuruluşu olarak daima ob
jektif ölçüler içinde, vatan ve milletimizin tüm 
kalkınmasını sağlamak maksadiyle; Hükümetin 
tâyin ve kabul ettiği sosyal, kültürel ve iktisadi 
genel politikası, kalkınma hedefleri ve uygula
ma kararlarına uygun olarak vereceği direktif
lere göre : 

Kalkınma için lüzumlu kaynaklan ve ihti
yaçları tesbit eder. 

Beşer yıllık kalkınma plânlarım hazırlar. 
Yıllık program ve icra plânlarını yapar. 
Yıllık icra plân uygulamasının plânın ilke, 

hedef, karar ve politikasına uygun olarak izle
nimini Ve koordinasyonunu sağlar. 

Böylece, kalkınmanın hedefine ve kalkınma 
hızına ulaşmak için T. C. Devleti kalkınmasının 
sürekli, hızlı, dengeli ve istikrarlı bir şekilde 
başarıya ulaşmasını temin öder. 

DPT; Hükümetin siyasi bir icra organı de
ğildir. Hükümetin Devlet kalkınma, plânlama 
ve uygulamasının icra görevinden dolayı Millet 
Meclisinde yasama önündeki genel sorumluluk
larınla muhatap DPT değil, Hükümettir. 

Böylece, Hükümetin plânı hazırlama ve uy
gulamada sorumluluğu vardır. Kabahati DPT na 
yükliıyerek denetimden kurtulmaya ve bu dene
timi etkisiz bırakmaya hakkı yoktur. 

Hür, demokratik parlömanter rejimlerde ik
tidar Ve hükümetler; seçimle veya parlömanter 
usullerle yer ve vazife değiştirebilir. Fakat, bir 
Anayasa kuruluşu olan Devlet Plânlama Teşki
lâtı daimîdir. 

Plânlı kalkınmanın başarısı sadece Hükümeti 
değil bütün milleti ilgilendirir. Bu sebeple M. 
O. P. Grupu olarak, plânlı kalkınmanın muvaf
fakiyetini gönülden istiyor ve destekliyoruz. 

Plânlı kalkınmanın başarısı ilcin lüzumlu 
olan ortam ve şartlar; her şeyden evvel iktidar
daki ekseriyet partisinin ve Hükümetinin mem
leketimize sağlıyacağı huzura, güvene vatan ve 
millet bütünlüğüne ve birliğine, kabul ve taki-

bettiği sosyal, kültürel, zirai, sınai, ticari ve ma
lî politikanın doğruluğuna, plân hedeflerini, hı
zını, ilkesini, uygulama kararlarım, teşvik ted
birlerini isabetle seçişine ve başarı ile tatbikatı
na bağflıdır. 

1965 ten beri geçen 6 yıl içinde iktidarda 
olan Sayın Başvekil Süleyman Demirel hükü
metleri; plânlı kalkınmanın muvaffakiyeti için 
lüzumlu olan yukarda belirttiğimiz basan orta
mını ve şartlarını sağlıyamamıştır. 

Bilhassa son birkaç yıldır bu ortam ve şart
lar tamamiyle yok olana durumuna gelmiştir. 
Bundan dolayı DPT ve dolayıısiyle Hükümet 
memleketin plânlı kalkınmasındaki muvaffaki
yeti her geçen sene artacağı yerde azalma tema
yülü içine girmiştir. 

Hükümet, plânlı kalkınmanın muvaffakiyet 
şartlarını ve ortamını tahakkuk ettiremediği 
takdirde; en iyi teşkilâtlanmış, en iyi eleman
larla teçhiz edilmiş, en fazla bütçeyle desteklen
miş, en iyi tesbit edilmiş kaynak ve ihtiyaçlara 
müstenit, en iyi kalkınma plân ve programlan 
hazırlanmış bulunan Plânlama Teşkilâtının, bu 
plân ve programlan basan ile uygulamasına ve 
uygulamada tüm devlet kaükmmasını muvaffak 
kılmasına imkân yoktur. 

Nitekim DPT, bugün oldukça tatmin edici 
bir merkez teşkilâtiyle; çalışkan ve ehliyetli ele
manlarla çalışmakta olmasına rağmen, plânlı 
millî kalkınmamız için kaynaklann ve ihtiyaç-
lann tesbitini, plânlama ve programlanmasını, 
uygulama izlenim ve koordinasyonunu ve niha
yet Türkiye'nin topyekun plânlı kalkınması Sü
rekli, hızlı, dengeli ve istikrarlı bir şekilde ba
şaramamış ve plân hedeflerine ve hızına ulaşa
mamıştır. 

Grupumuzun, Devlet Plânlama Teşkilâtının 
merkez ve taşra teşkilâtı ile çalışma şekli hak
kındaki görüş ve temennilerimizi arz ediyorum. 

Devlet Plânlamasının memleketin her köşe
sindeki kaynak ve ihtiyaçlannın tam olarak tes-
biti suretiyle yapılması şart olduğundan, bütün 
yötkili daire ve kuruluşların envanter ve Türki
ye'nin potansiyel gfelişme imkânlan üzerinde en 
uzak yurt köşelerine kadar çalışma yapmalan 
Sağlanmalı ve Devlet Plânlama Teşkilâtı daire 
ve kuruluşlanna bu çalışmalarından yararlan
malıdır. 

DPT merkez teşkilâtının takviyesi, yeterli 
miktar ve ihtisasta personel, vasıta ve teknik 
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cihazlarla teçhizi ve bütçe imkânları ile destek
lenmesi, 

Beş yıllık plânlama, yıllık program ve icra 
plânlarını ve projelerini yapma, kaynak ve ihti
yaç teslbitleri, büyük proje etüt ve araştırmala
rı, yıllık program ve plân uygulamasının Men-
anesi, genel ve özel koordinasyon işlerinin ilçe, 
il, bölge ve merkez DPT seviyesinde yapılma
sında ilgili makam, kuruluş ve bakanlıklarla 
koordinasyonu ve işbirliğini bu icra makamları
nın; 

Bulucu, yapıcı kabiliyet ve inisiyatif inden de 
faydalanacak tarzda süratli ve başarılı bir şe
kilde yapılması için bu kuruluşların vazife ve 
salâhiyetlerinin yeni baştan düzenlenmesi kana
atindeyiz. 

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Şimdi Türkiye'nin plânlı kalkınması ile ilgili 

olarak Hükümetin eleştirilmesine geçiyorum. 
M. G. P. Meclis Grupu olarak, üzülerek be

yan ederiz ki; 
Sayın Demire! Başkanlığındaki Hükümet, 

Türkiye'nin plânlı kalkınması ve plânın muvaf
fak olması için lüzumlu ortamı, huzur ve güveni 
sağlıyamamış olmasından dolayı Türkiye kalkın
ması plân hedeflerine ulaşamamış ve muvaffak 
olamamıştır. 

Bunun başlıca sebeplerini şu şekilde sıralı-
yalbiliriz : 

Anayasa ve mevcut kanunlarla yasak olan 
ve bu kanunlar Hükümetçe ciddiyetle, ehliyet
le tatbik edildiği takdirde önlenmesi mümkün 
olan huzur ve güven ve emniyet bozucu faali
yetleri önliyemeyişi, 

Vatan ve milletimizin bütünlüğünü sarsan, 
Türkiye'yi ve Türk milletini bölüp içinden yık
mak istiyen sınıf kavgası, ırk ve mezhep ayı
rımı, 

Türk milletini esarete götürmek istiyen, ve
ya Türk Milletini ortaçağ gerilik ve karanlıkla
rına sürüklemek istiyen her yöndeki aşırı faali
yetler, 

Okullarda, fabrikalarda ve memleket sathın
da silâhlı, sopalı direnişler, boykotlar, işgaller 
ve kanlı çatışmalar ve soygun faaliyetleri, 

Zirai ve sınai üretim ve istihsalimizi, ihraca
tımızı düşürerek plânlı kalkınmamızı anarşiye 
ve felce uğratmak için, milliyetçi işçi kuruluş
larımızın da tasvibetmediği siyasi maksatlı iş
gal, tahrip hareketlerine teşvik edilmesi, 
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Partizanlık, iltimas, kayırma ve suiistimal
lerin. devam etmesi; 

Artan ve önlenemiyen iktisadi, malî sıkıntı, 
işsizlik, hayat pahalılığı, can ve mal emniyeti
nin gittikçe azalması, yarma ümitle bakamayış 
ve Devlete, Hükümete güvenin gün geçtikçe 
azalması, 

Dengesiz bir kalkınma politikası neticesi, 
köyde ve kasabada iş bulamayıp şehre akın ve 
bunun neticesi üreticilikten tüketiciliğe geçiş ve 
millî bünyede sosyal huzursuzluklar doğuşu, 

Ve nihayet iyi niyetli bunca ikaza rağmen, 
'bütün bu olaylar ve tehlikeler karşısında Hükü
met olarak, iktidar olarak vazifesini müdrik ol
mayışı, duruma âciz ve gaflet içinde seyirci ka
lışı, hâdiselere hâlâ doğru teşhis koyamayışı ve 
ciddî tedbir alamayışı gibi sebepler, Devlet 
Plânlama Teşkilâtını ve Türkiye'nin plânlı kal
kınmasını başarıya ve plân hedeflerinin üstüne 
götüremeyişinin başlıca sebepleridir. 

Muhterem Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Şimdi Hükümetin iktisadi politikası ve 

plânlı kalkınma ile ilgili, Devlet Plânlama Teş
kilâtımızın müşterek eleştirilmesine geçiyorum. 

Hükümet, plânlı iktisadi kalkınmanın pren
sipleri olan; kalkınmanın sürekli, hızlı ve den
geli, istikrarlı olması prensibine ide tam olarak 
riayet etmemiştir. 

A. P. Hükümeti 6 yıllık iktidarı zamanında 
Türkiye kalkınmasının ve ihracatımızın temeli 
olan üretim ve imalât sektörü olan zirai ve 
sınai kalkınma hızı her sene azalan bir tempo 
ile yıllık ortalama % 7 kalkınma hızının al
tında kalmış ve nihayet 1970 yılında zirai kal
kınma hızı % 0,1 düşmüştür. Zirai üretimin 
gayrisâfi millî hâsılaya katkı oranı % 29 dan 
% 25 e düşmüştür. Bunun mânası, milletimi
zin % 60 ımı teşkil eden, 21 milyonluk köylü 
ve kasabalı çiftçi, hayvancı, balıkçı ve orman
la geçinen halikımız 1963 yılına nazaran son üç 
yılda ve bilhassa 1971 başında"" 3 - 4 misli da
ha çok fakirleşmişjtir. Zira 1963 - 1967 zirai 
kalkınma hızı ortalaması 3,7 dir. 

Zirai kalkınmada ilerleme değil, 3,4 misli 
gerilemenin ve fakirleşmenin sebepleri de şun
lardır. 

Ziraatlie uğraşan köy ve kasaba bölgelerinde 
ziraatten başka geçim sahası olmadığından 
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çiftçi ürettiği mahsulü daha fazıla zirai istih
sal yapmaya değil, kendi geçimine harcamaya 
mecbur edilmiştir. 

Çiftçi mahsulünü çoğu zaman maliyetinin 
altında satmak ızoruda bırakılmıştır. 

Çiftçinin üretip sattığı mahsullerin fiyatı 
sabit kalınken, aldığı her şeyin fiyatı her sene 
(biraz daha paihaMaşarak fazlalaşmıştır. 

İlân edilen zirai mahsul destekleme alımı 
talban fiyatları düşjük tutulmuş, alım şartları 
ağırlaştırılmıştır. Bu yüzden istihsal bölgelerin
de maihsuü köylünün elinden çıktıktan sonra,, 
talban fiyatları olarak ilân edilen fiyatlar baş-
f iiyat olarak uygulanmış, mılüstalhsıl bu yüzden 
tefeci ve aracıya muhltaöedilmişltir. 

Ziraatçinim aldığı tohum, gübre, zirai motor
lu vasıta, âlet ve mücadele ilâçları pahalılan-
mıştır, 

Çiftçi teknik valsıta, bilgi ve yeteri kadar 
kredi ile teçlhiz edilememiştir. 

'Çiftçinin mahsuilü yerinde kurulması lâzım-
gelen sanayi tesislerlinlde kıymetlendirilememiş, 
iç ve dış pazar teımin edilememiş ve mahsul de
ğeri fiyatına satılamamıştır. 

Çiftçinin tarlasına sulama suyu, Toprakisu 
ve DSİ Genel Müdürlüğü faaliyetleriyle ye
terince ve zamanımda temin edilemediğinden 
Türkiye Zirai kalkınması hava şartlarına terk 
eSdllmıisjtir. 

Ziraatie uğraşan köylü ve kasabalı, kendi 
(bölgelerinde1 ürettiği mahsul para etmediğin
den ve (bölgesinde cairaatten başka iş sahası ve 
sanayi teislisl olmadığından, köye ve kasabaya 
ylol, su, elektrik, sağlık, eğitim ve okul gibi 
tesisler geç ve güç gittiğinden ziraatçi köylü 
ve kasabalı köyünü ve kasabasını ve âraatini 
terlk ederek Ibüyük şehirlere veya dış ülkelere 
göç etmek zorumda bırakılmıştır. 

Zirai kalkınmanın kredi ile desteklenmesi 
İde haksız ve adaletsiz olmuştur. 

Sanayi sektöründe : 
Sanayi kalkınma hızı hedefi yılhfk ortalama 

% 12 olması lâzıongelirken, son üç senede her 
sene azalan (bir tempo ile % 5,7 ye düşmüştür. 

Sanayi mamulleri gelirinin gayrisâfi millî 
Ihasılaya katkı loranı % 18 (dür. 

Sanayi kalkınmamızı Yunanistan sanayi kal
kınması ile mukayese edersek, su tabloyu gö
rürüz : 

Yunanistan 1960 ta Ortak Pazara girdiğin
den ibu tarafa geçen 10 yıl zarfında Yunan sa
nayii ziraatten pay alarak % 100 e yakın art
mıştır. Yunan sanayiinin gayrisâfi millî hasıla 
iiçin de katkı oranı % 31 ıdlir. Ziraatinin katkı 
oranı ise % 18 ıddr. 

Büdde bunun tam tersidir arkadaşlar. Zirai 
katıklımız % 31 civarında, Yunanistan ida sana
yiin katkısı % 31 civarında, bizde sanayi 18. 

Yunanistan 1970 te fert başına düşen millî 
gelir 900 dolar; Türkiye'de ise fert hasına dü
şen millî gelir 240 dolardır. 

Bu duruma göre, her Yunanlı ferdi, Türk 
ferdinden 4 mdisli daha zengindir. Yunanis
tan'da gerçekleşen yıllık millî gelir artışı orta
laması % 9,3 iken, Türkiye'de % 4,8 dir. Bu 
da Yunanistan'ım kalkınma hızının yarısıdır. 
Bizden 4 ımisfli zengin olan Yunanista'da fcal-
kıma hızı bizden 2 misi daha fazladır. 

Türkiye'de, plânlı kalkınma devresinde sa
nayi kalkınmaya önem ve öncelik verilmesi ve 
sanayiin kalkınmada rehber ve sürükleyici sek
tör olması fikriyle mutabılkız. Bu fikri Güven 
Partisi olaralk da destekliyoruz. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı ve bu teşkilât 
içinde Teşvik ve Uygulama Dairesi tarafından 
yürütülen sanayi kalkınma ve yatırım teşvik 
tedbirleri sayesinde bilhassa özel sektör sanayi 
yatırımları, imalât ve mal ihracatının üç 
yıl evvelkine kıyasla inkişaf kaydetmiş olması 
memnuniyet vericidir. 

Hükümetin ve DPT nın iktisadi plânlı kal-
kınimada plân hedefleri gerisinde kalışı ve arzu 
edilen inkişafı göstermeyişinin başlıca sebepleri 
de şunlardır : 

Hükümetin yatırım ve kredi politikası, sos
yal adalet ve huzuru sağlıyacak dengeli ve ada
letli bir poiltika olmamıştır : 

Şöyle M : 
Yurdun bölgeleri, il, ilçe ve köyleri arasın

da yatırımlar dengesiz bir sekide yapılmıştır. 
Hükümet, kalkınma yatırım ve kredilerde 

köylü, işçi, esnaf, memur, sanatkâr, tüccar ve 
sanayici gilbi zümreler arasında dengesizlik ve 
adaletsizlik yaratmıştır. 

Hükümet, sanayi, enerji madem, yol - su, 
ziraat, eğitim, sağlık gilbi kalkınma sektörleri 
arasında yatırım ve kredi bakımından dengesiz
lik yaratmıştır. 
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Hükümet, fiyat artışlarını ve hayat pahalılı
ğını. önleyici tedbirleri almamıştır. 

Hükümet, idari, sosyal, ticari, malî ve siyasi 
hayatımızda huzur, güven, emniyet, iş bulma, 
geçim temini ve fiyat istikrarı sağlıyaanadığrn-
dan, kalkınmamız istikrar içinde gelişememiş ve 
bu yüzden de DPT mn plânlı kalkınma faaliyet
leri istenilen başarıya ulaşamamıştır. 

Hükümet, Türkiye kalkınmasında yatırımları 
ve kredi tahsislerini milletimizin üretici büyük 
(kütlesine tevcih etmemiştir. 

tsalbetsiz bir kalkınma politikası ve tatbikatı 
ile köye ve kasabaya yapılacak yatırım, ölü ya
tırım olarak nitelendiğimden, köyü ve kasabayı 
kallkındırıcı hizmet yatırımları yeterince ve za
manında yapılmamıştır. 

Buna mukabil, Hükümet, Türkiye kaltema-
sırida önem ve önceliği, yatırımların, kredi ve 
teşvik tedbirlerinin çoğunu kalkınmış ve zengin 
olmuş bölgelerin, sektörlerin, zümrelerin ve ki
şilerin daha çok kalkınmasına ve daha çok zen
gini olmasına tahsis etmiştir. 

Hükümetin yanlış ve haksız olarak kabul ve 
tatbik ettiği bu politika, Türkiye'nin plânlı ik
tisadi, sınai, zirai ve kültürel kalkınmasını mu
vaffak etmemiş, yeni sosyal huzursuzluklar, gü
vensizlik ve emniyetsizlik unsurları yaratmıştır. 

Hükümet, yatırımları ve kredi tahsislerini 
ve teşvik tedbirlerini sınai ve zirai üretimi ar
tırıcı sahalara, ihracatı artırıcı, ithalâtı azaltıcı, 
döviz gelirlerini çoğaltıcı ve tüm kalkınmaya et
kisi olan, temel sanayi sektörlerine ve bu saha 
ve sektörler1! destekliyen altyapı elektrik ener
jisi, yol, liman, kara ve deniz ulaşım vasıtaları 
ve sulama tesisleri gibi tesislere önem ve öncelik 
vermelk lâzımgelirken, ekonominin bu temel kal
kınma prensip ve gayesine de yeterince riayet 
etmemiştir. Ancak bu prensiplere son yıllarda 
riayet ettiğini memnuniyetle görmekteyiz. 

Hükümet, fuzuli Devlet harcamaları ile is
raf arını önliyememiş ve bu yüzden cari masraf
lar yatırımlar aleyhine gittikçe artmıştır. Bunun 
neticesi, sınai ve zirai yatırım ve kalkınma da 
ğitiikçe gerilemiştir. 

Hükümetin başarısız iktisadi ve malî politi
kası neticesi, 1970 yılında para değeri düşürül
müş, cari giderler artırılmış, GeMr ve Gider ver
gilerine zamlar yapılmış, fiyat ve hayat paha
lılığı artmış ve bunun «neticesi olarak da ihraç 

mallarımızın üretim miktarı azalmış ve maliyet
leri yükselmiştir. 

Bu sebeple, ihraç mallarımızın dış piyasalar
da fiyat, kalite ve talep bakımından rekabet 
gücü kaybolmakta ve neticede ihracatımız ve dö
viz gelirlerimiz azalmakta ve dış ticaret açığı
mız maalesef çoğalmaktadır. 

Hükümet, Türkiye 'nin kalkınmasında karma 
ekonomi politikasını talkibettiği halde, İktisadi 
Devlet Teşekküllerimizi kendine yeter ve kendi 
kendini inkişaf ettirir niteliğinden mahrum ha
le getirmiş ve bu teşekkülleri kârlılık ve verim
lilik esasına göre işlete'memiştir. 

100 milyar liranın üstünde bir varlığa sahib-
olan, Devlet İktisadi Teşebbüslerinin ekserisinin 
zarar etmesi, Hükümetin kamu ve özel sektör
den müteşıeikkil karma ekonomiyi başarı ile yü
rütemediğini açıkça göstermektedir. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, bir dakikanız 
kalmıştır. 

M.G.P. GRUPU ADINA HASAN TOSYALI 
(Devamla) — Kalan 10 dakikayı da kullanmak 
istiyorum. 

BAŞKAN — Peyi efendim, devam ediniz. 
M.G.P. GRUPU ADINA HASAN TOSYALI 

(Devamla) — Hükümet, zirai ürünlerimizi teş
kil eden bitkisel, hayvansal, balık ve su ürünleri 
ve orman mahsulleri ile, yeratı servetlerimizi 
teşkil eden madenlerimizi ham olarak ihracede-
ceği yerde, bunları istihsal bölgelerinde kurula
cak sanayi tesisleri ile yarı mamul ve mamul 
hale getirdikten sonra ihracedilmesi yoluna git
memiştir. 

Hükümet, zirai ve maden ürünlerimizi ham 
olarak değil de, yarı mamul ve mamul olarak 
ihracedebilmiş olsaydı, memleketimizde iş bul
ma ve çalışma imkânları genişlemiş, üreticinin 
elime daha fazla para geçmiş ve aynı zamanda 
bu malların ihraç imkânı ve döviz geliri artmış 
olacaktı. 

Maalesef bunlar da yapılmamıştır. 
Kalkınmamız için daha uzun yıllar döviz, 

ileri teknoloji, modern teşkilât ve şevki idare, 
malkima, âlet ve fabrika şeklindeki yabancı 
sermaye ihtiyacımız vardır. Ancak, bu serma
yenin plânlı kalkınmamız için lüzumlu temel 
altyapı tesislerine, ihracata dönük, döviz getiri
ci sanayie, ziraat ve maden üretim sahalarına 
tevcih edilmesi lâznngelrken bu da yapılma
mıştır. 
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Yabancı sermaye daha çok günlük harcıâlem 
tüketim maddelerine yatırılmıştır. Yabancı ser
mayenin dışarı tramısfer edilen aşırı kârları, ge
len yabancı sermaye toplamından daiha çok mik
tara ulaşmıştır. 

Bu durum da yabancı sermayenin kalkınma
mızın gayeleri için iyi kullanılmadığımı göster
mektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri ve Dev
let Plânlama Teşkilâtının mümtaz mensupları, 

Milî Güven Parftisi Grupu adma yaptığımız 
görüş ve eleştirilerimizi arz etmiş bulunuyorum. 
'Devlet Plânlama Teşkilâtının değerli mensup
larımın önümüzdeıki aylar ve yıllarda daha üs
tün başarı şartlarına ulaşmalarını diler, Yüce 
Mecise, Millî Güven Partisi Grupu adına say
gılar sunarım. (M.G.P. sıralarımdan alkışlar) 

BAŞKAN — SÖK sırası CumJhuriyet IjEalk 
Partisi Grupu adına Sayın Coşkun Karaigözöğ-
lunda. Buyurun Sayın Karagözioğlu. («Yok» 
'sesleri). 

Yok. 
Söz sırası Demokratik Parti Grupu adma 

ISayın İbrahim Abak'ta. (0. H. P. sıralarından, 
«Karaıgöaoğlu geldi», sesleri). 

BAŞKAN" — Takdim tehir yaparız efendim. 
D. P. GRUPU ADINA İBRAHİM ABAK 

(İstanbul) — Sayın Başkan, mulhterem millet
vekilleri; 

Demokratik Parti Grupu adına Devlet Plân
lama Teşkilâtı Bütçesi ^le ilgili görüşlerimizi 
arz etmek için huzurunuzdayım. Yüce Heyeti
nizi saygiyle selâmlarım. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı Türk Mil
letini hür ve medeni bir düzende demokrasi ve 
karma ekonomi ortamı içinde adalete ve tam 
çalışma esasına bağlı olarak herkes için insan
lık haysiyetinle; yaraşır bir yaşayış seviyesine 
ulaştırmayı gaye edinmiştir. 

Mulhterem milletvekilleri; 
İkinci Beş Yıllık Plânın hedef aldığı temel 

gelişme 1967 - 1972 yıllan arasında gayrisâfi 
'hasılayı % 40,3 artırmak olacaktır. Bu dönemde 
ortalama gelişme hızı % 7 olarak önigörülmüş-
tür. Bu maksatla sanayi sektörü itici sektör 
olarak kullanılacak ve sanayi üretimi yılda 
•ortalama % 12 artırılacak ve gayrisâfi millî hâ
sıla içindeki yeri 1967 de % 16,3 ten 1972 yılın
da % 20,5 te yükseltilecektir. 

Sayın milletvekilleri; 
Memleket ekoniomisinin genel yapısı tarım

sal bir karakterden sanayi sektörünün hâkim 
olduğu bir düzene geçerken, tarımsal üretimin 
ihava şartlarına aşırı bağlılığı azaltılacaktır. 

İkinci Beş Yıllık Plânın bir başka hedefi 
de, toplumun hayat standardını yükseltmektir. 
1967 - 1972 yılları arasında bri yandan hayat 
standardını yükseltebilmek amaciyle iç tasar
rufların % 77,6 yükseltilmesi öngörülürken, öte 
yandan özel tüketimin 5 yılda % 28 veya yılda 
ortalama % 5,1 artırılması hedef alınmıştır. 

Aynı dönemde yıllık ortalama nüfus artışı 
% 2,6 civarında olacağı talhmin edildiğinden, 
yaklaşık olarak nüfus başına düşen gayrisâfi 
millî hâsıladaki % 4,4 artışa karşılık, tüketim 
veya yaşıyan kuşakların hayat standardı % 2,5 
oranında yükseltilecek ve fert başına gayrisâfi 
millî hâsıla 2 580 liradan 3 200 liraya yüksel
tilecektir. 

Fert başına özel tüketim ise, 1 755 liradan 
1 980 liraya çıkartılacaktır. 

Bir önemli hedef de, dış bortçlanma ile ilgi
lidir. Türk ekoniomisinin esas aldığı kalkınma 
Ihızı dış borçlanmaya mulhtacolmadan kendi 
kaynakları ile gerçekleştirilebilecektir. Ancak, 
uzun vadeli olan bu hedefe ulaşabilmek için 
dış borçlanmada tejdrici bir düşüş sağlanacaktır. 
Meselâ, 1967 de dış tasarrufların gayrisâfi millî 
(hâsılaya nisbetinin % 2 den 1972 de % 1,7 ye 
düşürülmesi öngörülmüştür. 

Böylece İkinci Beş Yıllık Plân dönemi, Türk 
toplumunun ekonomik yeterliğe kavuşturulması 
yönünden en kritik ve hayati devreyi kapsa
maktadır. 

Bu hedeflerin yerine getirilmesi konusun
da yapılan çalışmalarda varılan sonuca göre, 
tarım sektöründe üretim artışı plân hedefinden 
aşağıya düşmüştür. Plânda öngörülen ortalama 
yıllık üretim artışı % 4,6 olmasına rağmen; 
1968, 1909 ve 1970 yılları ortalaması ancak 
% 1,3 fii bulabilmiştir. 

Keza sanayide de plânda öngörülen ortala
ma artış hızı % 10,5 olmasına rağmen 1967 -
1970 devresinde bu artış % 9,1 olmuştur. 

Mulhterem milletvekilleri; 
ihracatta da plân hedeflerinin altına düşül

müştür. 1908 - 1970 döneminde 1 milyar 730 
milyon dolara karşılık 1 milyar 618 milyon 
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dolarlık ihracat gerçekleştirilebilmiş ve 112 mil
yon dolar program gerisinde kalınmıştır. 

Bu konulan açıklarken, Devlet Plânlama 
Teşkilâtının daha etkili çalışmalar yapması 
için samimî temennilerimizi de açıklamak iste
riz. Bilindiği gibi gerek 5 yıllık plânlar, gerek
se yıllık icra programları Yüksek Plânlama 
Kurulunun tetkik ve tasvibinden geçer. Bu 
Kurul, Devlet Plânlama Teşkilât Kanununa gö
re 4 Hükümet üyesinden ve 4 de Devlet Plân
lama Teşkilâtı sorumlusundan teşekkül eder. 
Plân, tarım ve sanayi sektörlerine ağırlık ver
diği için, 1 nci plân döneminden itibaren Yük
sek Plânlama Kurulu, geleneksel olarak, Tarım 
ve Sanayi Bakanları ile bu iki sektörün finans
manından sorumlu Maliye Bakanından teşekkül 
eder. Fakat bilinmiyen sebepler yüzünden tarım 
tarım sektörünün temsilcisi olan Tarım Bakanı 
bu kuruldan çıkarılmış ve yerine Ticaret Ba
kanı atanmıştır. Böylece köylü ve çiftçinin Yük
sek Plânlama Kurulundaki ıhak ve problemleri 
kabineni diğer sorumlularına aktarılmıştır. 

Muhterem milletvekilleri; 
Bu konuda Türkiye Ziraatçiler Cemiyeti 

ile Ziraat Mühendisleri Odasının müştereken 
yayınladıkları beyanamede, Hükümetin tarım 
sektörünü ihmal ettiğini kamu oyuna açıkla
mıştır. 

Böylece Yüksek Plânlama Kurulunda üye 
olan Tarım Bakanının uzaklaştırılarak yerine 
hir başka Hükümet üyesinin getirilmesi, bu ko
nuda Hükümet Başkanının tarımı gerçekten ih
mal ettiği görüşünü doğrulamaktadır. 

Muhterem milletvekilleri; 
933 sayılı Kanunun tatibikaltçisı olarak Dev

let Plânlama Teşkilâtı içinde kurulan Teşvik ve 
Uygulama Dairesi, plânın hedeflerine ulaşması 
için özel sektör yatırımlarını ve ihracatı geliş
tirme konusunda geniş bir çalışmaya girmiştir. 
Ancak, bâzı projelerin sahibi durumuna geçme-
isi, Devlet Plânlama Teşkilâtının icraya ortak 
olmak anlamına geldiğini de hatırlatmak isteriz. 

Çok dağınık olan ve bu sefoeple de sorumlu
luk zincirindeki kopukluklar yüzünden prob
lemleri olan Türkiye Hükümet teşkilâtları yeni
den düzenlenme imkânına kavuşturulmadığın
dan, Devlet Plânlama Teşkilâtı bâzı önemli pro
jeleri bazzat idare etmektedir. Ancak, bu proje

lerin liderliğinden ziyade koordinatörlüğünü 
yapmasında büyük faydalar görmekteyiz. Aksi 
takdirde Devlet Plânlama Teşkilâtı da, diğer ic
ra organları gibi, zaman içinde gerek Hükümet 
organları ve gerekse kamu oyu önünde zayıfla
maya mahkûm olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Hedeflerin gerçeMeştirilememesinde, Devlet 

Plânlama Teşkilâtı ile Maliye Bakanlığı arasın
da iyi bir koordinasyonun olmadığı anlaşılmak
tadır. Yıllık icra programının bütçeden önce ya
yınlanmış olması bu endişelerimizi artırmakta
dır. Alnan hedeflerin gerçekleştirilememesi, 
bütçeyle yıllık icra programları arasındaki den
gesizlikten doğmaktadır. Bunlara ait pek çok 
sayıda örnekler de vardır. 

Muhterem milletvekilleri; 
Devlet Plânlama Teşkilâtının daha etkili bir 

izleme politikasına saMbolması lâzımdır. Bilhas
sa yatırımcı dairelerin nakdî gerçekleştirme 
oranları ile fizikî yatırım gerçekleştirme nispet
lerini çok iyi izlemek icaibeder. Bugün birçok 
yatırımcı dairelerin nakdî harcama yüzdeleri 
ıbüyük rakamlara ulaşırken, fizikî yatırımların 
noksan kaldığını ve millî gelire katkıda bulun-
ımadıklarmı görmekteyiz. Bu sdbeple, Devlet 
Plânlama Teşkilâtının daha etkili bir izleme me
todu takip ve talrtrik etmesini temenni etmekte
yiz. 

Muhterem milletvekilleri; 
Devlet Plânlama Teşkilâtı Türk ekonomisine 

istikamet veren makro hedefleri tâyin eden ve 
hedeflerin gerçekleşmesi için gerekli tedbirleri 
teklif eden bir anayasal kuruluştur. Bu müesse
senin küçük projeler içerisinde oyalanmaları 
yerine, millî ekonomiye etkili olabilecek ensti-
tüayonel konulara ağırlık vermesi icaibeder. Me
selâ,, kredi mekanizmasının ıslahı, sermaye pi
yasasının teşekkülü, ihracat endüstrisinin geliş
tirilmesi gibi, ekonomimize hayatiyet verecek 
olan müesseseler üzerinde daha fazla durulması 
icabedeceği kanısındayız. 

Yüce Heyetinize saygılar sunarım. (D. P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
pu adına Sayın Coşkun Karagözoğlu, buyurun 
efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA COŞKUN KARA
GÖZOĞLU (îzmir) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri ; 
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iDevlet Plâânlama TeşkilâJtmın 1971 yılı Büt
çe kanun tasarısı üzerinde, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupunun düşüncelerini arz etmek için 
söz almış bulunuyorum. 

Türkiye, acı tecrübelerden, senelerce devam 
eden mücadelelerden sonra, plân fikrini inanç
la ve ısrarla savunanların, bütün doğruları sa
vunanlar gibi sonunda haklı olduklarının teslim 
'edilmesiyle; yeni Anayasamızla plânlı döneme 
girmiştir. Büyük ümitlerle devlet idaresine ge
tirilen plânlı ekoniomi ve plânlı kalkınma esası, 
bugün artık 1961 tarihli Anayasamızın kesin hü
kümlerine dayandırıldığı için açıktan reddedil
mesi safhası geride kalmıştır. Ancak, önemli 
olan plân sözü değildir, plân fikrine inançla ve 
bilinçle bağlı olmaktır. Anayasa hükmü olduğu 
için, yasalar gereği bulunduğu için plâna bir şek
lî zaruret olarak katlanmak, ondan her fırsatı 
Ve imkânı kullanarak kurtulmaya çalışmak nasıl 
doğru değilse, aynı şekilde her düşündüğünü, 
istediğini ve yaptığını plâna onaylatmak anla
yışı da doğru değildir. Hanlı devlet yönetimi, 
ancak plân fikrini samimiyetle kabul eden, 
plânın ruhunu dejenere etmekten dikkatle ka
çman yöneticilerin elinde umulan başarılı so
nuçlarını verebilir. • 

Sayın milletvekilleri; 
Türkiye 1902 yılından beri plânlı kalkınma 

dönemi içinde bulunmaktadır. Türkiye'nin eko
nomik sosyal ve kültürel kalkınmasını uzun va
deli plânlar çereçevesiinde yürütmek bir Anaya
sa hükmüdür. Nitekim Anayasamızın 41 nci 
'maddesi, «İktisadi ve sosyal hayatın düzeni» 
'başlığı altında, «İktisadi ve sosyal hayat, ada
lete, tam çalışma esasına ve herkes için insanlık 
haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi sağlan
mam amacına göre düzenlenir», dedikten sonra 
«iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı demok
ratik yollarla gerçekleştirmek; ibu maksatla, 
millî tasarrufu artırmak, yatırımları toplum ya
rarının gerektirdiği önceliklere yöneltmek ve 
kalkınma plânlarını yapmak Devletin ödevidir» 
demiştir. 

Böylece Anayasamız, iktisadi ve siosyal haya
tı, sosyal adaleti ve insan haklarını gerçekleştir
meyi hedef edindiğini ilân etmekte ve sosyal 
adaletle iktisadi ve sosyal kalkınmanın biribiri-
ne paralel gideceğini belirtmekte, bunun için 
kalkınma plânlarını yapmayı Devlete görev ola
rak vermektedir. 

Yine Anayasamızın 129 ncu maddesinde, 
«(kalkınma plânı ve Devlet Plânlama Teşkilâtı» 
başlığı altında, «iktisadi, sosyal ve kültürel kal
kınma plâna bağlanır. Kalkınma bu plâna göre 
gerçekleştirilir. Devlet Plânlama Teşkilâtının 
kuruluş ve görevleri, plânm hazırlanmasında, 
yürürlüğe konulmasında, uygulanmasında ve 
değiştirilmesinde gözetilecek esaslar ve plânın 
bütünlüğünü bozacak değişikliklerin önlenmesi
ni sağlıyacak tedbirler özel kanunla düzenle
nir,» demiştir. 

Anayasamız, kesinlikle iktisadi, sosyal ve 
kültürel kalkınmanın bir plân çerçevesinde ger
çekleştirilmesi esasını benimsiyerek plân kavra
mına Anayasada yer vermiştir. 

Bilhassa gelişmekte olan memleketlerin kal
kınması için bütün iktisadi hayatı kaplayan bir 
plâna ihtiyacolduğu bugün herkesçe kabul edi
len bir gerçek olmuştur. Kısaca, en geniş anlamı 
ile millî kaynakları en rasyonel şekilde kullan
maya çalıışımak diye tanımlanan plânlı ekonomi 
bütün dünyada benimsenmiş gibidir. 

Anayasamızın hükümlerine uygun olarak ve 
büyük ümitlerle Devlet Plânlama Teşkilâtı, 
30 . 9 . 1960 tarih ve 91 sayılı Kanunla kurul
muştur. 91 sayılı Kanunun 2 nci maddesine gö
re, Devlet Plânlama Teşkilâtının memleketin her 
türlü kaynak ve olanaklarını tam bir şekilde 
teislbiit etmek, izlenecek ekonomik ve sosyal poli
tikayı ve hedefleri tâyinde Hükümete yardımcı 
olmak, bakanlıkların iktisadi politikayı ilgilen
diren faaliyetlerinde koordinasyonu temin et
mek için tavsiyelerde bulunmak, yardımcı ol
mak ve bu hususlarda müşavirlik yapmak, Hü
kümetçe kabul edilecek hedefleri gerçekleştire
cek uzun ve kısa vadeli plânları hazırlamak, plâ
nın basan ile uygulanabilmesi için idarelerin 
kuruluş ve işleyişlerin ıslahı hususunda tavsiye
lerde bulunmak, plânın uygulanmasını takibet-
mek, değerlendirmek ve gerekli hailende plânda 
değişiklikler yapmak gibi görevleri vardır. Bu 
görevler için kurulan Devlet Plânlama Teşkilâtı 
da; Yüksek Plânlama Kurulu ve Merkez Teşki
lâtından meydana gelmiştir. Plânlama Merkez 
Teşkilâtı da; 

1. İktisadi Plânlama Dairesi Başkanlığı, 
2. Sosyal Plânlama Dairesi Başkanlığı, 
3. Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, 
4. Teşvik ve Uygulama Dairesinden ibaret

tir. 
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Devlet Plânlama Teşkilâtına bu kadar önem
li görevlerin yerine getirilebilmesi için çok yük
sek seviyede istisna ve ihtisas kadroları tahsis 
ddilm'iş, gerektiğinde sözleşme ile yerli ve ya
bancı uzman istihdam yetkisi verilmiştir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı bir Anayasa ku
ruluşu olarak, 1965 yılına kadar kendisine veri
len bu değere ve güvene lâyık hareket etmeye 
çalışmış, yerli ve yabancı kuruluşların takdi
rini çeken plân ve programlar hazırlamış, gü
venilir bir sınav sistemi ile uzman ve uzman 
yardımcıları almış, müsteşar ve daire başkanla
rının seçiminde ihtisasa âzami derecede riayet 
edilmiş, Hükümetin para ve maliye politikaları 
karşısında ciddî ve ülke ekonomisine son dere
cede yarariı, israrlı tavsiyelerde bulunmuştur. 
Kendisinden büyük işler beklenen bu kurulu
şun bugünkü durumu ve içinde bulunduğumuz 
ağır ekonomik ve sosyal bunalımı karşısında
ki tutumu memnuniyet verici olmaktan uzaktır. 

Devlet Plânlama Teşkilâtının, fonksiyonu
nu en iyi şekilde yerine geürebiillmesi için ilk 
şart olan huzur içinde çalışabilmesi sağlanama
mıştır. iktisadi Plânlama Dairesinin - ki en 
önemli daireler denilebilir - bir yıl başkanlığı boş 
durmuştur. Uzman ve yardımcı seçimlinde sınav 
ulsulü fiilen kaldınlmıştır. Sözleşmeli istihdam 
rastgele ve müsteşarın sübjektif takdiri ile ya
pılmaktadır. (Sözleşme ücretlerinde bir tutar
lılık yoktur. Teşkilât bütçesi 1964 yılında 7,2 
milyon lira iken 1971 yılında 15 kat artarak 100 
milyon liranın üstüne çıkmıştır. 

Devlet Plânlama Teşkilâtında insan ve ye
tenek israfı mevcuttur. Yeteneğin karşısına çı
kan ve sübjektif ölçülerle istihdam politikası iz-
liyen yönetim değiştirilmediği takdirde, örgüt
te açık hale gelen huzursuzluğun önüne ge-
çilemiyecektir. 

Anayasamızın 129 ncu maddesinde tanım
lanan iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmanın 
Devlet Plânlama Teşkilâtı aracılığı ile gerçek
leştirilebilmesi için, ber şeyden önce bizzat teş
kilât içinide objektif ve dengeli bir personel 
politikası izlenmelidir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtının sön yıllarda 
.hemen hemen hiçbir ciddî araşjtırması yayın
lanmamıştır. Bilhassa son yıllarda artan suiis-
Jtiilmal iddialarının Devlet Plânlama Teşkilâtını 
dahi içine alacak şekilde gelişmesi ve sık sık 

Devlet Plânlama Teşkilâtı ile ilgili suiistimal 
iddialarının ortaya atılması, milletçe inanç 
ıdüymamız gereken plânın ciddiyeti ve itibarı 
ile bağdaşmamaktadır. Nitekim Teşvik ve Uy
gulama Dairesinin başkanlığını 2 yıl yapan ve 
kendisine müsteşar muavinliği sıfatı verilen 
bir yetkilÜ istifa ederek, çok yüksek ücretle, 
fou daireden teşvik belgesi alan bir özel şirkete 
müşavir olmuştur, üstelik, bu yetkilinin mü
şavir olduğu şirketten ayrılarak tazminat aidi 
altında kendisine 1 milyon liralık bir menfaat 
temin edildiği iddia edilmektedir. 

72 milyon liraya yaklaşan bir meblâğın bi
limsel değerli çok şüpheli olan ve raporlarından 
çok defa istif aide edilemiyen, sonuçları daima 
gizli tutulan özel araştırma firmalarına dağı
tılmasının da dikkatler üzerinde toplanmakta-
dır. 

Plânlamanın, bizzat uzmanları vasıitasiyle 
veya Devletin bu işleri yürütmekle görevli ku
ruluşları vaJsıtasüyle yapılması mümkün olan 
araştırma projelerinim; özel firmalara, bilhas
sa Türkiye'de yatırım yapacak, mal satacak 
yabancı firmalara verilmesini kabul' etmek 
mümkün değildir, 

Fizibilite projeler, yani dışardan finanse 
edilebilir projeler hazırlamak gerekçesi ile ya
bancı müşavirlik ve mühendislik firmalarına 
yaptırılan araştırmalarda çok dikkatli ve titiz 
davranıliması mecburiyeti varıdır. Bu konuda 
Türk mühendis ve müşavirlerinin haklı istek
lerini! mutlaka yerine getirmek lâzımdır. 

Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik 
ve sosyal şartlara bakıldığı zaman, Adalet 
Partisinin çağ 'dışı ekonomik anlayışının, bu 
anlayışı aksettiren Mnci Beş Yıllık Plânın 
iflâs etmiş olduğunu kabul etmemek mümkün 
değildir. Nlitekim en belli başlı gösterge olan 
global kalkınma hızı, plân hedefi olan % 7 nün 
altında kaldığı gibi, ikinci Beş Yıllık Plânın 
ıher senesinde gittikçe düşmektedir. 1968 -
1970 yıllarının ortalaması % 5,9 dur. Bu so
nuç Birinci Beş Yıllık Plânın ortalaması olan 
% 6,7 nin ve plân hedefi olan % 7 nin altın
dadır. Kalkınma hızı 1971 de plân hedefine 
varamıyacaktır. 

Değerli tmille'tvekilleri; 
«Plân sadece bir sözden ibaret, gösterişten 

ibaret değildir.» demiştim sözlerimin başında. 
önemli olan husus, plânlama ile kaynak dağı-

— 383 — 



M. Meclüsi IB : 91 17 . 2 . 1971 O : 2 

tıımmı değıişjtironeyi düzenlemektir. Bugün Ada
let Fantisi ikltidarmın elinde Türk ekonomisi
nin ulaşmış olduğu gelişme hızımı tabiî ve 
(tarihî kabul eltmek ımümlkünıdür. Denilebilir ki, 
Adalet Partisinin ortaya koyduğu kalkınma 
modelinin sonumda Türkiye'de millî gelir ar-
ıtışında her hangi bir müspet netice elde edile-
mıemiiışltir. ıSekfcöriler arasımda, bilhassa üretken 
sektörlerde Ibiir ilerleme değil, gerileme vardır. 

Tanımda : 
ikinci Beş Yıllık Plân % 4,1 gelişmeyi he

def aldığı h'alde 1968 yılında % 1,9 gelişme, 
1969 yılında % 0,1 gerileme, 1970 yılımda 
% 0,4 bir gelişme meydana gelmiştir. Tanım 
üretimi gelişmesi 1963 - 1967 yılları arasında 
ortalama olarak % 3,2 idi, 1968 - 1970 yıllan 
ortalaması ise, 0,7 dir. Tarım sektöründeki bu 
çok geri kalış yalnız hava şartlan ile izah 
edilemez. Nitekim 1971 programı bile bu so
nucun teknolojiye, eğitime, girdilerin kulla
nılışına dayanan sebeplerini kabul etmeye 
mecbur kalmıştır. Nüfusumuzun % 70 ini ba
rındıran gayrisâfi millî hâsılanın % 30 unu 
ve ihracatımızın % 80 ini temin eden tanım
daki bu gerileme çok önemlidir. Senelik % 
2,6 nüfus artışı nazara alınırsa, Türk köy
lüsünün, çiftçisinin Adalet Partisinin elinde 
nasıl ezildiği açıkça görülmektedir. Tarım 
ürülerincie uygulanan fiyat politikası, kredi 
politikası, hem çiftçiyi ezmekte hem de bâzı 
ürünlerde stoklara yol açmaktadır. Tarım
da maliyet fiyatları satış fiyatlarının üstüne 
çıkmıştır. 

Endüstri sektöründe : 
İkinci Beş Yıllık Plânın hedefi % 12 nis-

betinde bir gelişme kaydetmektir, ikinci Plâ
nın hiçbir yılında bu hedefe varılamamıştır. 
1968 yılında % 10, 1969 yılında % 9,4, 1970 yı
lında % 3,6 nisbetinde bir gelişme kaydedi-
lebilmiştir. 1968 - 1970 yıllannm ortalaması, 
yani Adalet Partisi İktidarının ikinci Beş 
Yıllık Plânının 3 yıllık endüstri gelişmesinin 
ortalaması % 8,4 tür. Halbuki Birinci Plânın 
1963 - 1967 ortalaması % 9,7 dir. Sanayide plân 
hedeflerinin çok gerisinde kalınmıştır. Bi
lindiği gibi ikinci Beş Yıllık Plâna göre sa
nayi sürükleyici, itici sektör • olacaktı, fa-' 
kat maalesef plân hedeflerinin bile büyük 
mikyasta gerisinde kalınmıştır. Sanayide ha

va şartları etken olmadığına göre, bu gerile-
yişin gerçek nedeni nedir? 

Gelir dağılımında adaletsizlikler devam 
etmektedir. Bu adaletsizlik gittikçe artmak
tadır. Fiyat seviyeleri, geçinme endeksleri 
gittikçe. yükselmektedir, ücretlerde önemli bir 
artış hızı vardır, istihdam sorunu ve işsizlik 
gittikçe artmaktadır. Bugün Türkiye'de 2 mil
yonun üstünde işsiz bulunmaktadır. Ekono
mide enflâsyonist gidişi hızlanmaktadır. Ka
mu tüketimindeki artış Plân hedeflerinin üs
tüne çıkmıştır. Bu tutum 1971 bütçesi ile arta
rak devam edecektir. 

Yatırımlar reel olarak gittikçe azalmakta
dır. Emisyonda % 28 civarında önemli artış
lar olmaktadır. Hazine Merkez Bankasının 
avanslarına karşı taleplerini gittikçe artır
maktadır. 

Kredi düzeni: 
Ne optimum kullanma ne faiz nisbetleri ve 

ne de genel dağılım bakımından isabetli de
ğildir. 

Dış ticaret: , 
Dış ödeme dengesindeki tıkanıklık devam 

etmektedir ve ekonomimizin en önemli dar bo
ğazını teşkil etmektedir, ihracat 1968 den iti
baren her yıl plân hedefinin gerisinde kal
mıştır. 1963 yılında 348 milyon dolarlık ihracat 
öngörüldüğü halde 368 milyon dolarlık ihra
cat gerçekleşmiş, Plân hedefleri 20 milyon do
lar aşılmıştır. 1964 yılında aynı şekilde plân 
hedefleri 36 milyon dolar aşılmıştır, 1965 yı
lında plân hedefleri 54 milyon dolar aşılmış
tır, 1966 yılında plân hedefleri 41 milyon do
lar aşılmıştır, 1967 yılında plân hedefleri 13 
milyon dolar aşılmıştır, Birinci Plân dönemin
de ihracatta plân hedefleri netice olarak 164 
milyon dolar aşılmıştır. Adalet Partisi ikti
darının elinde yapılmış bulunan ve Adalet 
Partisinin ekonomik ve sosyal politikasını ak
settiren ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının 
ilk 3 yıllık döneminde her yıl ihracatta plân 
hedeflerinin gerisinde kalınmıştır. 1968 de 540 
milyon dolarlık ihracat hedefi planlandığı hal
de 496 milyon dolarlık gerçekleşme olmuş, 44 
milyon dolar plân hedefinin gerisinde kalın
mıştır. 1969 da 41 milyon dolar plân hedefi
nin gerisinde kalınmıştır, 1970 te 30 milyon 
dolar plân hedefinin gerisinde kalınmıştır. Bu 
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suretle ikinci Beş Yıllık Plânın ilk 3 yılın- j 
da 115 milyon dolar plân hedefinin ihracat 
bakımından dışında kalınmıştır. 

Bırakınız Türkiye'nin bu anlayış içinde kal
kınmasını, bozuk düzen iğinde Adalet Partisi 
kendi hazırladığı ikinci Beş Yıllık Plânın te
mel hedeflerine bile varamamış, Adalet Par
tisi kendi felsefesi içinde bile başarısızlığa 
mahkûm olmuştur. Nitekim ikinci Beş Yıllık 
Plânın başhca özelliklerinden olan hızlı bir 
sanayileşme, tarımda modernleşme, düzgün ve 
süratli şehirleşme, istihdamın geliştirilmesi sa
dece kâğıt üzerinde kalmıştır. 

Ekonomik ve sosyal yapı değişmeden, Ana
yasanın öngördüğü ekonomik ve sosyal düzen 
kurulmadan Türkiye kalkınamaz. Türkiye'nin 
meseleleri sathi, ârizi ve şeklî değildir. Yapı
sal köklü birtakım düzeltmeler şarttır. Ada
let Partisi bu büyük gerçeği reddetmek iste
diği, bozuk düzene sahip çıktığı için başarıya 
ulaşamamaktadır. Yalnız başarısızlığa uğrama
makta; köylüsü ile, işçisi ile,, esnafı ile, memuru 
ile, gençliği ile, özel ve kamu kesim ile tüm 
Türk halkını huzursuzluğa boğmaktadır. 

Anayasamızın öngördüğü demokratik 
plânlamada, Anayasamızın gereği olan sosyal 
ve ekonomik düzen kurulmadan, Anayasaya 
aykırı bozuk düzen değiştirilmeden, toprak re
formu yapılmadan, fırsat eşitliği, sosyal ada
let, sosyal güvenlik, Anayasada gösterilen sos
yal ve ekonomik haklar sağlanmadan bir kal
kınma mümkün değildir. 

Plânın siyasi tercihleri olacaktır, ancak bu 
tercihler Anayasanın sosyal ve ekonomik hak
ları ile ilgili hükümlerini, sosyal adaleti Ana
yasanın öngördüğü köklü altyapı devrimlerini 
önleyici mahiyette olmamalıdır. Plânın siyasi 
tercih imkânı zengini daha zengin, fakiri da
ha fakir yapmanın, bozuk düzene sahip çık
manın Anayasanın Devlete verdiği görevleri 
özel sektöre devretmenin gerekçesi olmamalı
dır. 

Kaynaklan israf eden, yerli ve yabancı sö
mürüye geniş imkânlar hazırlıyan, Türk halkı
nın her gün daha da fakirleşmesine yol açan, 
Türk ekonomisinin dışa bağlılığını artıran ve 
ulusal bağımsızlığı zedeliyen bozuk düzen 
en kısa zamanda ve mutlaka değiştirilmelidir. 

ikinci Beş Yıllık Plân sadece yapısal kök 
lü reformları kabul etmediği için değil, kendi
ni hazırlıyan Adalet Partisinin ekonomik gö
rüşünü savunan özel sektörü hâkim kılmak is-
tiyen, özel sektörü Devlet eli ile zengin etmek 
istiyen bir anlayışa dayalı olduğundan da 
başarısızlığa mahkûm olmuştur. 

ikinci Beş Yıllık Plân, ekonomiyi özel sek
tör ve karma teşebbüslerinin öncülüğünde yü
rütmek istemiştir. Kamu sektörü de, özel sek
tör de kamu yararına işlemelidir. Plân, insan 
hak ve hürriyetleri içinde sosyal ve ekonomik 
hakları, sosyal adaleti gerçekleştiren,, sosyal 
devleti kuran bir plân olmalıdır. Adalet Par
tisinin felsefesi ile Anayasanın öngördüğü sos
yal ve ekonomik düzen çatışmaktadır. 

Cumhuriyet Halk Partisi «Ortanın solu» po
litikası ile ekonomik güçlerin halkın elinde 
toplanmasını istemektedir. Cumhuriyet Halk 
Partisi, altyapı devrimleriyle ekonomik gücü 
etkiliyen, üretim ilişkilerini etkiliyen, ekono
mik ve sosyal düzeni Anayasa doğrultusunda 
değiştiren devrimler yapılmadan Türkiye'nin 
kalkınmasının mümkün olmadığına inanmakta
dır. 

Sayın milletvekilleri; 
Devlet Plânlama Teşkilâtının, 1970 yılında 

geçirilen dört önemli operasyon, Türk ekono
misi ve Türk sosyal hayatının geleceği de et
kilediği halde, ne düşündüğünü, ne gibi ted
birler tavsiye ettiğini bugüne kadar kesinlik
le bilmek mümkün olamamıştır. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı ekonomik haya
tımızı alt üst etme istidadı gösteren Personel 
Kanunu konusunda kendisine düşen görevi yap
mamış, bu kanunun malî külfetini ve plâna et
kisini hesaplamamış ve Hükümeti ikaz etme
miştir. Bu bakımdan 1971 yılı program ve büt
çesi plân hedeflerine tamamen aykırı bir nite
lik kazanmış, cari harcamalar hızla artarken 
yatırımlar azalmıştır. Hâlâ Devlet Plânlama 
Teşklâtı, Personel Kanunu finansmanı için ya
pılması şart olan 8 milyarlık bir kaynak ak
tarmasının nereden yapılabileceği hususunda 
ve bunun sebebolacağı sonuçlar hakkında bir 
görüş beyan etmemektedir. Aynı şekilde Dev
let Plânlama Teşkilâtı, 1970 yılında birbiri 
peşinden çıkarılan vergi kanunlarını ve bun
ların ertelenmesine sadece seyirci kalmış
tır. ' 
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keza, 10 Ağustos 1970 devalüasyonunda 
Devlet Plânlama Teşkilâtı görevini ihmal et
miştir. Bu kadar önemli bir ekonomik ope
rasyonda, Devlet Plânlama Teşkilâtı, tesbit 
edilecek kurun ekonomik araştırmalarda or
taya konulması görevini yerine getirmemiş
tir. Tesbit edilen (1 dolar - 15 lira) lık kurun 
isabeti hakkında bugün bile görüşünü beyan 
etmemektedir. 

Devalüasyon ile üretici büyük bir haksızlığa 
uğramıştır. Köylünün dolarına 12 lira fdyat tak
diri haksızlıktır. Köylü malını 12 liradan sa
tacak, onun malî ile gelen dolar 15 liradan ve
rilecek. Bu 500 milyon dolarlık bir tarım ih
racatında 1,5 milyar liralık gizli vergi alın
ması demektir. Bu haksız durumu izah için 
Sayın Maliye Bakanı, devalüasyondan sonra pi
yasaya fazla iştira gücünün çıkmasını önlemek 
istediklerini söylemiştir. 

Sayın milletvekilleri; 
Bilindiği gibi, her sene Devlet Plânlama Teş

kilâtı aracılığı ile özel sektöre Devlet kaynak
larından 1,5 milyar liranın üzerinde kaynak 
aktarması yapılmaktadır. Yine, Türk bürokra
sisini ayağa kaldıracak şekilde 10 milyar lira
nın üzerinde Personel Kanunu ile bir ödeme 
yapılmıştır. O zaman piyasaya sürülecek, işti
ra gücünün fazlalığı kimsenin aklına gelme-
}mektedir; ama sıra köylünün alın terinin kar
şılığının verilmesine geldi mi, Adalet Partisi 
İktidarı miting meydanlarında köylü dostu ol
duğunu iddia etmesine rağmen, köylünün alın 
terinin karşılığını vermemekte ısrar etmekte
dir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ayaklanma, kimsenin suni gayret ve teşeb

büsleri ile ortaya getirilemez. Eğer Bir ülkede 
sosyal ve ekonomik düzen bozuksa, milyonlarca 
insan eziliyor, sömürülüyorsa, sizin ne tedbiri
niz, ne zekânız, 'ısa gayretleriniz Türkiye'deki 
huzursuzluğu önleyemez. Bü'tün anlattımak 
istediğimiz, göstermek istediğimiz budur ar-
ıkadaşlarım!. Haltbuld, Sayın Maliye Bakanı 
devalüasyonun bir sehdbi olarafc Türk köy
lüsünün sıkıntısını gösteriyordu. Savın Ma
liye Bakanı aynen, «Evet, Türk ekonomisi o 
n'oktaya gelmiş ildi ki, kalkınmamın yükü,, 
çiftçinin omuzlarına yüklenmekte idi» 'diyor
du; fakat köylünün kara talihi devalüas

yondan 'sonra da değişmemiş, yine ezilen, 
almıfceri çalınan Türk köylüsü olmuştur. 

1970 yılında alman dördüncü öınemli ka
rar olan Avrupa Ekonomik Topluluğuna gî  
rişte, Devlet Plânlama Teşkilâtı, ortaya, ilân 
edilmiş, medeni cesaretle ifade edilelbilmiş, 
açık ve seçik bir igörüş koyamamıştır. 

BAŞKAN — Sayın Karagözöğlu, grupun 
iMnci görüşme hakkını da kullanıyorsunuz, 
değil mi?.. 

C. H. P. GRUPU ADINA COŞKUN KARA-
GÖZOĞLU (Devamda) — Evet, teşekkür ede
rim. 

Bu cnoikta üzerinde bir ölçüde durmak is
tiyorum. 

iSayın milletvekilleri; 
Türkiye'nin geleceği bakımından da bü

yük etkileri olacağı ımünakaşasız olan Ortak 
Pazarın geçiş dönemine girişte. Türkiye'de 
fbir Anayasa kuruluşu olan Devlet Plânlama 
Teşkilâtı ne düşünmektedir? Türkiye'nin sa
nayii, Türkiye'nin âçinde bulunduğu şartlar 
geçiş dönemine girmek için müsait midir, de
ğil midir hususunda Devlet Plânlama Teş
kilâtının birtakım menfi düşünceler içinde (bu
lunduğunu basın kanalı ile öğrenmek müm
kün olmuştur. Ancak, Devlet Plânlama Teşki
lâtı (bu konudaki açık görüşünü resmî (bel
gelerde nedense hâlâ ortaya koyamama'ikitaüır. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı bu konudaki res
mî görüşünü bir medeni cesaret göstererek, 
hattlâ görevini noksansız yerine getirerek or
taya koymadığı içindir ki, bugün Ortak Pazar 
ile ilgili selâhiyetini kaybetmiş bulunmakta
dır. 

IDeğerli arkadaşlarım; 
'Gerçekten, Türk ekonomisinin içinde ıbu-

lunduğu ciddî buhranı çok yakından 'bitlen 
Hükümet, Ibiran levvel Ortak Pazar giriş prb-
tokolü sonucunda elde etmek istediği krediyi 
eflide edebilmek için, ek protokolü Anayasa 
hükmüne ayları olarak Yüce Meclislerden (ge
çirmeden meriyete 'sokabilmenin gayreti için
dedir ve jbu gayret ıbir ölçüde Hariciye Ba
kanlığında şimdi tezgahlanmaktadır. Varı
lan sonuç, bu protokole bir senelik meri
yet süresi tanımak suretiyle Yüce Meclislerden) 
bunu geçirmeden meriyete sokmak ve biran 
evvel gerekli kredileri alarak, içinde bulun-
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duğumuz günlerin (buhranını aldatabilırne ba
sit politikasını başarıya ulaştırabilmektir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı (bundan da şi
kâyetçidir ama zamanında görev yerine geti
rilmediği için, zamanında Türkiye'nin Ortak 
Pazarın geçiş dönemine girmesinin doğru 
olup olmadığı hususunda resmî belgelerle, 
kamu oyu önünde medeni cesaret ile doğrular 
söylenmediği için, bugün Devlet Plânlama 
Teşkilâtı (kendisini de müşkül duruma sokan, 
Türk: ekonomisini de müşkül duruma sokan, 
dolayısiyle Hükümeti de bugün veya yarın 
mutlaka müşkül duruma sokacak olan bir çık
ramı hazırlamış bulunmaktadır. 

Sayım milletvekilleri; 
Devlet Plânlama Teşkilâtı esasında bir 

araştırma, istişare ve uygulamayı izleme orga
nıdır, Adalet Partisi iktidarı Devlet Plânlama 
Teşkilâtını ıgayesi dışında 'kullanarak, kendi 
özel sektörtcü politikasını uygulayan bir daire 
haline getirmiştir. Bu amaçla, Devlet Plâmla-
ma Teşkilâtı 933 sayılı Kanun ile yeni görev
ler yüklenmiş ve Devlet Plânlama Teşkilâtına 
Teşvik ve Uygulama Dairesi eklenmiştir. Teş
vik ve Uygulama Dairesi kısa zamandan özel 
firmalar temsilcilerinin iş 'takilbettiMeri, uz
manlarla çeşitli ilişkiler kurmaya çalıştıkları, 
devamlı 'Söylentiler ve ithamların muhatabı 
klâsik bir Devlet dairesi faaline gelmiştir. 
Bu yüzden adı geçen daire, Devlet Plânlaima 
Teşkilâtı €isas fonksiyonu olan ekonomik araş
maları bir yana iterek, bütün güçleriyle 
özel firmalara ve yabancı sermayeli işlet
melere gümrük muafiyeti, yatırım indirimi, 
öncelikle döviz tahsisi, ucuz faizli kredi sağla
mak çabalarına girişmişlerdir. Belki de bilim
sel kriterlere göre ve genel ölçüde yapıldığı 
takdirde faydalı olabilecek bu tedbirler, fir
malar arası bir kâr çatışmasına yol açmış, Dev
let Plânlama Teşkilâtının tarafsızlığına gölge 
düşürülmüştür. Sanayinin belli aileler elinde 
toplanmasına, küçük ve rasyonel olmıyam işlet
meler kurulmasına yol açan bu tutum, kısa za
manda gelir dağılımı ve sosyal adalet yönün
den olumsuz sonuçlar doğurmuştur. Söz konusu 
teşvik tedbirlerinden yararlanmak istiyen fir
malar Devlet Plânlama Teşkilâtına başvurmak
ta, bunların projeleri, önceden tesbit edilmiş, 
tarafsız kriterlere göre değerlendirilmemekte; 

aksine müracaatlar içim sık sık kararnaaneleı1 

çıkarılmakta veya değiştirilmesi yoluma gidil
mektedir. Bıazen bu tutum teşvik ve uygulama 
dairesinden gelen her teklifin incelenımeden ka
bulü gibi sakat bir yola gidilmesine sebebol-
maktadır. 

Türk sanayiinde önemli bir yeri olan özel 
sanayinin şüphesiz teşviki gerekir. Ancak bu 
teşvikin, Türkiye ide güçlü, dünya pazarlarıma 
çıkabilecek, toplum yararıma işliyen, modern 
teknolojiyi kullanan büyük işletmeler kurul
ması yolunda olmalıdır. Bizzat Devlet Plâmla-
ma Müsteşarınım yaptığı açıklamaya göre, üç 
yılda özel sektöre yapılan teşvikler, yani Dev
let kaynajklarımdan özel sektöre aktarılan kay
naklar 429 926 244 Tl. yatırım indirimi, 
31 291 239 Tl. gümrük vergileri ertelemesi, 
585 370 941 Tl. gümrük muafiyeti, 294 milyon 
teşvik fonları, 34 milyon ihracatta vergi iadesi 
olarak 1 ıftüyar 865 milyon Türk lirası olmuş
tur. 

BAŞKAN — Sayım Karagözoğlu, süreniz 
bitmiştir, sonuçlandırınız. 

O. H. P. GRUPU ADINA COŞKUN KARA-
GÖZOĞLU (Devamla) — Bağlıyorum efendim. 

Bunum dışında da iddialar vardır. Devlet 
Plânlama Teşkilâtımın yatırım indirimi, itha
lâtta vergi iadesi, geliştirme ve teşvik fonları, 
kredi belgelerini veren bir kuruluş halime so
kulması, milyarları asam bu imkânlarım Devlet 
Plânlama Teşkilâtı eli ile dağıtılması Devlet 
Plânlama Teşkilâtımı bir icra organı hüviyeti
ne sokmuş, esas gayesinden saptırmış ve son 
derecede zararlı olmuştur. 

Türk kamu oyu 933 sayılı Kamum ile ve di
ğer mevzuat ile ve kararnameler ile Devlet 
Plânlama Teşkilâtı aracılığı ile verilem bu yet
kimin ne ölçüde doğru ve yerinde kullanılıp 
kullanılmadığımı tam olarak bilemememin hu
zursuzluğu içindedir. 

Sayın milletvekilleri; 
Bu arada belirtmek isterim ki, bu teşvik 

tedbirlerimden Devlet yömetiminin mesul nok
talarımda bulumam insanlarım yakımlanmım isti
fade etmesi de, Türkiye ̂ deki mevcut itimat 
bunalımını bir ölçüde körüklemektedir. Nite
kim, bu yatırım indiriminden, Sayım Başbaka
nın kardeşinin özel okulumda da istifade ettiği 
bizzat Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarımın, 
beyanlarıyla ve resmî dokumamlarla sabittir. 
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ÎJevlet Plânlama Teşkilâtı, esasımda, Maliye 
Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına ait görevleri 
üzerine almaktadır. Adalet Partisi iktidarı, 
Devlet kaynaklarından özel sektör besleme po
litikasının mesuliyetine Devlet Plânlama Teşki
lâtını ortak etmek istemektedir. Adalet Parti
si Devlet Plânlama Teşkilâtı ile olan ilişkileri
ni, Hükümetin bir icra birimi ile olan ilgileri 
gibi görmektedir. Nitekim, «Ortak Pazara ge
çiş dönemine girmek için Devlet Plânlama Teş
kilâtı ne düşünmektedir, şartları yeterli gör
mekte midir?» şeklindeki soruyu cevaplandı
ran iSanayi Bakanı Sayın Kılıç, Devlet Plânla
ma Teşkilâtının Hükümetten ayrı bir düşün
cesi olamıyacağımı belirtmiştir. Bu zihniyet 
Devlet Plânlama Teşkilâtım bugünkü hale ge
tirmiştir. Bütün bunlara rağmen, Devlet Plân
lama Teşkilâtı içinde görevlerini tam olarak 
yapmak için çırpınan değerli teknik elemanlar 
mevcuttur. Büyük ümitlerle girilen plânlı dö
nemde heyecan veren büyük hedefler heder 
edilmiş, unutulmuştur. 

idari reform, İktisadi Devlet Teşekkülleri
nim reorganizasyonu, ikinci plân ortalarında 
ilkokul öğrenimimde okulsuz ve öğretmensiz 
köy ve çocuk bırakmama hedefi, ekonomimizin 
1972 lerde dışa foağlı olmaktan kurtarılması 
hedefi Türkiye'nin ekonomik ve sosyal bünye
sinin Ortak Pazar rekabetine hazırlanması, 
Türk toplumunum büyük ve bağımsız sanayi 
toplumu olması, millî kaymakların gittikçe ar
tarak cari masrafların yerine yatırımlara, ayrıl
ması, ilerlemiş toplumlarla aramızdaki mesa
fenin en kısa zamanıda kapatılması, dengeli ve 
istikrarlı bir ekonomi kurulması, gelir dağılımı 
adaletinin sağlanması, toplumda sosyal banş 
ve huzurun tesisi bugün hasretini çektiğimiz 
ve unuttuğumuz şerefler olmuştur. 

Türkiye'nin bugün asıl sorunu ekonomik 
ve sosyal sorundur. Bu sorunun Anayasa doğ
rultusunda çözümlenmesi elbette bir günde ola
maz. Ancak bozuk düzenim değiştirilebileceği 
ümidi ortaya çıktığı zaman bütün huzursuzluk
lar soma erecektir. Türkiye bu ümidi göreme
menin huzursuzluğu içimdedir. 

Yüce Meclise saygılar ısumarım. (C. H. P. 
sıralarımdan alkışlar.) 

BAŞKAN — Söz sırası Adalet Partisi Gru-
pu adıma iSayın Mehmet Ali Oksal'ımdır. Buyu
runuz Sayım Oksal. 

A. P. GRUPU ADINA MEHMET ALİ OK
SAL (Trabzon) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri ; 

Devlet Plânlama Teşkilâtı 1971 bütçesiyle il
gili Adalet Partisi Meclis Grupunun görüşlerini 
yüksek huzurunuzda sunmaya başlamadan ön
ce, müsaade buyurursanız, Parlâmento açısın
dan yaptıkları ve söz konusu bütçenin ayrıntıla
rına ışlk tutan incelemelerinden dolayı Bütçe ve 
Plân Komisyonuna ve raportör arkadaşımıza 
Grupumuzun teşekkürlerini sunarım. 

Değerli arkadaşlar, 
Plânlama gibi, Türk ekonomisini ve Türk top

lumunu son derece yakından ilgilendiren bir 
konudaki kavram karışıklığını ve bununla ilgili 
tereddütleri ortadan kaldırmada hepimizin ya
ran olduğu kadar görevi de vardır. 

Anayasanın 129 ncu maddesi aynen diyor ki: 
«iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınma plâna bağ
lanır, kalkınma bu plâna göre gerçekleştirilir.» 

Şu halde, millî plânlamamızdaki ana maksat 
ve hedef açık ve seçiktir, önceliği olan, plân 
yapmak değil, önceliği olan, gerçekleştirilebile
cek bir plâna göre kalkınmaktır. Evet değerli 
arkadaşlarım, kalkınma çabamızda akılcı ve ger
çekçi olmalıyız içinde bulunduğumuz koşul
ları ve elimizdeki olanakları iyi bilmeli ve iyi 
kullanmalıyız. 

Adalet Partisi, program ve seçim beyanna
melerinde plânlı kalkınmaya özel bir yer verdiği 
gibi, plânlı kalkınmanın güçlüklerini yenmek 
için de plân uygulamasında cesur adımlar atmak
tadır. Plânlı kalkınma dönemine girişimizden 
bu yana Plânlamamızın gelişme süreci içinde 
ortaya konan yeniliklerden en önemlisi, kuşku
suz, Kalkınma Plânının Uygulanması Esasları
na dair 933 sayılı Kanundur; biraz evvel şikâ
yeti yapılan Kanun. 

Bu kanun, 1967 yılına kadar çeşitli kamu 
idareleri tarafından yürütülen özendirme ve ko
ruma tedbirlerini bir elde toplamıştır. Bağışık
lıklar ve ödeme kolaylıkları, finansman, yerleş
me ve kuruluş işlemlerinin sadeleştirilmesi gibi 
plân uygulamasına ilişkin tedbirleri alacak, «Ya
tırımları ve ihracatı Geliştirme ve Teşvik Büro
su» adı altında başvurulacak yer, bir Başbakan
lık genelgesi ile Devlet Plânlama Teşkilâtı Müs
teşarlığının yönetimine bırakılmıştır. Üç buçuk 
sene önce yapılan bu değişiklik üzerinde sürdü-
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rülegelen tartışmaların akademik yönleri üzerin
de durmakta fayda görmüyorum. Ayrıca bu 
tartışmalarla yıpratılmakta olan bugünkü Plân
lama Teşkilâtına, tabiî dolaylı olarak Plânla
maya karşı kamu oyunda güvensizlik yaratılma
sından kaygı duyuyoruz. 

Plânın uygulanmasiyle ilgili bâzı yönetsel 
kullanım alanındaki muhalefet eleştirilerini ise, 
elbettöki Hükümet yetkilileri gereğince cevap
landıracaklardır. Bir plânlama organına, ayrı
ca plân uygulamasiyle ilgili yürütme görevleri 
vermenin teorik açıdan bâzı sakıncaları görüle
bilir. Değil böyle bir yürütme görevinin, uygu
lamanın gizlenmesi gibi, bizim Plânlama Teşki
lâtına kendi kuruluş kanuniyle verilmiş bulunan 
görev türünün bile bâzı liberal çevreler tarafın
dan tartışıldığı bir vakıadır. Fakat biz örgüt
sel tedbirlerimizi Türkiye'nin koşul ve olanakla
rına göre değerlendirmeliyiz. Böyle yapınca da 
görürüz ki, Devlet Plânlama Teşkilâtına bâzı 
yürütme görevlerinin yüklenmesi bugün için 
'kaçınılmaz bir zorunluktur; hattâ siyasi pole
mik ve tartışmalara hedef olacaklarını bile bile, 
dedikodularla yıpranma tehlikesini göre göre... 

Sayın milletvekilleri, 
Plânlamanın yürütme görevleri yüklenmesin

de genellikle şu önemli sakıncalar ileri sürülmek
tedir: 

Plânlama tarafsızlığını yitirir, taraf haline 
gelir. 

Devamlı çekişmelere konu olan Plânlama ka
mu oyundaki itibarını yitirir, güvenilmez olur. 

Gerçek plânlama fonksiyonu arka plâna itile
rek, Plânlama Teşkilâtı, Anayasanın verdiği 
görevi Anayasa ilkelerine uygun bir şekilde ya
pamaz hale düşebilir, yani yozlaşabilir. 

Bütün bu sakıncalara rağmen acaba Parlâ
mento 933 sayılı Kanunu neden kabul etmiştir? 
Aslında bunun nedeni, Devlet idaremizde yüz
yılların biriktirdiği bir tıkanıklık ve çaresizlik-

1 tir. Hızlı nüfus artışı karşısında kaynak ya
ratma güçlükleri içinde kıvranan bir ülkede et
kili bir yürütme, en azından yön verici bir plân
lama^ danışmanlığı kadar önemlidir; şayet daha 
önemli sayılmak istenmiyorsa. 

Anayasanın Devlete yüklediği görevlerin ye
rine getirilebilmesi, kalkınmanın gerçekleştiri
lebilmesi, kabul etmeliyiz ki, Hükümetlerin 
sürat ve hareket kabiliyetine sahibolmalarına 

bağlıdır. Kaldı ki, bu ihtiyaç en gelişmiş ülke
lerde dahi hissedilmektedir. Zira modern Dev
let, liderlik görevi yoğunlaşan sosyal Devlettir; 
zira modern Devlet, vatandaşın her türlü soru
nuna zamanında cevap bulan Devlettir. Artık 
günümüzde Hükümet kararları, toplumu bütü
nüyle etkilemekte ve onun her kesimini kapsa
mak, her katının her sorumunu çözümlemek du
rumundadır. 

Peki, bu kararları isabetle ve süratle almak 
için olanaklarımız mevcut mudur? 

Arkadaşlar, 
Türkiye bu olanakları meydana getirmenin 

sancıları içindedir. Plânlamaya yürütme görev
leri yüklemiş olmanın temelindeki gerçek, bü
rokratik ortamda bu tür zorunluklarm üstesin
den gelecek bir devlet anlayışını hâkim kıl
maktaki güçlüktür, idari reformun ele alınmak
la beraber henüz tamamlanamamış olmasından 
elbette ki üzüntü duyarım. 

Ancak, bâzı kusur ve eksikliklerine rağmen, 
reform niteliğindeki bir Personel Kanunu ve 
Parlâmentoya sevk edilmiş olup da sayın mu
halefet üyelerinin gensorularından fırsat ka
lırsa kanunlaşabllecek olan reorganizasyon ta
sarıları meydanda iken, biz Adalet Partisi Gru-
pu olarak, plânlı kalkınma döneminin ilk üç-
buçuk yılında bunlara el atamamış bir ikti
dara nisbetle elbette ki çok daha başarılı sa
yılırız. Bunun için de, çok daha huzur içinde
yiz ve umutluyuz. Bugün bizden «reformları 
yapmadınız» diye şikâyet edenler, kendi ikti
darları zamanında, başta şimdi üzerinde çok 
durdukları toprak reformu dahil, hiçbir re
formu yapmak şöyle dursun bir çözüm yoluna 
koymayı dahi başaramamışlardır. 

Sayın milletvekilleri, 
îdari reform, Türkiye'nin belki de en önde 

gelen, belki de en güç sorunudur. Biz Adalet 
Partisi olarak biliyoruz ki, idari reform yap
madıkça, verimli ve etkili bir yönetimi Devlete 
hâkim kılmadıkça, diğer hiçbir reformu ger
çekleştirmek mümkün olamıyacaktır. Kadast
rosu yapılmadan, arazinin tarım veya toprak re
formuna tabi tutulması nasıl bir fiilî imkân
sızlık yaratıyorsa, diğer reformlar da aynı güç
lüklerle karşı karşıyadır; tabiî doğa kanunla
rıyla toprak bölüşülmesi gibi, ancak bir aşiret 
devletinde uygulanabilecek çağ dışı usulleri 
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veya toplumu kestirme yoldan anarşiye sürük-
liyebilecek ucuz tedbirleri benimsememek kay
dıyla... 

Sayın milletvekilleri, 
Osmanlı imparatorluğunun çökmeye başla

dığı zamandan bu yana, yüzyılların biriktirdi
ği bâzı olumsuz tutum ve geleneklerimizin bü
rokratik düzenimizi büyük ölçüde etkilediği 
büyük bir gerçektir. Dağınık olduğu kadar ka
barık kadrosuyla da Devlet yönetiminin gölge
si olan verimsiz bir bürokrasi, kalkınma çabala
rında karşılaşılan en büyük engellerden birisi 
olmakta devam etmektedir. Bu durum karşısın
da Adalet Partisi iktidarı acaba ellerini bağlı-
yan bir tevekkül içinde Türkiye'nin güçlükleri
ne seyirci mi kalmaktadır? Bu soruyu cevaplan
dırmak amacı ile Parlâmentonun kabul ettiği 
Personel Kanununun büyük önemine ve hattâ 
tarihi şerefine işaret etmek isterim. Bâzı çev
relerin yakınmalarına ve kamu oyunda yapılan 
şikâyetlere ve bunun yanı sıra bâzı eksiklik ve 
aksaklıklarına rağmen, açıkça ifade etmek iste
riz ki, Personel Kanunu Türkiye'nin en önemli 
reformlarından biri olarak anılacaktır. Zira bu 
kanun idari reforma temel teşkil etmektedir, 
bu kanun bir geçim kanunu olmanın ötesinde 
bir anlam taşıyan ve yönetimi sistemleştirme
ye çalışan bir kanundur. Bu kanun Anayasanın 
emrettiği bir kalkınma plânının gerektirdiği yö
netimi yaratmak istiyen bir yatırım kanunudur. 

Adalet Partisi iktidarı şimdiye kadar hiçbir 
iktidara nasibolmıyan bir cesaretle., memleke
tin uzun vadeli çıkarlarına uygun düştüğü için 
personel reformuna el atmış bulunmaktadır. 
Çünkü Adalet Partisi iktidarı bilmektedir ki, 
Türkiye'nin kalkınması büyük ölçüde insana ya
pılan yatırıma dayalı bir kadro ve nitelik so
runudur. 

Sayın milletvekilleri, 
Bu açıklamamızla anlatmak istediğimiz ger

çek, Başbakanlığa doğrudan doğruya bağlı 
Plânlama Teşkilâtına yürütme görevi yüklen
mesinin Türkiye'nin bürokratik zorunlulukla
rından doğduğu ve Adalet Partisi iktidarının 
bu güçlükleri göğüslemekten geri kalmadığı ve 
kalkınmamız için çözüm yollarını aradığıdır. 

Sanıyoruz ki Türkiye, bürokratik sorunla
rı çözümlediği, etkili bir yönetime kavuştuğu 
zaman, 933 sayılı Kanunla getirilenler gibi ge
çici tedbirlere artık ihtiyaç duymıyacaktır. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı bütçesinin hayır
lı olmasını diler, hepinize saygılar sunarım. 
(A. P. sıralarından alkışlar) 

HASAN KORKMAZOAN (Denizli) — Sa
yın Başkan, grupumuz adına ikinci söz hakkı
mızı kullanmak istiyoruz. 

I BAŞKAN — Buyurun. 
D. P. ADINA HASAN KORKMAZOAN (De

nizli) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
j Devlet Plânlama Teşkilâtının 1971 yılı büt

çesi üzerindeki grupumuz mütemmim görüşle
rini arz etmeden önce, bütçelerin Genel Kurul
daki müzakereleri hakkında bâzı usulî mütalâa
larımı dermeyan etmek istiyorum. 

Anayasanın 94 ncü maddesinin son fıkrası 
genel kurullarda bütçe müzakereleri yapılır
ken gider artırıpı veya belirli bir geliri azal
tıcı tekliflerin yapılamıyacağını âmirdir. Bu du
rum karşısında, bütçe kanunu tasarısı üzerin
deki görüşmelerin sadece rakamlara istinadetti-
rilmesi imkân dâhilinde değildir. 

i Meclislerimizde bugüne kadar tatbik edilen 
usul ve teamül de, bütçe müzakerelerinde sa
dece rakamların tartışıldığı bir görüşme tar
zını değil, aksine bütçe dolayısiyle o bütçenin 

; uygulayıcılarının tutum ve davranışlarının da 
i tartışma konusu olduğu bir düzeyi teamül ha-
i line getirmiştir. 
i Başbakanlık bütçesinin müzakeresi esna-
| sında sayın bakanların burada ifade etikleri gö

rüşler, adeta, sadece bütçenin mevcut rakamla
rı hususunda birtakım teknik aktarmaların ko
nuşulabileceği, Genel Kurul görüşmelerinin 
münhasıran bu noktalara istinadettirileceği 
gibi bir sonucu ortaya koymaktadır. 

Halbuki, bir bütçenin rakamları kadar, o 
bütçeyi uygulıyacak olan heyetlerin kişilikle
ri, tutumları da bütçe müzakeresi esnasında 
tartışma konusu olabilmektedir. Bütün dünya 

i parlâmentolarındaki durum budur ki., muhale-
! fet partileri, ekseriyetle, sadece iktidardaki 
! ekiplerin tutum ve davranışlarını beğenmedik-
i leri için bütçelere kırmızı oy vermektedirler. 

Aslında bir arabaya binerken dahi, sadece 
. arabanın nitelikleri üzerinde değil, o arabayı 

kullanacak şoförün şahsiyeti üzerinde düşün
mek yolcuların hakkıdır. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sen 
niye A. P. arabasında geldin? 

390 — 
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HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım, ben Başbakanlık büt
çesi üzerindeki görüşmemde anarşi olaylarını, 
icranın Anayasadaki yerini, ordu - icra müna
sebetlerini, toplumumuzun sosyal vetirenin han
gi noktasında bulunduğunu, kalkınma prob
lemlerini izah eden bir konuşma yaptım. 

Bu konuşmayı sayın bakanlar sadece birkaç 
cümlesi açısından ele aldılar ve sadece şahsi
yat yapan bir konuşma olarak nitelendirdiler. 
Aslında şahsiyatın bütçe müzakerelerinde tar
tışma konusu olmasının... 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, biliyorsu
nuz Başbakanlık Bütçesi bitti. Yani o imkân ve
rilemedi, bundan mı istifade etmek istiyorsunuz? 

D. P. GRUPU ADINA HASAN KORKMAZ
CAN (Devamla) — Tamam efendim... Ben, büt
çe görüşmelerinde, bütçeyi tatbik edecek olan 
heyet ve kişilerin şahsiyetlerinin ne kadar önem
li olduğunu izah edecek bir örneği söylemek 
istiyorum. 

Geçen yıl, A. P. milletvekili iken Sayın 
Başbakanın Hariciye Köşkünde verdiği bir ye
mekte bulunduk. Sayın Başbakan, memleketi
mizin bâzı meselelerini kendilerine aksettirdi
ğimiz zaman bunların hepsinin halledileceği 
vaitinde bulundular. Kendilerine dedik ki; 
«Bizim bahsettiğimiz meselelerden bir kısmı 
maalesef plâna konulmamıştır» Sayın Başba
kanın buna karşılık cevabı aynen şöyle oldu : 
«Canım, plân - program mühim değil; siz be
nim etrafımda olun, bu meselelerin hepsini hal
lederiz» (D. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Şahidi şu anda A. P. sıralarında oturan na
muslu bir arkadaşımdır, sorarsanız aynen ifade 
edecektir. (A. P. sıralarından «Hepsi namuslu
dur» sesleri) 

Bu gerçeği Devlet Plânlama Teşkilâtının alın 
teri döken mensuplarının yanında açığa koymak 
istemezdim. Çünkü arkadaşımız yıllarca emek 
verip, ihtisas görüp birtakım meselelerin müte
hassısı durumuna gelmişler; bu mütehassıslı
ğın kıymetli mesailerini plân ve program üze
rine teksif ediyorlar, ama bu plân ve programın 
uygulayıcısı olan heyetin başındaki zat; «canım, 
plân - program mühim değil; yeter ki siz benim 
etrafında olun» demek suretiyle, bir kalemde 
bunca emeği heba edecek zihniyeti taşıyor. Şim

di, ben bu zihniyeti burada dile getirmeyip de 
birtakım rakamları tartışırsam, milletvekilliği 
görevimi yerine getirmiş olamam. 

FUAT AZMİOĞLU (Kütahya) — Bozbeyli'-
nin arabasıyla geldiğin zaman böyle konuşur
sun. 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — O za
man ne cevap verdin Başbakana? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — 

Muhterem arkadaşlarım, aslında ben buraya 
milletin oylarıyla geldim. Sayın Başbakanın 
şahsiyetini hepinizden fazla bilirim. Bir zaman
lar, 20 yıl önce benim siyasi ve iktisadi konu
larda makale yazdığım gazetelere Sayın Baş
bakan şu mevzuunda, berraklığın, güzelliğin 
mevzuunda yazılar yazardı. Oradan kalem ar
kadaşlığımız da vardır. 

H. AVNÎ KAVURMACIOĞLU (Niğde) — 
Sen 20 sene evvel kaç yaşındaydın ki gazete
lere yazı yazardın? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Ya

zılar var, hepsi var. Görmek istiyen arkadaş
lara... 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, sizden bir 
ricada bulunsam... 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — 
Efendim sataşmada bulunuyorlar... 

BAŞKAN — Sayın Başbakanı bıraksak da, 
Devlet Plânlama Teşkilâtını konuşuyoruz, mese
leyi onun üzerine intikal ettirsek... 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — 
Evet efendim... Ben konunun üzerindeyim... 

BAŞKAN — Canım, Devlet Plânlamadan 
konuşalım. Müsaade edin... (D. P. sıralarından 
«Başbakanlığa bağlı» sesleri) 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — 
efendim, Devlet Plânlama Teşkilâtının başında
ki zatın görüşü, plân - program mühim değil
dir mahiyetinde olursa, ben bunu burada tar
tışırım... 

BAŞKAN — Söylediniz efendim... Geçin. Fi
lân gazetede ben yazıyordum, filân gazetede ben 
yazıyordum... 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Ge
çeceğim ama bırakmıyorlar. 

BAŞKAN — Ben rica ediyorum, geçin. 

— 391 — 
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HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Ya- I 
ni, şahsiyata girdiğimiz takdirde Sayın Başba
kan hakkında da, sayın kabine üyeleri hakkın
da da söylenecek çok söz vardır Buradan gelip 
de, birtakım... 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Bizde de var
dır. (A. P. ve D. P. sıralarından karşılıklı sa
taşmalar) 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Yem tor
bası takılmış olan kimse yok burada... 

BAŞKAN — Sayın Dikmen, müdahale et
meyin... 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Hayasız he
rif, utanmaz... 

BAŞKAN — Sayın Aygün, lütfen... 
Sayın Korkmazcan, hâdiselere sebebiyet ver

meyiniz. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — As

lında bu münakaşayı açanlar bizzat meseleleri 
anlamak istemiyor. Defaatle söylenmiş husus
ları, kalıplaştığı iddiasiyle, halledecekleri yer
de, sözle bir çırpıda saf dışı bırakmaya çalışan 
sayın bakanlar bu safhaya getirmişlerdir. 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — De
magoji yapıyorsun. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — De-
mogoji benim söylediklerim değildir. Demago
ji, benim Anayasa kurulularıyla ilgili olarak 
söylediğim bir sözü, misal olarak söylediğim bir 
sözü, vaktin darlığı dolayısiyle kısaca değinip 
geçtiğim bir sözü; daha önceki görüşlerimizden 
rücu etmişiz tarzında değerlendirmeye kalkışan 
Sayın Bakanın yaptığı iştir. 

Arkadaşlarımız burada seviyeden de bahse
diyorlar. Eğer seviye konusu ele alınacak ise, 
her arkadaşımız kendi seviyesini, desteklemekte 
oldukları heyetlerin seviyesini iyice bir düşün
sün... Bu düşünceyi yapabilirlerse, bâzı ortak 
(şiddetli gürültüler, A. P. ve D. P. sıralarından 
karşılıklı sataşmalar) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, mü
dahale etmeyin... 

Sayın Korkmazoan... 
EKREM DİKMEN (Trabzon) — Sayın Baş-, 

kan, vekillere niçin müdahale etmediniz? Ye
rinden sual soranlara niçin müdahale etmiyor
sunuz?.. 

BAŞKAN — Evet, size de müdahale etmiyo
rum. Birbirinize... I 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Orası par
tizanlık makamı değil. 

BAŞKAN — Sayın Dikmen, hangi bütçenin 
müzakeresini yapıyoruz? Bittikten sonra konuş
mayı lütfen zabıtlardan alın; tek kelime Devlet 
Plânlama Teşkilâtı olursa, o zaman Başkana hi-
tabedin. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Teamülleri 
ben gayet iyi bilirim, hocaya ihtiyacım yok iSa-
ym Başkan. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Sa
yın arkadaşlarım... 

BAŞKAN — Süreniz bitti efendim, lütfen 
bağlayınız cümlenizi. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Bu
rada bir Sayın Bakanı aralarında yer almaktan 
şeref duyduğum arkadaşlarımı tartışma konusu 
yapabileceğini bir kabadayılık üslûbu içerisin
de ifade etti. Cesaretleri varsa bu tartışmayı 
yalnız Meclis kürsüsünde değil, bütün plâtform
larda yapmaya bir hazırız. O fırsat Adalet Par
tisinin meşru plâtformlarında görünmediği için 
bugünkü duruma gelmiş bulunuyoruz. Eğer bu 
zihniyeti değiştirdilerse, bu konuları her yerde 
kendileriyle tartışabiliriz. Aslında ortada tartı
şılacak bir mevzu da kalmamıştır. Millet, kişi
liklerimiz hakkında, tutumlarımız hakkında ta
rihi hükmünü vermiştir. Bu hükümden çok ya
kın zamanda sizler de haberdar olacaksınız. 
(A. P. sıralarından «Doğru» sesleri) 

Yüce Meclisi saygılarımla selâmlarım. (D. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Kişisel görüşlerini arz etmek 
üzere Sayın Ekrem Kangal, buyurun. 

EKREM KANGAL (Sivas) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin sayın üyeleri; 

Anayasamızın 41 nci maddesi kalkınma plân
larını yapma ödevini Devlete vermiş ve 129 ncu 
maddesiyle de iktisadi, sosyal ve kültürel kal
kınmayı plâna bağlamak suretiyle, Devlet Plân
lama Teşkilâtı Anayasal bir örgüt haline getir
miştir. 

Sayın milletvekilleri, 
Devlet Plânlama Teşkilâtı gibi önemli bir ör

gütün çalışmalarının geniş bir eleştirisini belirli 
bir süre içerisinde yapmaya imkân yoktur. 
Onun için konuşmamda çok az konuya, hem de 
kısa olarak değineceğim. 

önce teşkilâtın iç bünyesi ve personel poli
tikasına değinmek istiyorum. 
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Türkiye'nin gerek perspektif plânlarını ,ge-
rek 5 yıllık plânlarını ve gerekse yıllık prog
ramlarını hazırlıyacak kadronun yeterli ve seç
kin elemanlardan teşekkül etmesi açık bir zo-
runluktur. İşte bu sebepledir ki, kanun koyucu 
91 sayılı Teşkilât Kanununun 22 nci maddesiyle 
kadroları yeterli ve tecrübeli elemanlarla donat
mak için 3656 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine 
değinerek istisnai atamalar yolunu benimse
miştir. Ancak, seçim ve atamaların halen uygu
landığı gibi keyfî olarak değil, '91 sayılı Kanu
nun 21 nci maddesine göre çıkarılacak bir tü
zükle saptanması şartı konmuştur. Tüzük henüz 
hazır olmadığına göre, bu maddenin yerini şah
si tercih almıştır, hattâ bu maddenin yerini, be
lirgin bir görüş ve amaca varan ince hesaplar 
almıştır. 

Bir ülkede plâncı kolay yetişmemektedir. 
Plâncı, ekonomik ve sosyal olayları sayılabilir, 
ölçülebilir, hesaplanabilir hale getiren kimse ol
duğuna göre, belli yeteneklere sahibolması ge
rekmektedir. Bu yeteneklere sahip elemanın 
çok az olduğu ülkemizde, Plânlama Teşkilâtına 
giren ve çıkan elemanların belirli bir sayıvı as
maması gerekir. Oysa özellikle 1906 yılından 
sonra çok sayıda eleman alınmıştır. Halen Teş
kilâtta 620 görevli vardır. Hele son üç ayda ar
tış oranı % 13,6 dır. 

Plânda öngörülen % 7 yıllık kalkınma hızı
na bir türlü ulaşmak mümkün olamamıssa da, 
örgütte, eleman alınmada üç ay içerisinde % 
13.6 lık bir orana ulaşılması, üzerinde önemle 
durulacak bir husustur. 

Devlet Plânlama Teşkilâtında plancılığın iki 
aşama geçirdiğini görmekteyiz. Kuruluş yılla
rında plancılık kadroları, teknik "plâncılar ye
rine sosyal bilimciler tarafından doldurulmuş
tur. ikinci aşamada ise, tamamen aksi, teknik 
plâncıların çoğunlukla plâncı kadrolarını işgal 
ettiği görülmektedir. 

Her iki biçimde de denge sağlanmamış ve 
hatalı bir yol tutulmuştur. Bugün ise, uzun va
deli plancılık ilkelerinin kaybolmakta olduğu 
ve teşkilâtın bir teknik daire hüviyetine bürün-
düğü görüşü yaygındır, öteki kamu kuruluş
larına örnek olması gereken Devlet Plânlama 
Teşkilâtı hatalı personel politikası nedeniyle 
verimsiz hale gelmiş ve kamu tasarruflarına 
yük olmaya başlamıştır. Şöyle ki : Şişkin kad-

rolariyle ileride, içişleri Bakanlığındaki merkez 
valileri misali, «Merkez Plâncıları Müşavirler 
Kadrosu» kurmak yoluna gidilecektir. Maale
sef, ülkemizdeki bürokrasi bu örgütü de çark
ları arasına almıştır. 

Devlet Plânlama Teşkilâtının zaman boyun
ca belirli bir ölçü içinde gelişmesi normal kar
şılanabilir. Ancak, bu gelişme her halde koor
dinasyonu sağlamakla görevli bir kuruluşta, 
koordinasyon aksaklıkları yaratacak istikamet
te olmamalıdır. 

Sonradan kurulan Teşvik ve Uygulama Dai
resinin görevleri, diğer daireler, özellikle İkti
sadi Plânlama ve Koordinasyon daireleri ile çe
lişmeler arz etmektedir. En son kurulan ve 
müsteşarlık makamına bağlı olan «Araştırma 
Grupu» nun teşkilât içindeki koordinasyonu da
ha güçleştirdiği görülmektedir. Bu genç teş
kilâtı, her geçen gün artan müşavirlerin, yor
gun bürokratların, bunlarla havale edilen işle
rin, ezeli derdimiz olan bürokrasinin insafsız 
dişlerinden kurtarma zamanı gelmiştir. 

Sayın milletvekilleri, 
Anayasa, kalkınmada dengeli bir biçim ön

görmüştür. Keza, kalkınma plânları yine böl
geler arasında dengeli bir kalkınmayı ilk amaç 
edinmiştir. Hükümet de programlarında bu 
sosyal ve ekonomik hedefe geniş yer vermiş
tir. Buna rağmen, yurdumuzda imtiyazlı böl
geler, hattâ iller yaratılmıştır. 

Genellikle sanayi sektöründeki yatırım ka
rarlarının temelinde politik nedenleri görme
meye imkân yoktur. Meselâ, üçüncü Demir -
Çelik tesislerinin kuruluş yerinin tesbitinde 
bu husus açık bir şekilde görülmektedir. Bu 
isabetsiz karar, geri kalmış bir ülkenin daha da 
geri kalmış olan 23 il içinde, tüm Anadolu için
de, Doğu içinde ümitlerin kırılmasına sebebol-
muştur. Daha önemli olarak Anayasa kuruluş
larına karşı halkta karamsarlık doğurmuştur. 
Yoksa, A. P. iktidarına karşı halkın çoktan kay
bolan güveninin bir daha tescili önemli değil
dir. 

Tarım sektörü için de durum böyle olmuştur. 
Son yıllarda Devlet Plânlama Teşkilâtınca 
geliştirilen «buğday» ve «Yaş sebze ve meyva» 
gibi özel projelerin büyük önem kazandığı gö
rülmektedir ve yerindedir. Ancak, bu proje
lerin hepsi potansiyeli yüksek sahil şeritlerinde 
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uygulandığı ve kamu imkânları büyük ölçüde 
bu bölgelere teksif edildiğinden, diğer bölge
lerdeki tarım âdeta kaderine terk edilmiştir. 

îç Anadolu'nun ve Doğu'nun verimsiz top-
raklariyle geçim savaşı yapan çilekeş Türk köy
lüsünü, A. P. iktidarı kaderi ile başbaşa bı
rakmıştır. Bu mudur kalkınmada dengeyi sağ
lamak? Bu mudur imtiyazlı bölgeler ve iller 
yaratmamak?.. Nihayet, bu mudur Devlet Plân
lama Teşkilâtının görevleri ve görev anlayışı?. 

Sayın milletvekilleri, 
Bir ülkenin ilericiliği ve geri kalmışlığı, fert 

başına düşen millî geliriyle ölçülmektedir. Ta
nınmış bir ekonomiste göre, Amerika'nın 1852 
yılındaki fert başına düşen millî geliri, Türki
ye'nin 1964 yılı seviyesine eşittir. Öyle ise, bir 
ölçüye göre Amerika'dan 112 sene gerideyiz de
mektir. Ancak, geçmiş günleri bırakıp bugün 
nerede olduğumuza bakmakta fayda vardır. 

Ortak Pazarın geçiş dönemine girmeye ka
rar verdiğimiz bir yılda Türkiye'de fert başına 
düşen millî gelir 265 dolardır. Buna karşılık 
Ortak Pazar ülkesi olan Yunanistan'da 849 do
lar, İtalya'da 1 385 dolar, Holânda'da 1 877 
dolar, Belçika'da 2 107 dolar, Batı Almanya'da 
2 154 dolar, nihayet Fransa'da ise 2 399 dolar
dır. 

Bu ülkelerdeki nüfus artışı oranı % 1 iken, 
Türkiye'de % 2,5 olması da ayrıca önemli bir 
sorundur. 

Yine A. P. iktidarının ilk üç yılında öngör
düğü 59 milyar 200 milyon liralık sabit serma
ye yatırımı ancak 56 milyar 350 milyon lira 
olarak gerçekleşmiştir. 2 milyar 850 milyonluk 
yatırım gerçekleşememiştir. 

öyle ise A. P. iktidarı plân hedeflerinin ve 
sosyal amaçların gerisinde kalmıştır. 

Sayın milletvekilleri, 
Kalkınma plânlarımızda esas ağırlık taran 

ve sanayi sektörlerine verilmiştir. Bunlar fizikî 
mal üreten ve istihdam hacmi yaratan sektörler
dir. Halbuki, plân uygulamasında en büyük ak
saklık ve hedeflerden uzak kalma bu iki temel 
sektörde olmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Kangal, iki dakikanız 
kalmıştır. 

EKREM KANGAL (Devamla) — Sanayi 
sektörünün plânlamasında, plânlama yetkilile
rine hâkim olan görüş, A. P. kalkınma felsefe

siyle tam bir uyuşum içerisindedir, özel kesim 
güçlendirilecek, geliştirilecek, Devletin elindeki 
tüm kamu kaynaklariyle teşvik edilecek; bu da 
yetmezse yabancı sermaye imdada yetişecek. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında sana
yileşmeye, özellikle imalât sanayiindeki geliş
meye verilen öncelik bu çerçevede olmuştur. 

Devlet Plânlama Teşkilâtının, Türk millî sa
nayi politikasının hedeflerini ilmî ölçüler için
de araştırması ve plânlaması beklenirken, bu 
örgüt birtakım imtiyazlı kişilere, imtiyazlı bel
geler vermek yolunu tercih etmiştir 

Sanayi sektöründe teknik bilgi üretimi, bi
limsel araştırma ve ileri teknoloji uygulaması 
yapılmamıştır. Paketleme sanayii, birleştirme 
sanayii ve yaygın bir deyimle gazoz sanayii ala
bildiğine gelişmiştir. 

İşte, ileri memleketlerin çoktan terk etti
ği, A. P. iktidarının ise ülkemize ithal etti
ği mamur ve müreffeh Türkiye'nin sanayi 
teknolojisi budur. Onun içindir ki, sanayileş
memiz için hedef alınan % 12\ftış hızı, görül
düğü gibi, son yılda plân hedeflerinden % 8,4 
geri kalmıştır. 1968 de % 10; 1969 da % 9,4; 
1970 te de % 3,6 olmuştur. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânının ha
zırlıklarının tamamlanmakta olduğu bir dönem
de, hiç değilse bu devrede, modern teknolojinin 
ileri usulleriyle çalışan millî bir sanayi kurma
ya mecburuz. Bu sanayi mutlaka ihracata yö
nelmeli, dış rekabete dayanabilmeli, yerli ham
maddelerimizi ve ürünlerimizi değerlendirebil-
melidir. Hele modern ekonomi ve sanayiin te
meli olan motor sanayii mutlaka kurulmalı
dır. 

Sayın milletvekilleri, 
Sayın Başkanın müsaadeleri nisbetinde son 

olarak ve kısaca tarım sektörü ile ilgili plânla
ma üzerinde de durmak istiyorum. 

Tarım sektörü, gayrisâfi millî hasılanın 
% 30 undan fazlasını, ihracat gelirlerimizin ise 
% 80 den fazlasını vermektedir. Türk ekono
misinde tarım sektörünün yeri son derece önem
lidir. Tarım sektöründe son üç yılın toplam ge
lişmesi % 12,4 olması gerekirken, maalesef ger
çekleşen büyüme % 2 civarında kalmıştır. Bu 
sektör için plânın öngördüğü gelişme hızı % 4,1 
dır. 1968 de elde edilen gelişme % 1,9 dur, 
1969 da % 0,1 dir. Yani, hiç gelişme yoktur. 
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1970 te ise % 0,4 tür. Yıllık gelişme ortalaması 
% 0,7 den ibarettir. 

Görülüyor M tarım sektöründeki gelişme hı
zı, mehter takımının yürüyüşündeki nistoetin 
aksine, iki geri bir ileri tempoda olmuştur. 

BAŞKAN — Vaktinizi aşmış bulunuyorsu
nuz Sayın Kangal, lütfen son sayfaya geçiniz. 

EKREM KANGAL (Devamla) — Birkaç 
dakika müsamahanızı rica ediyorum Sayın Baş
kanım.... 

İkinci Beş Yıllık Plânda öngörülen tedbir
lerin hemen hiçbirisi tarım sektöründe tam ola
nak uygulama alanı bulamamıştır. Aslında ta
rım, plân içerisinde sektörler itibariyle en önem-
lisidir. Plânda, ekonominin sürükleyici sektö
rü olarak sanayi seçilmiş, tarımın sanayi sek
törünün itici gücü ve kaynak yaratıcısı olduğu 
gerçeği unutulmuştur. Tarımsal yatırımlar top
lam yatırımların % 15,2 si şeklinde tesbit edil
miştir. Ancak, sulama sahası için ayrılan yatı
rım, genel tanm yatırımlarının % 51 idir. Bü
yük baraj, rezervuar ve sulama şebekelerinin ta
rımsal kalkınmaya ve ürün artışına henüz olum
lu bir katkıda bulunmadığı malûmdur. Baraj -
altı sulama sahalarının henüz developmanı ya
pılmamış ve ekseri şebekeler % 10 - 15 kapasite 
ile çalışmaktadır. 

Tarımsal kalkınmaya önem verdiğini iddia 
eden iktidar, Tarım Bakanlığı Bütçesinin genel 
Bütçe içindeki payı 1969 da % 4,1 iken, 1970 te 
% 2,5 civarına düştüğü gerçeğini unutmuş olsa 
gerek. 

Sayın milletvekilleri, 
Kalkınma modelinin de, plân hedef ve stra

tejisinin de, hattâ iktidarın siyasi felsefesinin 
de bu gerçeklerin ışığı altında kökünden değiş
mesi şarttır. 

Değişmezse ne olacak?... O vakit de millet 
sizi değiştirecek ve bu memleketin gerçek kal
kınma plânlarını yapacakları işbaşına getirecek
tir. Bunda da kararlıdır. 

Derin saygılar sunarım. (O. H. P. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri gel
miştir. Sayın Bakandan sonra kişisel görüşlerini 
arz etmek üzere Beyti Arda'ya söz vereceğim. 

Devlet Bakanı Sayın Dinçer, buyurun. 
DEVLET BAKANI HASAN DİNÇER (Af

yon Karahisar) — Sayın Başkan çok değerli 
arkadaşlarım, 

Devlet Plânlama Teşkilâtı Bütçesi münase
betiyle grupları adına ve şahısları adına konu
şan arkadaşların serdettikleri fikirleri ve ileri 
sürdükleri mütalâaları cevaplandırmak için hu
zurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Ancak, bu cevaplara geçmeden önce, bun
dan evvelki bütçede, yani Başbakanlık Bütçe
sinde ikinci defa, sataşıldığı iddiasiyle söz is
teyip kendisine söz verilmiyen sayın arkadaşım, 
bu bütçe münasebetiyle aldığı sözde, bu sataş
mada söylemek istediklerini ifade etti. Tabiî, 
ifade edilmiş bir konu olması itibariyle kısa da 
olsa cevabı verilmesi lâzımgelen bir konu hüvi
yetini iktisabetmiş bulunuyor. 

Hasan Korkmazcan arkadaşım, Hariciye 
Köşkünde bir ziyafette Sayın Başbakan ile ken
di arasında ve bâzı arkadaşların huzurunda 
olduğunu iddia ettiği bir mükâlemeyi bu kür
süye getirdiler ve dediler ki; «O zaman bu par
tinin üyesiydim, Başbakana bâzı taleplerde bu
lunduk; (Kolay, bunları yaparız, yeter ki siz 

-benim etrafımda olun) cevabım verdiler. (Ama 
plânda bu yok, nasıl yapacaksınız?) dediğimiz
de de, (canım, orası kolay) mukabelesinde bu
lundular» diye meseleyi ifade ettiler. 

Şimdi, bu doğru mu, değil nü, orası cai tah
kik. Bir mükâleme olmuşsa, doğrusu bu mu, de
ğil mi, o da ayrı bir meseledir; ama bir üyesinin, 
parti genel başkam ve Başbakanla yaptığı bir 
özel mükâlemeyi kürsüye getirişinin doğruluğu
nu ve politika ahlâkiyle ne dereceye kadar telifi 
mümkün olduğunu takdirlerinize bırakıyorum. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Açıklanma
sından Devlet fayda görür. 

BAŞKAN — Sayın özgüner, müdahale et
meyiniz. 

DEVLET BAKANI HASAN DİNÇER (De
vamla) — Devlet idaresi bakımından meseleye 
gelince; eğer böyle bir söz sarf edilmiş ise, o 
takdirde, parti üyesi bulunduğu zaman, par
tinin Meclis grupuna bunu getirir ve «Başba
kanla aramızda böyle bir mükâleme cereyan 
etti, planda olmıyan bir şeyi nasıl yapacağını 
söylediğim zaman, aldığım cevap beni ümitsiz
liğe uğrattı, bunu grup önünde izah etsin, ken
disini sığaya çekiyorum» diyebilirdi. Bunu 
yapmamış olması ve ondan sonra da muhale
fet safına geçtikten sonra bu kürsüye getirmiş 
olması, zannediyorum ki, siyasi takdirler ölçü-
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sünde kınanacak bir olaydır. Bunun takdirini, 
üzerinde fazla durmaya dahi değer bulmadığım 
için muhterem arkadaşlarıma ve bu kürsüde 
söylenmiş olması itibariyle de Türk umumi ef
kârına bırakıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Üzerinde durduğumuz Devlet Plânlama Teş

kilâtı Bütçesi münasebetiyle serdedilen fikir
lerin ve ileri sürülen tenkidlerin gerçek ile bağ
daşır yönlerim bulabilmek için ve fikirlerimizi 
(bunlara karşı daha rahat ve umumi hatlariyle 
açıklıyabilmek için, plân ve onun bölümlerin
den ibaret olan senelik icra programları nasıl 
hazırlanır, konusuna kısa bir göz atmakta fayda 
vardır. 

Bilindiği gibi, beşer yıllık plânlar yapılıyor. 
Birinci Beş Yıllık Plân yapıldı, tatbik edildi 
bitti. İkinci Beş Yıllık Plân yapıldı ve şimdi 
üçüncü tatbik senesine giriyoruz. Bundan sonra 
da üçüncü ve dördüncü plânlar yapılacak ve 
Türkiyenin plânlı bir kalkınmasını sağlıyacak 
Ibu metot dalha geliştirilerek, daha verimli bir 
halde uygulanacaktır. Senelik Beş Yıllık Plân
lar meclislerden geçer; prensipleri, rakamları 
ve muhtevası bakımından meclislerde müzake
re edilir geçer. Senelik icra plânları da bu Beş 
Yıllık Plânların bir dilimidir. Oradaki anahat-
lar ve temel prensipler ve rakamlar daima göz 
önünde tutulmak suretiyle, ona sadakatle ha
zırlanır, keyfî olarak yapılamaz. 

«Efendim, plânı keyfinize göre yapıyorsu
nuz, meseleleri siyasi ölçüler içerisinde değer
lendiriyorsunuz» şeklindeki mütalâaları, bu 
hazırlanış devresi ve kanuni gerçek bakımından 
karşılaştırarak birlikte mütalâa ettiğimiz za
man, hakikat payının mevcudolmadığmı görü
rüz. 

Sonra, Beş Yıllık Plânlar meclislerden ge
çer, ama plânın yapılmasında da Anayasadan 
ve kanunlardan neşet eden bâzı ölçüler vardır. 
Anayasamızın, sosyal ve iktisadi haklar ve ödev
ler bölümünde 40 ve 41 nci maddeler bâzı di
rektifler vermiş ve bâzı prensipler getirmiştir. 
Bunları, şimdi maddeler okuyarak, bölümleri 
izah ederek vaktinizi almak istemem. Bunlar, 
hep bildiğiniz şeyler. Ama Anayasanın getirdi
ği âmir hükümler, iktisadi ve sosyal haklar ve 
ödevler bakımından geçirdiği esaslar, beş yıllık 
plânlar yapılırken daima göz önünde bulundu
rulur ve bunun dışına çıkılamaz. 

Tabiatiyle kanundan neşet eden ayrı unsur
lar da buna inzimam edince; beş yıllık plânla
rın dahi meclislerden geçmiş olmasına rağmen, 
geçecek olmasına rağmen, hele her gönlün is
tediği, her iktidarın arzu ettiği gibi hazırlana
cak muhtevada dokümanlar olmadığı gerçeği 
ortaya çıkar. 

Şimdi, bu umumi mâruzâtımdan sonra, mü
zakeresini yaptığımız 1971 senesine ait progra
mın anakarekteri üzerinde mâruzâtta bulunmak 
istiyorum. 

Bu plân ve program şöyle bir vasatın için
de hazırlanmış ve yapılmıştır: içinde bulundu
ğumuz şartlar ve vasat İkinci Beş Yıllık Plânın 
ortasına geldiğimiz ve Üçüncü Beş Yıllık Plânı 
da hazırlamak ıstırarında olduğumuz bir devre
ye raslıyor. Binaenaleyh, 1971 programı hazır
lanırken bu iki anaunsur göz önünde tutulmak 
suretiyle hazırlanmıştır. 

1971 programının anakarekteri ve ağırlık 
verdiği noktalar şunlardır: Tarımsal gelişme
nin hızlandırılması... Burada konuşan arkadaş
larımın çoğu, tarımda geri kaldığımız gerçeği
ni ifade ettiler, doğrudur. Plân hedeflerinden 
geri kalmışızdır, ama nedenleri vardır, onları 
da ayrıca tartışacağız, işte, bu mülâhaza ile 
1971 programı tarımsal gelişmenin hızlandırıl
masını ağırlık noktası olarak almış bulunmak
tadır. 

Ayrıca sanayileşme problemlerinin halli üze
rinde de bir ağırlık, siklet merkezi teşkil eder 
esaslar getirmiştir. Onun dışında ihracatın teş
viki ve dış ticaret dengesinin sağlamlaşması ve 
sağlam bir temele oturtulması prensipleri üze
rinde, keza bu programda hassasiyet gösteril
miştir, ağırlık verilmiştir. Dördüncü olarak da 
altyapı faaliyetlerinin organizasyonu olarak işa
retlenmiştir. 

Tarımda özellik taşıyan önemli projeler şun
lardır : 

Özel Buğday Projesi : 
Bu, Orta - Anadolu ve Güney - Doğu bölge

lerimizde uygulanacak bir projedir. Şüphesiz 
iyi tohum, gübre ve bölgeye uygun ekipman 
meseleleri beraber mütalâa edilecek durumda
dır. Projeyi; Tarım Bakanlığı, Toprak Mahsul
leri Ofisi ve Devlet Üretme Çiftlikleri müştere
ken uygulıyacaklardır, işbirliği halinde çalışa
caklardır. 
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İkinci proje, hayvancılık projesidir. Bu, Do
ğu illerimiz için önem taşıyan bir projedir. Do
ğu illerimizi hayvancılık kaynağı olarak değer
lendirmede ve o serveti millî ekonominin emri
ne vermede önem taşıyan bir projedir. Şüphe
siz bunun içerisinde ıslah, yetiştirme ve besi 
endüstrisi problemleri mevcuttur ve bunlar ge
liştirileceklerdir. 

Hayvancılık faaliyeti bakımından nereden 
başladık, nereye geldik, meselesini arz edebil
mek için iki rakam vermekle iktifa edeceğim. 
1969 da 60 bin baş hayvan ile başlıyan bu faa
liyet 1970 te 120 bin baş olmuştur ve bu tem
poyla artan bir hızla bu faaliyet devam edecek
tir. 

Taze meyva ve sebze projesi, yine tarımda 
geri kalmışlığını izale eden ve gelişmeye ve ge
liştirmeye gayretli olduğumuz projelerden biri
sidir. Böylece ihracatımızı artırma noktasın
da, dış ticaret dengemizi tanzim probleminde 
bize büyük ölçüde faydası olacak bir projedir. 

Tarımda, gıda sanayii ve yem projeleri üze
rinde fazla vaktinizi alarak huzurunuzu işgal 
etmiyeceğim, ama tarımı geliştirme mevzuunda, 
tarımdaki geri kalışımızı izale etme mevzuunda
ki bu programın getirdiği tedbirleri, ihtiva et
tiği konuları böylece arz etmekle bir fikir ver
meye çalıştım. 

Sanayileşme meselesine gelince: Yatırım ma
lı imalinde daha hızlı bir tempo ile ilerlemek ve 
hızı bilhassa bu noktaya teksif etmek zarureti 
kendiliğinden doğmaktadır ve ara malı üreti
mi artırıcı bir faaliyete hızla yönelmiş bulun
maktadır. 

Sanayileşme politikamızın hedeflerine uygun 
olarak yapılmakta olan tesisleri şöylece hülâsa 
etmek mümkündür: Keban Barajı, G-ökçekaya, 
Seyitömer, Karakaya, Ayvacık, Arslantaş, Oy-
mapmar, Somaiçi, Aliağa Rafinerisi santralla-
rı. Ambarlı 4, Kovada, Doğankent, Tortum, 
İzmit, Yarımca Tuzla gaz türbinleri. Bunların 
bir kısmı 1971 de hizmete girecektir; bir küsm«j_ 
dan en geç bitecek olanı da 1972 te bitmiş ola
caktır. Seyitgazi Gaz Türbini bunlar arasın
dadır. 

«Enerji konusunda nereden başladık, nereye 
geldik?» şeklinde bir suali mukaddere cevap 
vermek ve toplu olarak bir fikir verebilmek 
için, şimdi isimlerini saydığım enerji kaynak

larının maliyetini, ne zaman başladı, ne zaman 
bitecek, ne kadar istihsal yapacak meselelerini 
arz etmeden, sadece isimlerini, saymakla iktifa 
ettim, ama seneler itibariyle meselemizin nere
den başlayıp nereye geldiğini hazzedebilmek 
için şu rakamları vermekte fayda görüyorum : 
1964 te enerjide 4 milyar kilowatsaat; 1967 de 
6,2 milyar kilowatsaat; 1971 de 10 milyar kilo-
watsaate ulaşacağız. Bu rakam 1973 te bu 17 
milyara varacaktır. 

Demek ki, 1964 ten bu yana rakamlar en 
azından 2 kat artmış durumdadır. Şüphesiz sa
nayi sahasında gelişmemiz için, sanayie enerji 
sağlamak mecburiyeti vardır ve sanayinin geliş
mesi için bu temel yatırımın üretimi ne kadar 
artarsa, sanayie o kadar kolay geçiş sağlanmış 
olur. 

Demir - çelik üzerindeki çalışmalar; isken
derun'da 3 ncü bir Demir - Çelik Fabrikası te
sisi devam ediyor. Ereğli, Karabük tevsii ve 
ayrıca 4 ncü demir - çelik etüt edilmektedir. De
mir - Çelikteki durum rakamlar itibariyle şöy
ledir : 

1964 te 400 000 ton iken, 1971 de 1 200 000 
tona ulaşılmıştır. Ele alınan bu tesislerin hi
tamında, yani 3 ncü Karabük tevsii, iskende
run, 3 ve 4 ncü demir - çelikten sonra 5 milyon 
tona varacağız. 

Alüminyumda, sıfırdık. Bugün, 1971 de bü
yük ölçüde tamamlanacak ve işletmeye kısmen 
açılacak olan tesislerle, 2,4 milyara mal olacak 
olan bu tesislerle durum şu olacaktır: 1964 te 
arz ettiğim gibi sıfır, 1971 sonunda 60 000 ton... 

Yılda döviz tasarrufumuz 49,3 milyon ola
caktır. 

Bakırda, Karadeniz bakır projesi ve ayrıca 
tevsi projeleri uygulandıktan sonra, yılda dö
viz tasarrufumuz 54 milyon dolar olacaktır. 

Kâğıttaki durumumuz, kısaca şöyledir: Ak
su, Çaycuma, Dalaman ve bu sene temeli atıla
cak olan Afyon, Balıkesir ve Antalya fabrika
ları ile kâğıt durumumuz şöyle olacaktır: 1964 
te 100 bin ton iken 1967 de 121 bin ton; 1971 
de 296 bin tona ulaşacaktır. 

Ayrıca, üç fabrikanın' ınşasij-u, A^pon. Balı
kesir ve Antaİya'nın inşası bittiği zaman bu ra
kam 500 000 ton olacaktır. 

Suni gübre mevzuu: Samsun gübre komp
leksi, Elâzığ suni gübre, Mersin Akdeniz güb
re, Samsun sulfatasit, Samsun gübre tesisleri-
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nin tevsii, Bandırma sulfatasit ve Gemlik, 
İzmit ilâveleri ile gübredeki durumumuz şöy
le olacaktır : 1964 te 300 000 ton iken, 1967 de 
360 000 ton, 1971 de 2 milyon ton, 1974 te 5,2 
milyon ton olacaktır. 

Rafineri, tabu gaz ve Karadeniz rafinerisi, 
ÎPE AŞ Rafinerisi tevsileri üzerindeki çalışma
lar hepinizin malûmudur. Bu itibarla, bunları 
geçiyorum. 

Çimentoda mevcut fabrikalar ve yapılacak 
olan ve yapılmakta olan fabrikalarla beraber 
durum, rakamlar olarak şöyledir: 1964 te 2,9 
milyon ton, 1967 de 4,3 milyon ton, 1970 te 
8,7 milyon ton, 1971 de 10 milyon ton ve 1974 
te 14 milyon ton olacaktır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu verdiğim 
kısa izahat ve arz ettiğim rakamlar, sanayi sa
hasında gelişmemizi sağlamak bakımından ve 
sanayi sektöründe daha çok üretken bir hale 
gelmek ve ihracata yönelmek bakımından yapıl
makta, olan temel alt yatırımların ne durumda 
olduğunu sizlere arz ve ifade için, zannediyo
rum ki bu gayretim kâfi bir fikir vermiş ola
caktır. 

Bu arada tekstilin memleketimiz için döviz 
getirici bir sanayi kolu ve dalı olduğunu ifade 
etmek mümkündür. 1967 de sadece 3 milyon 
dolarlık ihracat yapabilmiş iken, 1970 te 20 
milyon dolarlık ihracat yapılabilmiştir ve ya
pılan temaslar bunun süratli bir şekilde artaca
ğı ümidini vermektedir. 

Memleketimizin maden sahasında ne kadar 
zengin olduğu muhterem arkadaşlarımın malû
mudur. Bu zengin maden kaynaklarımızı çalış
tırmak ve böylece memleketimizde refahı daha 
geniş ölçüde yaymak ve bunları işletmek bakı
mından projeler hazırlanmıştır. 

Tabiatiyle bu sanayi sahasında^ gelişmemiz 
bakımından altyapı faaliyetlerinin rolü büyük 
bir önem taşımaktadır. Altyapı faaliyetleri ba
bında, saydığım enerji faaliyetlerinin dışında, 
enerji ve altyapıya lüzumlu olan diğer faali
yetlerin dışında yol faaliyetlerimizi de önemli 
olarak zikretmekte ve kısa malûmat arz etmekte 
fayda mütalâa etmekteyim. 

Karayolları babında ağırlık, Doğu - Batı 
anayollarının bağlantısına hasredilmiştir. Tür
kiye'de Doğudan Batıya daima kış - yaz geçit 
veren şah damarı mahiyetinde olacak olan ve 

Şimale ve Cenuba diğer bağlantılarla ayrıca 
bağlanacak olan bu yolun bitimine büyük bir 
önem verilmiş durumdadır. 

Ayrıca şehir geçişleri ve çevre yolları da ele 
alınacak bir önem arz etmektedir. Halen 8 700 
kilometre devlet yolu ve 7 000 kilometre de ü 
yolu mevcuttur. Yol bakımından devlet ve köy 
yollan bakımından ikinci Beş Yıllık Plânın 
hedefleri, daha 1970 senesinde aşılmıştır. Halen 
çeşitli standartlarda 35 000 kilometre devlet 
yolu, 24 000 kilometre il yolu ve 166 000 kilo
metre de köy yolu ağı mevcuttur. 

Yol mevzuundaki hedef şudur: 1972 sonun
da Edirne'den Kars'a (Demin arz ettiğim Şark-' 
tan Garba anayol şebekesi cümlesinden olmak 
üzere Edirne'den Kars'a) iskenderun'dan 
Van'a, iskenderun'dan Hopa'ya, Batı'da Bulgar 
hududundan Doğu'da iran hududuna kadar va
racak olan asfalt yolu gerçekleştirmektir. 

Bunların teferruatı üzerindeki notlarımı siz
lere arz ederek vaktinizi almak istemiyorum. 
Limanlar ve Hava yolu projeleri de bu arz et
tiğim ağırlığı içine alan projelerdir. 

Şimdi muhterem arkadaşlanm, burada ko
nuşan muhalefet hatibi arkadaşlarımdan Sayın 
Karagözoğlu bir konuya değimdiler. İhracat 
teşvik fonlan ve mühendislik firmalan için, 
müşavirlik firmalan için verilmiş olan paralar 
mevzuunu, sağda solda dedikodusu yapılan ve 
üzerinde şüpheler toplanmış olan konular ola
rak takdim ettiler. 

Filhakika, bir mecmua, bir dergi bu konuyu 
yazdı; bu konuyu takdim ederken gizli bir ma
lûmat elde etmiş gibi de takdim etti. Aslında, 
bu dergide neşriyat konusu olan hususlar, Dev
let Plânlama Teşkilâtının neşriyatından, açık 
neşriyatından ve bütün arkadaşların kutuları
na konmuş, dağıtılmış olan neşriyattan alınmış 
rakamlardır, bilgilerdir. Fakat bu bilgiler tak
dim edilirken, bâzı ilâveler yapmak ve bâzı 
cem'i mümkün olmıyan, birbirleri ile alt alta 
konulup cemedilmesi mümkün olmıyan rakam-
lan da cemetmek suretiyle, umumi efkân bir 
şüpheye doğru götürmek için neşriyat yapıldı. 
Karagözoğlu arkadaşımın burada dile getirdiği 
ve söylentiler halinde takdim ettiği konu bu
dur. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından der
giye, usulü dairesinde tavzih gönderilmek sure-
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tiyle, yanlışlığın düzeltilmesi gayreti gösteril
di. Devlet Plânlama Teşkilâtının bu tavzih ve 
tekzibi neşredilmekle beraber, ondan sonraki 
nüshalarda mesele, bir başka istikamette tekrar 
aynı iddialarla sunuldu. Ve nihayet bu neşri
yat, bir sayın üye tarafından bir soruşturma 
konusu olarak da ele alındı. Halen komisyonu 
kurulmuştur, bir de soruşturma konusu haline 
getirilmiştir. 

Durum, bu arz ettiğim safhaları geçirmiş 
bir mahiyet taşırken, Plânlama bütçesi müna
sebetiyle gerek komisyonda, gerekse yasama 
meclislerinde mesele bugün vaz'edildiği ölçüler 
içerisinde, yani «Böyle dedikodular vardır, şüp
heler vardır» şeklinde takdim edilmeye devam 
etmektedir. Tabiatiyle bir soruşturma konusu 
olan bu neşriyat ve bu mevzu derinliğine ince
lenecektir. Yalnız, umumi efkârı ve muhterem 
arkadaşları az - çok tenvir edebilmek için, bu 
mevzu üzerinde madem ki burada sual sorul
muş ve mütalâa serd edilmiştir, onu da kısaca 
cevaplamakta fayda mütalâa ediyorum. 

Şimdi, teşvik mekanizmasının, bir atiyye 
«dağıtma mekanizması halinde takdimi gerçek
le bağdaşmaz arkadaşlar. Aslında teşvik meka
nizması birinci plânla beraber gelmiştir ve za
ruridir. Nitekim, 202 sayılı Kanunla yatırım 
indirimi müessesesi, 474 sayılı Kanunla güm
rük muafiyeti müessesesi ve 261 sayılı Kanun
la da vergi iadesi müessesesi getirilmiştir. Bu 
sistemler, plânın tatbiki ve muvaffakiyetle uy
gulanması bakımından da yürütülmüştür, fa
kat bu üç kanunla getirilen; gümrük muafiye
ti, gümrük indirimi, vergi iadesi gibi faaliyetle
ri yapabilmek için birinci plân döneminde sarf 
edilen gayretler çok zaman alıyordu. Çünkü, 
bununla ilgili dairelerden muameleler geçiyor, 
ondan sonra yine mevzuatımız icabı Yüksek 
Plânlama Teşkilâtının İM dairesinin mütalâası 
alınıyor ve ondan sonra mesele neticeleniyordu. 

Plânlamada yapılan bir etüde göre, birinci 
plân devresinde bu müesseselerden, yani mua
fiyet ve indirim müesseselerinden istifade et
mek için yapılan müracaatlara ait sarf edilen 
mesai vasati 9 ay olarak tesbit edilmiştir. Yani, 
vasati 9 ayını kaybediyor bir iş adamı, bir ya
tırımcı. 

İkinci Plân bunu pratik bir esasa irca etmek 
ve zamanı kısaltmak, daha verimli, daha isabet-

| li bir neticeye işi ulaştırmak için 933 sayılı Ka
nunla yeni bir sistem getirdi. Zaten ikinci plân, 
getirilecek olan sistemi de plânda zikretmiş du-

\ ramda. Devlet Plânlama Teşkilâtında bir daire 
kurulmak suretiyle bu mesele orada organize 
edilir, süratli bir şekilde neticelenir hale geldi, 
ama, şimdi, plânlamadan çıkan şey bir yatırım 
indirimi değil, bir vergi muafiyeti değil, bir 
kredi uygulaması da değil; plândan çıkan şey 
ya bilinmiyor, ya kasden mesele böyle takdim 
ediliyor, yani, «plânlama kredi dağıtıyor, ya
tırım indirimlerini uyguluyor, vergi muafiyeti
ni ayarlıyor» şeklinde takdim ediliyor. Mesele 
öyle değildir, plânlamanın tetkiki neticesi ora-

| da verdiği bir belgedir. Bu belge, yatırımları 
teşvik belgesidir. Yani, krediyi verecek müesse
seye karşı, «Bu plâna uygundur» demekten 
ibarettir. O »belgeyi aldıktan sonra, kredi mü
essesesi ister verir, ister vermez. O, kendi ölçü
lerine, kendi imkânlarına, kendi mevzuatına 
göre hareket eder ve nitekim plânlamadan 
böyle belge almış ve fakat bankalardan, yatı
rım bankasından neticeyi alamamış birçok te
şebbüs erbabı da mevcuttur. Meselenin iç yü
zü, mahiyeti bu; bir belge vermekten ibaret. 
O belgeye rağmen kredi verme mevzuunda 
bankanın zorlama hakkı hıyarı yine mevcut
tur. 

Şimdi, teşvik mekanizması yalnız özel sektör 
için değil, kamu sektörü için de işliyen bir me
kanizmadır. 4 sene içerisinde bu mekanizma
dan yapılan teşvikler şöyledir: 

Yatırım indirimi 429 milyon, gümrük vergi
leri ertelemesi 31 milyon, gümrük muafiyeti 
673 milyon; teşvik ve sair hususat, yani teşvik 
fonlarından istifade ve diğer hususat 294 mil
yon. Böylece ceman 4 senede bu mekanizma
dan 4 kalemde, yani yatırım indirimi, gümrük 
vergileri ertelemesi, gümrük muafiyeti ve teş
vik fonundan ceman 1 milyar 331 milyon lira 
sarf edilmiştir. Mesele, böyle iddia edildiği gi
bi, «10 milyarın üstünde para çarçur edildi» 
şeklinde takdime müsait değildir. 

Şimdi, ne olmuştur o teşvik unsurlarının 
tatbikiyle? Çıkarılan vasati bir hesaba göre 
durum şudur : Bunlarla, yani 1 milyar 331 
milyon liralık bir teşvik yardımı ile neticede 
2 milyar 600 milyon liralık bir Devlet ge-

I liri artışı sağlanacaktır. Yani 1 mifyar 331 
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milyon veriyorsunuz, bir senede 2 milyar 600 
milyon, yani iki katını muhtelif vergiler 
olarak alıyorsunuz. 

Hesaba göre; Gelir ve Kurumlar Vergisi 
olarak 1 milyar 778 milyon lira, Gider Vergisi 
olarak da 923 milyon liradır. Yekûn 2 milyar 
600 milyon lira. 

Binaenaleyh, «Bu teşvike daha süratli 
adımlarla gitmek lâzım; bu paralar, bu ver
giler heder oluyor» şeklinde takdim etmek 
suretiyle, iktisadi hayatımızın gelişmesini şüp
heli bir vazıyete düşürmek yerine,, daha ge
liştirici, daha teşvik edici istikâmette mese
leyi imal etmek lâzım. 

Başka memleketlerde tatbikat çok aşırı ar
kadaşlar. Başka memleketler doğrudan doğ
ruya Devlet bütçesinden yardım ediyor; sırf 
bir yatırım yapsın, bir tesis 'kursun, ihra
catımıza ve ilç ve dış tüketime mal hazırla
sın diye özel teşebbüse dahi kendi bütçesin
den yardım ediyor. Böyle memleketler de 
var. Niçin ediyor? özel teşebbüs, nihayet al
tın yumurlıyan tavuk. Bu para ile vücuda ge
tirecek, dışa satılırsa döviz getirecek bir halte 
geleceği için. Memleketlerin kalkınması bu 
teşvik mekanizmasını gayet rahat işletme
leriyle mümkün olmuştur. 

Şimdi, müşavirlik firmaları mevzuuna ge
çiyorum mühendislik, müşavirlik firmaları... 

Şimdi meseleyi biraz daha açmak mecbu
riyeti var. Bir fabrika yapmaktan, bir fab
rikanın projesini yapmak daha güçtür. Fab
rikayı, projesi olmadan yapamazsınız ve bir 
proje eğer iyi yapılmamışsa, sarf edeceğiniz 
paralar heder olabilir. Binaenaleyh, denir ki, 
bir fabrikayı yapmaktan bir fabrikanın pro
jesini yapmak daha zordur. 

Birinci Beş Yıllık Plânda daima bu pro
jeler ecnebi firmalara yaptırılmıştır, ikinci 
Beş Yıllılk Plânda ise müşavirlik ve mühen
dislik firmalarımızı buna adapte etmek, alış
tırmak için ecnebi firmalarla yerli firmaların 
karma bir şekilde çalışmalarını teşvik etmiş
tir. Bu uygulamalar böyle neticelenmiştir ve 
bunlara memleketimizin muhtelif branşların
da etüdler yaptırılmıştır, projeler hâzırlat-
tırılmıştır ve bu hazırlanmış olan projeler 
özel teşebbüsün ve kamu teşebbüsünün istifa
desine sunulmuştur. Bunlara verilmiş olan 
paralar heder edilmiş olan paralar değildir. 
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Bu firmalara hazırlatılmış olan projetlerden 
ikisi özel teşebbüs tarafından tatbikat sahası
na konmuştur. Kayseri'deki faaliyet bunu gös
termektedir ve onlarla yapılmış olan anlaştma; 
proje kendilerine verilmiş, Devlet Plânlama 
Dairesinin bu gayreti ve sarfettiği paraya 
karşı özel müteşebbisin bundan itsifadesi sağ
lanmıştır, ama ayrıca mukavelede, muayyen 
bir zaman ölçüsü içerisinde bu projenin ha
zırlanması için Devletçe ihtiyar edilmiş para
nın yine o firmalar tarafamdan ödenmesi 
esası da konmuştur. 

Binaenaleyh, meseleyi, «Muayyen firmalar 
kayrıldı, kayrılmadı» meselesi şeklinde, dıştan 
gelen gazete havadislerine göre, mües
seseyi kötüler bir mahiyette mütalâa etmek su
retiyle ele almak doğru değildir. Her şeyde, 
her uygulamada bir hata olabilir, hattâ bir suiis
timal olabilir, ama «Bunda vardır» iddiasını 
hiçbir arkadaşım rahatlıkla yapamıyor; «işit
tiğime göre» diyor. Bunlar için de verilmiş bir 
soruşturma olduğuna göre, meselenin mahiyeti 
kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Bu müessese
leri yaşatmaya mecburuz; müşavirlik firmala
rını müessese olarak yaşatmaya mecburuz; teş
vik mekanizmasını müessese olarak daha geliş
tirmeye mecburuz; çünkü kalkınmamızın temel 
hedefi buna dayanmaktadır. 

Sayın Karagözoğlu arkadaşım, konuşmasın
da şöyle bir mütalâa dermeyan buyurdular: «ilk
okul çağı çocuklarımıza plânın bu uygulaması 
ile okuma imkânını götüremiyeceğiz.» Yanlış 
anlamadım, değil mi Karagözoğlu? Yani, ilk
okulda hedefe varamıyacağız.... 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (izmir) — öyle 
söylemedim. «1972 yılma kadar Türkiye'de ilk
öğretim seferberliği zafere ulaşacaktır» deni
yordu, Plân hedefi bu idi. Bu hedefe ulaşıla
mamıştır, bu heder olmuştur. Bunu söyledim. 

DEVLET BAKANI HASAN DİNÇER (De
vamla) — Evet, teşekkür ederim izahatınıza. Bir 
yanlışlık olmasın. Ben de zaten onun için sor
dum. 

Şimdi, durum şöyle arkadaşlar; 
1970 yılı itibariyle, ilkokul çağında olup da 

okula gidemiyen ve bundan mahrum olan çocuk 
adedi 600 bin. 

1971 de, 1971 programının derpiş ettiği 3 653 
derslik 10 yatılı bölge okulu yapıldığında, bu 
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600 bin rakamının 200 bini karşılanmış olacak
tır ve bu tempo ile 1972 yılında meseleyi büyük 
ölçüde hedefe doğru götürme imkânı bulunacak
tır, kanısındayız. 

Sayın Tosyalı konuşmasında, plân tatbikatı
nın hedefe ulaşmadığını ifade ettiler. Bu görüş 
de yanlıştır. Müsaadeleriyle görüşünü kendi 
görüşümüze göre tashih etmeye çalışacağım. 

Şimdi, 1968 ve 1969 uygulamaları sonucunu 
kesin rakam olarak, 1970 uygulamasını da 9 ay
lık sonuçlara göre, bir tahmin olarak arz ede
ceğim: 

1968 de yatırımlar, kamu yatırımı olarak, ka
mu kesiminde % 104 tahakkuk etmiştir, özel 
kesimde yine % 104 tür. Yani, tahakkuk etme
miş değil, etmiştir. 

1969 yılında kamu kesiminde % 104 tür. 
özel kesimde % 102,3 tür. 

1970, arz ettiğim gibi 9 aylık rakamlara göre 
yapılan tahminî hesaplardır. Buna göre, özel 
kesimde % 101, kamu kesiminde % 98,7 dir. 

Görülüyor ki, hedefe vanlamadığı, ulaşıla
madığı noktasındaki Sayın Tosyalı'nm iddiası 
gerçekle bağdaşır bir mahiyet taşımıyor. 

Şimdi gelişme hızı mevzuuna gelince; Birinci 
Beş Yıllık Plânda, ikinci Beş Yıllık Plânda 
kalkınma hızı hedef olarak yüzde 7 kabul 
edilmiştir. Birinci Beş Yıllık Plânda kalkınma 
hedefine tam olarak ulaşılamamış, yüzde 6,7 ola
rak tahakkuk etmiştir. İkinci Beş Yıllık Plâ
na gelince; ilk üç yılı için ancak rakam vermek 
mümkündür, tik üç yılı için vasati rakam yüz
de 6,2 dir. 

Tarım sahasında bu mesele araştırıldığın
da, Birinci Beş Yıllık Plânda gelişme hızı yüz
de 4,2 olarak tesbit edilmiştir, tesbit edilen 
hedefe ulaşılamamıştır, yüzde 3,2 olarak kal
mıştır. İjkinci Beş Yıllık Plânda üç yıl uygula
ma yüzde 4,1 olarak kalmaktadır, son sene bu 
düşüktür. 

Sanayi sahasında da yine mesele bu ölçüler 
içerisinde veya değişik rakamlarla devam et
mektedir. Sanayi sahasında Birinci Beş Yıllık 
Plân döneminde yıllık ortalama gelişme hızı 
yüzde 12,3 hedefe karşılık 9,7 dir. İkinci Beş 
Yıllık Plânın hedef olarak koyduğu yüzde 12 
dir. 1968 de yüzde 10, 1969 da yüzde 9,4, 1970 
te de yüzde 3,6 olmuştur. 1970 te düşmüştür, 
nedenleri ayrıca konuşulabilir. 

Burada fiyat artışları üzerinde de kısaca 
durmak istiyorum. Toptan eşya fiyatlarının 
umumi artışı yüzde hesabiyle senelere göre şöy
ledir: 

1963 yılında 4,2, 1964 te 1,2, 1965 te 8,1, 
1969 da 4,8 1967 de 7,6, 1968 de 4,6, 1969 da 6 
ve 1970 te 1,6 dır. 

Şimdi plân dönemlerine göre meseleyi vasati 
olarak ifade etmek icabederse Birinci Beş Yıllık 
Plân döneminde ortalama fiyat artışları 5,2 dir. 
İkinci Beş Yıllık Plân döneminin ilk üç sene
sinde 5,4 tür. Bunu Ankara üzerinden tetkik 
edecek olursak, Ankara geçimine göre endeksi, 
Ankara'daki fiyat artışını şöyle ifade edebili
riz: 1963 te 6,1, 1964 te 0,8, 1965 te 6,7, 1966 da 
5,5 1967 de 6,3, 1968 de 4,1, 1969 da 5,7, 1970 
de 11,8. 

Plân dönemlerine göre meseleyi bir tasnife 
tabi tutarsak, Birinci Beş Yıllık Plân dönemin
de Ankara'daki endeks artışı ortalaması 5, İkin
ci Beş Yıllık Plân döneminin üç yılında 7,2 dir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Sizlere arz etmek istediğim daha başka ra

kamlar var, fakat Sayın Başkandan ihtar al
madan sözümü kesmek istiyorum. Çünkü bir 
saatlik süre zannediyorum ki doldu. Esasen si
ze arz edeceğim bu rakamlar dokumanlar ara
sında f azlasiyle mevcuttur. Bu itibarla bunları 
tekrarlamaktan sarfınazar ediyorum. 

Ortak Pazar mevzuuna arkadaşlar temas et
tiler. Bu mevzu çok konuşuldu ve ^aha da ko
nuşulacaktır. 

Zürraın dışarıya sattığı malın döviz kuru 
üzerinde, 15 yerine 12 oluşu üzerinde durdu
lar ve Maliye Vekilimizin verdiği cevapları bu
rada tekrarladılar. Mevzu tartışılmıştır, Mali
ye Vekilimiz cevaplamıştır. Bu, muhtelif ve
sileler konuşulmuştur, nedenleri arz edilmiştir. 
Bunun üzerinde de durarak vaktinizi almaktan 
ıçtinabediyorum. 

Yabuz burada Hasan Tosyalı arkadaşım, 
kalkınma hızının 1970 senesinde 4,8 olduğunu 
ifade ettiler. Bu rakam yanlıştır. Bu sene için 
kalkınma hm, kesin olmamakla beraber, ilk he
saplarda verilmiş olan rakam 5,6 dır. Tabia-
tiyle bu, dönem dönem tekrar hesaplanıyor, 
neticelerine göre. Bu 5,6 rakamı asgari rakam
dır. Bundan sonraki dönemlerde yapılacak he
sapla, gelecek yeni dokümanlarla bu rakamın 
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artması ihtimali vardır, fakat azalması ihtimali 
yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, 
Burada serd edilmiş olan değerli mütalâalar

dan, yıl içindeki tatbikatta ve bundan sonraki 
uygulamada, gelecek senenin uygulamasında 
büyük ölçüde faydalanacağımız tabiîdir. 

Sözlerimi burada keserken muhterem arka
daşlarıma saygılarımı takdim ederim. (A. P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Kişisel görüşlerini arz etmek 
üzere Sayın Beyti Arda, buyurun. 

BEYTİ ARDA (Kırklareli) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 1971 yılı Devlet Plân
lama Teşkilâtı Bütçesi üzerinde kişisel görüşle
rimi açıklamak için söz almış bulunmaktayım. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı, memleket yara
rına faydalı ve olumlu hizmetleri tek elde top
lamak, bunu bir plân çerçevesinde geliştirmek 
için kurulmuştur. 

Bugünkü Türkiye'mizde Devlet Plânlama 
Teşkilâtının çalışmaları titizlikle incelendiği za
man, yörüngesindeki sapmalar kolaylıkla görü
lecek ve hissedilecektir. Türkiye'mizin her yö
nüyle kalkınabilmesi, bütün yöresel bölgelerde 
ekonomik faaliyetlerin modernleştirilmesine, bir 
yandan geleneksel tarım metotları yerine tek
nolojinin kullanılmasına ve sanayi sektörünün 
hızla gelişmesine bağlı olacağı muhakkaktır. 

İkinci Beş Yıllık Plân devresinde yılda or
talama yüzde 7 olarak öngörülen büyüme hızı
nın ilk sene yüzde 6,8, ikinci sene yüzde 8,3, 
üçüncü sene ise yüzde 4,6 oranında gerçekleş
mesi, A. P. iktidarının gün geçtikçe beceriksiz 
hale düştüğünü açıkça göstermektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, 

A. P. Hükümetinin, vatandaşın karşısında, 
onunla alay edercesine «müreffeh Türkiye'yi bu 
plân devresinde yaratacağım» demesi bizleri 
hayrete düşürmekte ve acı acı düşündürmekte
dir. Hükümetin acz içindeki idaresizliği sebe
biyle piyasada alım fiyatları her gün değişmek
te, vatandaşın çaresizlikler içerisinde kıvranma
sına sebebolmaktadır. Bilhassa köylü vatandaş
larımız, hükümetin bu vurdum - duymazlığı kar
şısında elinde mevcut topraklardan elde ettiği 
ürünlerin geliriyle geçinememek durumuna 
düşmüştür. Tarım teknolojisinin ve araçlarının 
bir ölçüde gelişmesine rağmen verimin yeter öl

çüde artmayışı, tarım toprağının yoğunlaşması, 
tarıma açılan kültür arazilerinin verimsiz hale 
gelmesi gibi nedenlerle köylüler güç durumda 
kalmakta, bunun sonucu da köylüler şehre göç 
etmek zorunda kalmaktadırlar, örneğini Kırk
lareli ili topraklarının beslenebilmesi ve kuv
vetlenebilmesi için ihtiyaç duyulan gübrenin, 
memleketimizdeki tesislerin azlığı nedeni ile za
manında teslim edilememesi ve pahalılığı dola-
yısiyle alınamaması çiftçileri zor durumda bı
rakmıştır. Bu sebeple 1965 yılı nüfus sayımına 
göre 258 000 olan nüfusunun 1970 nüfus sayı
mında 257 000 e düşmesi köylülerin ne kadar 
müşkül durumda olduğunu açıkça ifade etmek
tedir. Bu da gösteriyor ki, yatırımların parti
zanca yapıldığı ve bölgelerin oy kalabalığına 
göre seçildiği açıkça belirli İhale gelmektedir. 

Bölgesel plânlama çalışmalarında, teknik 
imkânların elverdiği ölçüde yüksek gelişme po
tansiyeli gösteren bölgelerle, sorunları dikkati 
çeken bölgelere öncelik verilmesi şarttır. 

Devlet Plânlama Teşkilâtının sektörlerden 
gelen yatırım projeleri tesbit edilirken, ekono
mide üretim artışına kısa vâdede katkıda bulu
nacak projelerle, ihracata dönük projelere önce
lik dikkatli olarak verilmemiştir. 

(Sayın milletvekilleri, 
Türk köylüsünün kalkınabilmesi, evvelâ top

rak reformunun yapılması ve sonra köylünün 
elindeki toprağın veriminin artırılması suretiy
le elde edilecek ürünlerin değer fiyatına satıl-
masiyle mümkün olacaktır. Halbuki, Türkiye'
mizde tarım ürünleri ve diğerleri üreticiden 
tüketiciye intikal edinceye kadar çok el değiş
tirmektedir. Tabiî her aracı, hizmetine bir kar
şılık aldığından ürünün veya üretim aracının 
fiyatı, tüketiciye intikalinde çok yükselmiş ol
maktadır. Bu durumda tüketici, ürünün fiyatı
nın yüksekliğinden şikâyet ederek talebini 
mümkün olduğu kadar kısmaktadır. Halbuki, 
tüketicinin ödediği yüksek fiyattan, üreticinin 
eline geçen, üretim masraflarını karşılıyabile-
cek cüzi bir para olduğundan, üretici de eline 
geçen fiyatın düşüklüğünden yakınmaktadır. 
Bunu önliyebilmek için Devlet Plânlama Teşki-
lâtiyle Hükümetin elele vererek biran evvel 
Türkiye'de çok yönlü kooperatiflerin kurul
ması için gerekli hazırlıklara başlamalarının 
zamanı çoktan geçmiştir. 
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Orman köyleri baklanda Hükümet ve Dev
let Plânlama Teşkilâtı hiç bir zaman çalışma 
yapmamaktadır. Ancak, Devlet Plânlama Teş
kilâtının orman içi ürünlerinin değerlendiril
mesi yolunda kısmî çalışmaları göze çarpmakta
dır. Orman içinde yaşıyan insanların bir ağaç 
kadar kıymeti olmaması gerçekten çok üzücü
dür. Orada yaşıyan vatandaşlarımızın toprağı 
ve çalışacak fabrikası yoktur. Bu durumda, on
ların karınlarını doyurmak için nasıl çabaladı
ğını ve nelere katlandığını sizlerin takdirine 
bırakıyorum. 

Gerçekten tüm Türk köylüsünün, müreffeh 
değil de, hiç olmazsa aş bulabilecek şekilde ya-
şıyabilmesi için, evvelâ Hükümetle Devlet Plân
lama Teşkilâtının istikrarlı ekonomi bir fiyat 
politikası takibetmesi gerektir. Aksi halde,. on
lar borçtan kurtulamıyacak ve bu suretle ge
çim sıkıntısının bütün ağırlığı altında ezilecek 
ve gün geçtikçe yok olmaya mahkûm olacak
lardır. 

Dünyada turizm hızla gelişirken bizde kap
lumbağa misali ilerlemesi, bu konuya eğilinme-
mesinden meydana gelmektedir. Memleketimiz
de turizm zenginlikleri bol ve doğal tabiî gü
zellikler alabildiğine müsaidolduğu halde bun
ların değerlendirilmemesi üzüntü vericidir, ör
neğin; Bulgaristan'a senede üç milyon, Roman
ya'da iki milyon, Avustusya'da yalnız Viyana 
şehrine üç milyon turistin gelmesi ve Türkiye'
mize ise; yalnızca senede «350 bin turistin gel
mesi, mukayeseyi dalha vazıh bir şekilde açığa 
çıkarmaktadır. 

Bu bakımdan, hiç olmazsa Varna şehrine ge
len turistleri, memleketimizin cennet kadar gü
zel olan ve doğal olarak kendine has özellikleri 
bulunan Karadeniz sahil yolu vasıtasiyle, Mal-
ko, Turnova, Beğendik, Limanköy, îğneada, 
Midye, Kodima, Karaburun, istanbul turistik 
güzergâhı ile getirebilmek için gerekli araştır
ma yapılması zamanı çoktan gelip geçmiştir. 

Bu konuya, memleket hizmetinde faydalı 
olabilmek gayesiyle, Devlet Plânlama Teşkilâtı
nın önemle eğileceğine inanıyorum. 

Burada sözlerime son verirken, 1971 yılı Dev
let Plânlama bütçesinin memleketimize ve mil
letimize hayırlı olmasını diler, saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni 
okutuyorum efendim. 

tSaym Başkanlığa 
Devlet Plânlama Teşkilâtı bütçesi üzerindeki 

müzakerelerin kifayetini arz ve teklif ederim. 
Yakup Çağlayan 

Çorum 
BAŞKAN — Kifayeti oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bölümlere geçilmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum, kabul edenle?... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

B — DEVLET PLÂNLAMA TEŞKİLÂTI 
BÜTÇESİ : 

(A/l) Cari harcamaları 

Bölüm Ödeneğin çeşidi Lira 

1 234 864 12.000 Personel giderleri 
IBAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 2 260 0O0 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 35 003 
BAŞKAN —Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 5O0 005 
BAŞKAN —Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 810 001 
BAŞKAN —Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

21.000 Etüt ve proje giderleri 70 000 000 
BAŞKAN— Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(Sayfa 222, A/2 yatırım harcamaları bölüm 
21.000 etüt ve proje giderleri, 

Bizde 70 milyon İbra gözükmektedir, 60 mil
yondur. 
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EBÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Tabı hatası 
vardır, 70 milyon değil, 00 milyondur. 

BAŞKAN — Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanı tabı hatası olduğunu, bunun 60 milyon ol
duğunu ifade etmektedir. Biz de 60 milyon 
olarak taslhih ediyoruz. 

100 milyon olarak oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölüm ödeneğin çeşidi Lira 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 000 Û00 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 

34.000 Malî transferler 30 000 001 
BAŞKAN — Kabul eden. 
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

35.000 ISosyel transferler 1 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 2 000 
BAŞKAN —Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sayın Akçal, bu tabı hatasıdır, genel ye
kûna müessir değildir değil mi efendim? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Evet, genel yekûna müessir de
ğildir, esas cetvelde de gösterilmiştir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı bütçesi üzerinde
ki müzakereler bitmiş ve Meclisimizce de ka
bul edilmiştir. Memlekete ve Teşkilâta hayırlı 
ve uğurlu olmasını temenni ederiz. 

C — DANIŞTAY BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ: 
BAŞKAN — Danıştay Başkanlığı bütçesi

nin müzakeresine geçiyoruz. 

Danıştay Başkanlığı (bütçesi üzerinde De
mokratik Parti Grupu adına Sayın İhsan Tom-
buş, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına iSa-
yın Memduh Ekşi, Millî Güven Partisi Grupu 

adına (Sayın Salih Yıldız, Adalet Partisi Grupu 
adına Sayın Tevfik Koraltan söz almış bulun
maktadırlar. 

Program gereğince henüz bir saatlik mesai
miz bulunduğu cihetle, müzakereye başlıyoruz. 

ilk söz, Demokratik Parti Grupu adına Sa
yın ihsan Tombuş'tadır, buyurun efendim. 

D. P. GRUPU ADINA İHSAN TOMBUŞ 
(Çorum) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; 

1971 yılı Danıştay Başkanlığı Bütçesi üze
rinde Demokratik Parti Grupunun görüşlerini 
belirtmek üzere huzurunuzu işgal etmiş bulu
nuyorum. 

Bir asırdan daha uzun bir maziye sahibolan 
Danıştay, zaman içinde oluşarak gerek isim, 
gerek muhteva, gerekse fonksiyon bakımından 
büyük değişikliklere uğrıyarak, 1961 Anayasa
sı ve 521 sayılı Kanunla Anayasa kuruluşları 
arasında bugünkü mevkiini almıştır. Ponksiyon
larından büyük bir kısmı itibariyle cari bir 
mahkeme olan Danıştaym, hangi zaruretlerden 
doğduğunu ve tarihî çalışma sayrini takibet-
meye çalışarak, Büyük Meclisin vaktini almak 
niyetinde değilim. 

Ancak, özel kişilerin birbirleriyle olan hu
kukî münasebetlerinden doğan ihtilâfları hal
leden adlî mahkemeler yanında, fertle Devlet 
müeseseleri arasındaki hukukî ihtilâfların na
sıl halledilebileceği, Devletin karşısında daima 
zayıf durumda bulunan fertlerin haklarının na
sıl korunacağı ve icra organının hukuk dışı 
keyfî hareketlerinin nasıl önlenebileceği düşün-. 
çeleri, bütün dünyada idari mahkemelerin ve 
Türkiye'de de Danıştaym doğmasına, zaman 
içinde bugünkü mütekâmil şeklini almasına se-
bebolduğunu söylemekle iktifa edeceğiz. 

Bu kısa mâruzâtım bile, Danıştaym bugün
kü Anayasa düzeni içinde mevkiinin ehemmi
yetini belirtmeye kâfi gelmektedir. 

Esas itibariyle, idari dairelerini bir tarafa 
bırakırsak, bir idari mahkeme olan Danıştaym 
fonksiyonu, bunun ötesinde bir mâna taşımak
ta ve bu fonksiyonun ifasında da birtakım güç
lüklerle karşılaşmak mukadder olmaktadır. 
Gerek adlî ve gerekse idari mahkemelerin po
litika dışında ve her türlü hâdise karşısında ta
rafsız kalma prensibi bakımından her hangi bir 
söz söylemeyi zait addederim. 
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Ancak, adlî ve idari mahkemeler arasında, ı 
tarafsızlık prensibi ve günlük politika hâdise
lerinin üzerinde kalabilme imkânları bakımın
dan büyük farklar göze çarpmaktadır, idari 
mahkemeler, Devletle fert arasındaki ihtilâfla
rı halletmek durumunda olduğundan ve Devlet 
namına hareket eden siyasi iktidarın tasarruf
larına müessir olabilecek kararlar almak mecbu
riyetinde bulunduğundan, ister - istemez gün
lük politikanın içine girmiş zehabını uyandır
maktadır ve bu bakımdan da, Danıştay karar
ları daima parti, siyasi görüşe sahip mahfiller
de tartışma konusu yapılabilmektedir. 

işte, bir hukukî düzen içinde vazife ifa et
mekte olan bir müessesenin faaliyet ve karar
larının siyasi hâdiselere tesir edebilmesi, bu va
zifenin ifasının ne kadar güç olduğunu ve bu 
vazifenin istimalinin ne kadar titizlikle ve dik
kat istediğini ortaya koymaktadır. 

Danıştayın yargı fonksiyonunun bu neza
keti yanında, 521 sayılı Kanunun, bu müessese
nin görevini rahatça yerine getirmesine mâni 
hükümlerinin bulunduğunu da zikretmek lâzım
dır. Hepimizin malûmu olduğu üzere, bir meslek 
bir ihtisas işidir. Bir kimsenin bir meslekte 
temayüz etmiş olması, diğer her hangi bir mes
lekte de muvaffak olabileceğinin karinesi değil
dir. iyi bir mühendisin doktorluk yapamıyaca-
ğı gibi, iyi bir doktorun da avukatlık yapma
sına imkân yoktur. 

Binaenaleyh, bir yargı organı olan Danıştay 
üyeleri de netice itibariyle birer hâkimdirler. 
Bu hâkimlerin de meslekten olmalarından da
ha tabiî bir şey olamaz. Halbuki, bugünkü 
kanuni mevzuata göre, Danıştay üyeliklerine 
hâkimlik mesleki ile alâkası olmıyan meslek 
sahipleri seçilebilmektedirler. Asıl mesleki hâ
kimlik olmıyan sayın Danıştay üyelerinin, mes
leki hâkimlik olan bir kimseden beklenen ran
dımanı beklemek büyük insafsızlık olur kanaa
tindeyim. 

Bu bakımdan, mahiyeti itibariyle hakikaten 
büyük titizlik ve ihtisas istiyen Danıştay dâva 
daireleri seçiminde bâzı kıstaslar kabul etmek, 
hiç değilse, seçilecek üyelerin muayyen bir nis-
betinin Danıştayın içinden, bütün ömrünü bu 
mesleke hasretmiş tecrübeli kimselerden seçil
mesi mecburiyetini koymak, dışardan seçilecek 
üyeler için de meslek şartı aramak veya muay

yen formasyonun bulunmasını şart koşmak, bu 
Anayasa müessesesine vükletilmiş ağır görev
lerin daha selâmetle ifa edilebilmesine imkân 
verecektir. 

Bu bakımdan, 521 sayılı Kanunda bu isti
kamette bir değişikliğin yapılmasının lüzumu
na inanmaktayız. 

Danıştayın bu ağır görevi ifa ederken karşı
laştığı güçlüklerden birisi de iş hacminin bü
yüklüğüdür. Danıştay dâva dairelerine 1970 yı
lı içinde intikâl eden dâva adedine bir göz atar
sak, bu hususta bir fikir edinmemiz mümkün 
olabilir. 

Filhakika, 1970 yılına, 1960 dan 20 090 dos
ya devredilmiş ve 43 940 yeni iş gelmiştir. Bu
na mukabil, 35 733 dâvaya bakılmış ve 36 280 
dâva da 1971 yılma devredilmiştir. Bu rakam
lar gösteriyor ki, bir yıl içinde gelen dâva sa
yısı, karara bağlanan dâva sayısından fazladır. 

Bunun neticesi, yemi yıla devredilen dosya 
sayısı da bir yıl öncekinden 8 190 alded çoktur. 
Bu tempo devam ettiği takdirde, ilerideki yıl
larda altımdan asla çıkılamıyacak bir durum 
meydana gelecektir. Görülüyor ki, muazzam iş 
hacmi karşısında, dâva dairelerine gelen işlere 
gereken zamanın ayrılabilmesi maddeten müm
kün değildir. 

Bu durum ise, yüksek mahkemeyi iki bakım
dan yıpratmakta ve itibarına gölge düşürmekte
dir : Bir taraftan iş hacminin çokluğu yüzün' 
den dâvalar senelerce beklemekte ve iş sahiple
rimin haklı olarak sızlanmalarını ve şikâyetlerini 
mucibolmakta, adalet, müessir olabileceği bir 
zamanda tecelli etmemektedir. 

Diğer taraftan, zaman unsurundan dolayı 
gelen, arzu edildiği gibi tetkikine imkân bulun
mamasından dolayı, bâzı münakaşaların doğ
masına sebefbolabilen kararların çıkması müm
kün. olmaktadır. 

İBu Anayasa müessesemizin karşılaştığı ikin
ci problemin hallini ise ancak, Danıştayca hazır
lanan 24.4.1968 tarihinde Hükümete verilmiş 
bulunan Bölge idare mahkemeleri kamun tasan» 
sının biran önce Yüce Meclise sevk edilerek, 
bölge mahkemelerinin kurulmasının sağlanması 
ile mümkün lOİacağı kanaaltdndeyim. 

Bugün umumi efkârı meşgul eden Danıştayla 
ilgili Bir mesele de yürütmeyi durdurma karar
laradır. Yürütmeyi durdurma, öteden beri hu-
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kukta mevcut bulunan ve hususi hukukta «tehiri 
dcra» tâbiri ile ifade edileni bir müessesedir. Bir 
hükmiün infazı hainde, ileride bu hükmün bo
zulması ile telâfisi imkânsız zararların doğması 
mulhtemelse, hususi hukukta tehiri icra yoluna 
gidilebilmektedir. Ancak, icranın tehirinden 
doğabilecek zararların karşılanabilmesi için de, 
tehiri icra istiyen taraftan münasip bir teminat 
talebedilmektedir. 

Halbuki, 521 sayılı Kanunla, idari kazada da 
tatbik edilmeye başlanan bu tehiri icra müesse
selerine, hususi hukukta olduğu gibi, fazla has
sasiyet 'gösterilmemiş olduğundan, Danıştayda 
büyük bir tatbikat sahası bulmuştur. Elbette, ic
ranın durdurulmadığı hallerde, ileride telâfisi 
imkânsız durumlar meydana gelebilir. 

Bu bakımdan, yürütmenin durdurulması 
müessesesi, kanuna isabetle konulmuştur. An
cak, yürütmenin durdurulmasına esıaıs olan dâ
va, bilâhara reddedildiği takdirde, yürütmenin 
durdurulmasından doğan zararlar nasıl telâfi 
edilecektir? îşte, kanunun bu husustaki hüküm
lerine iltifat edilmediğinden, Devlete milyonlara 
mal olabilecek meselelerde, 30 lira gibi cüz'i bir 
hare ödemekle yürütmenin durdurulması kararı 
alınabilmektedir. 

Diğer taraftan, açılan bir dâvanın neticesiy-
le ilgıilii bulunımıyan, sadece o andaki durumu 
kurtarabilmeye ımâtuf olarak talebedilen yürüt
menin durdurulması kararları alınıp, matlup hâ
sıl olduktan sonra bu karara mesnet olan dâ
vanın neticesi artık takilbedilmeımekte ve belki 
de dâvadan vazgeçilmektedir. 

Meselâ, bir gösteri yürüyüşü talebini kabul 
etmiyen idarii bir kararın iptali hakkında açı
lan bir dâva ile birlikte yürütmenin durdurul
ması kararı verilmesi ile, matlup olan gösteri 
yürüyüşü yapılmakta, ondan sonra idari kara
rın ijMal edilmesi veya edilmemesıinıîn ehemmi
yeti kalmamaktadır. Bir başka ifade ile, yürüt
menin durdurulması kararı, müspet olarak ve
rilecek esas hakkındaki kararın bir nevi peşin 
infazını sağlamakta, dâva reddedilse bile kabul 
edilmiş gibi bir netice tevlMetmıektedir. 

Hususi hukukta tehiri icra müessesesinin bâ
zı şartlarla işleme imkânı bulabilmesinden do
layı tatbikat sahası, esas dâvalara nisbetle çok 
mahduttur. Halbuki, Danıştayda yürütmeyi dur
durma kararları büyük bir yekûn tutmaktadır. 

Nitekim, 1965 ten 1969 a kadar beş sene zar
fında Danıştay dairelerine 18 976 yürütmenin 
durdurulması talebi yapılmış, bunun 7 869 u 
müspet olarak karara bağlanmıştır. Görülüyor 
ki, yürütmenin durdurulması talepleri % 40 in 
üstünde bir nisbetle tasvip görmüştür. Tabiî, yü
rütmenin durdurulması kararı verilmiş hâdise
lerde, esas kararın ne olduğuna dair elimizde 
her hangi bir malûmat mevcut değildir. 

Danıştaydan, bu kadar büyük nisbette yü
rütmenin durdurulması kararının çıkması, dâva
nın neticesinin menfi olması halinde ve talepte 
bulunan kimseye her hangi bir mesuliyet yükle-
memiş bulunması dolayısiyle, esas dâvanın neti
celenme müddetine tahammül edemiyeoı herkes 
biran önce netice alabilmek maksadiyle dâva 
açarken yürütmenin durdurulması talebinde de 
bulunmaktadır. Kısa bir zaman sonra bu psiko
lojinin altında, Danıştay a açılacak bütün dâva
larda yürütmenin durdurulması talebimde de 
bulunulacağı endişe ve ihtimali ortaya çıkmak
tadır. 

Bütün bu mahzurları ve endişeleri bertaraf 
edebilecek çareleri bulmak, bir taraftan Yüce 
Meclisin 521 sayılı Kanundaki, bu müessesenin 
arzu edilen şekilde işliyebilmesini sağlıyacak 
değişikliğin biran önce yapılması ile, diğer ta
raftan da yürütmemin durdurulması taleplerine 
Danıştay dâva dairelerinin çok hayati ve ciddî 
sebepler bulunmadıkça iltifat etmemeleriyle 
mümkün olabilecektir. Aynı zamanda kanunda 
zikredilen teminata lüzum görülmemesi hususun
da Yüksek Mahkemeye verilmiş bulunan takdir 
hakkının da çok titizlikle kullanılması şarttır. 

Bu Anayasa müesseseimizin daha mükemmel 
çalışmasını sağlıyacak tedbirlerden biri de, Da-
nıştaym bütün mesuliyetini ve yükünü omuzla
rında taşıyan raportörlerin durumunun da vu
zuha kavuşturulmasıdır. 

Bugünkü tatbikata göre, bir raportör ne 
kadar ehliyetli ve ne kadar kıdemli olursa ol
sun, beşinci derecenin üstünde kadro alama
maktadır. Halbuki, üye seçimine aday olabil
mek için asgari dördüncü derecenin kadrosu
nun alınması şarttır. Binaenaleyh, bir raportö
rün, tesadüfler hariç, hiç bir surette üye seçi
minde aday olma ihtimali mevcut bulunmamak
tadır. Senelerce Danıştayda raportör olarak 
olgunlaşmış meslek sahiplerine üye olabilmek 
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ümidinin verilmesi halinde bu, kıymetli eleman
ların randımanını artıracak ve kendilerinden da
ha çok istifade edilebilecektir. 

Danıştay Başkanlığı Bütçesi hakkımda söz
lerime nihayet vermeden bir hususa daha temas 
etmek istiyorum. 

Bugün Danıştay, baktığı işlerle kabili te
lif olmıyan bir binada çalışmaktadır. Mesken 
olarak inşa edilmiş olan bu bina, hiç bir suret
te ihtiyaca cevap vermediği gibi, raportör ve 
kalem personelinin huzur çinide çalışabilme im
kânını dahi sağlamamaktadır. 

Bayındırlık Bakanlığı tarafındam inşa etti
rilmekte ve kontrolü yapılmaktan olan Danış-
tayın yemi binasının 1971 yılında bitmesi ica-
betmekbe idiyse de, bu binanın (daha birkaç 
sene içinde ikmalinin ancak mümkün olabile
ceği görülmektedir. Danıştaydan arzu edilen 
randımanın alınabilmesi için önce kendilerinin 
huzur içinde çalışabilecekleri binaya kavuştu
rulmalarının şart olduğu kanaatindeyiz. Bu ba
kımdan mevcut inşaata hız verilerek biran önce 
bitirilmesi çarelerinin araştırılması lâzımdır. 

(Muhterem milletvekilleri, 1971 bütçesinin 
Danıştay teşkilâtına ve memleketimize hayırlı 
ve uğurlu olmasını temenni eder, Demokratik 
Parti adına hepimize saygılarımı sunarım. (D. 
P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Söz sırası C. H. P. Grupu adına 
ıSayın Memduih Ekşi'de. Buyurun 

0. H. P. GRUPU ADINA MEMDUH EKŞÎ 
(Ordu) — Saym Başkan, Millet Meclisinin, de
ğerli üyeleri; 

C H. P. Grupu adına Danıştay Bütçesi hak-
kımjda eleştiri ve isteklerimizi sunmak üzere 
huzurunuzda bulunmaktayım. 

Konuşmama başlarken, grupum aidına sayın 
üyeleri ve Yüce Danıştayımızın değerli mensup
larını saygı ile selâmlarım. 

Muhterem arkadaşlarım, bundan evvelki yıl
larda hemen her grup sözcüsü sayın arkada
şımız Danıştayım birçok sorununu dile getirmiş, 
ancak, bahse konu bu meseleler hal yoluna gir
memiştir. Bu sebeple aynı konulara değinmeyi 
uygun buluyoruz. Bu sorunlara, Danıştayın dış 
kapısından girerek başlamak istiyorum. 

Bilindiği gilbi, Danıştay halen kiralanarak 
sağlanmış bir binada oturmaktadır. Bu binaya 
her yıl yüzbinlerce lira kira ödendiği halde, 

ne Yüce Mahkemenin mehabetine yakışmakta, 
ne de çalışanlar rahat çalışma olanağına kavuş
muş bulunmaktadırlar. Dairelerde Danıştay 
mensupları, kelimenin tam anlamiylle, üstüste 
oturmaktaJdırlar. İnşaatı devam edem binanın 
1971 yılında bitirilmesi gerekmektedir. Bayın
dırlık Bakanlığının denetimi altında süregelen 
inşaatın, müddeti içerisinde tamamlanamıyacağı 
ilgililerce ifade edilmektedir. Bu durumda Yüce 
Mahkeme mensuparamn ve iş sahiplerinin çilesi 
bir süre daha devam edecek demektir. İlgilile
rin, Danıştay konut yapımını çabuklaştırmak 
için daha titiz davranmalarını beklediğimizi 
söylemek zorundayız. 

ıSaym milletvekilleri, Danıştay yıllardan beri 
i eksilmeden artan büyük bir dosya ve iş yükü

nün altında ezilmektedir. Bu duruma, vatanda
şın hak aramasını öğrenmiş olması yönündüm. 
^bakılınca sevinmemek mümkün değildir. Ancak, 
bir kuruluşa, selâmetle sonuçlandıriabileceği öl
çüde iş vermenin gereği de ortadadır. Danış
taydan örnek kararlar istiyorsak, ilk önce ku
rulması gerektiğine inandığımız bölge idare 
mahkemelerini zaman kaybetmeden kurmalıyız. 
Hükümetin, bununla ilgili tasarıyı titizlikle ko-
valıyarak, biran evvel kanunlaşmasını sağla
makta yardımıcı olmasını dilemekteyiz. Böyle
ce hem Danıştalyın iş hacmi küçülecek, hem de 
bu Anayasa kuruluşumuz bir «İçtihat mahke
mesi» durumuna gelecektir. Ayrıca vatandaş
lar ucuz ve kolay hak arama olanağına kavuş
muş olacaklardır. 

Söz iş hacminden açılmışken şu hususu da 
belirtmeden geçemiiyeceğim. Danıştaya hemen 
verilmesi istenilen 7 üye ile 20 yardımcı kadro
sunun verilnıeyişini üzülerek karşıladığımızı 
ifade etmek isteriz. 

Sayın üyeler, bugün Danıştaydaki üyeler, 
dışarıdam ve meslek mensuplarından olmak üze
re iki menşe'den seçilerek gelmektedirler. Ne 
var iki, Danıştayın asıl yükünü omuzlarında ta
şıyan meslek mensupları üyelik niteliğini ka
zanmakta, dışarıdan seçilenlerden daha az şansa 
sahiptirler. Biz C. H. P. olarak, hiç olmazsa üye 
sayısının çoğunluğunun meslek mensupların
dan seçilmesine taraftarız. Böylece hem bu 
arkadaşlarımıza daha çok çalışma arzusu aşıla
nacak, hem de konulara daha çok girmiş bulu
nanlar üyeldk sıfatını kazanmış olacaklardır. 
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Sayın milletvekilleri, simidi konunun çok tar
tışması yapılan bir bölümüne gelmiş bulunmak
tayım. Bu mesele, hepimizin bildiği gibi, Da
nıştay kararlarının yürütme organı tarafından 
uygulanmaması konusudur. 

Demokratik rejimi benimsemiş devletlerin 
kuruluş temelinde, kendi vatandaşlarını güven
liğe kavuşturmak ve onları mutlu kılmak ama
cı yatar. Bu nedenledir ki, Türk demokrasisinin 
temel ilkelerini sinesinde toplryan yeni Ana
yasamız, Türkiye Cumhuriyetini insan hak ve 
hürriyetlerine dayanan millî, demokratik lâik 
ve sosyal bir hukuk devleti olarak nitelemiştir. 

Görülüyor ki, Anayasamız insan hak ve 
hürriyetlerni toplumun huzur ve refahını ger
çekleştirmeyi, teminat altına almayı mümkün 
kılacak demokratik hukuk devletini bütün hu
kukî ve sosyal temelleriyle kurmak için tedvin 
edilmiş anakurallar manzumesidir. Anayasamıza 
göre egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Mil
let egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara 
ıgöre yetkili organlar eliyle kullanır. Bu yetkili 
organların başlıcalanndan birisi bağımsız yar
gı organıdır. 

Bakınız Anayasamızın 132 nci maddesi ne 
diyor: «Yasama ve yürütme organı ile idare, 
mahkeme kararlarına uymak zorundadır. Bu 
organlar ve idare mahkeme kararlarını hiçbir 
surette değiştiremez ve bunların yerine getiril
mesini geciktiremez.» 

Madde, herkesin görebileceği kadar açık, hiç 
kimsenin karşısına çıkamryacağı kadar kesindir. 
özellikle Anayasamızın 114 ncü maddesi, konu
yu her türlü sürtüşmenin dışında bırakacak ka
dar açıklığa kavuşturmuş bulunmaktadır. Bu 
madde: «idarenin hiçbir eylem ve işlemi hiçbir 
halde yargı mercilerinin dışında bırakılamaz» 
diyor. Bu ifadeler, istenildiği gibi çekilip uza
tılacak, yoruma tabi tutulabilecek hükümler 
değildir. 

Diyeceksiniz ki: Sandıktan biz çıktık, millî 
iradeyi biz temsil ederiz.. 

Buna kimsenin itirazı yok arkadaşlarım. An
cak, sizin bir hususu açıkça ifade etmenizi is
tiyoruz; Danıştay, milletin doğrudan doğruya 
onayından geçen bu Anayasanın bir kuruluşu 
değil midir? «Evet» diyorsanız, neden ve Yüce 
Mahkemenin millet egemenliğini Anayasanın 
koyduğu esaslara göre yetkisi ölçüsünde kul
lanmasına rıza göstermiyorsunuz? Bilinmelidir 

ki, Danıştay kararlarında; «Türk Milleti adına 
yargı yetkisini kullanan» diye hükme başlanır 
ve söze başlanır. 

Çok değerli arkadaşlarım, Hükümetin şimdi
ye kadar bu sorulara verdiği cevaplar bilinmek
tedir. Nedir onlar? «Biz Danıştayın verdiği yü
rütmeyi durdurma veya iptal kararlarının çok 
azını uygulamadık..» Olmaz arkadaşlarım, bu 
konuyu böyle geçiştiremezsiniz. Az olsun, çok 
olsun, yetkili organlar arasındaki dengeyi boz
maya başladınız mı bunun sonu gelmez. Şimdi 
olduğu gibi, kendinizi bunalım ve anarşinin tâ 
içinde bulursunuz. 

Görevinden uzaklaştırdığınız bir memurun, 
bu tasarrufunuzu kanuna uygun bulmadığı 
için Danıştaya gittiğini ve oradan lehine ka
rar çıkarttırdığını veya lehine karar çıktığını, 
buna sizin uymadığınızı kabul edelim. Bunun
la, bir insanın size müracaat ederek onun mad
di zararını bir bilirkişiye tesbit ettirerek ken
disine ödeme yapmanız arasında ne fark var? 
Danıştayı, tazminat takdir eden bir bilirkişi 
kurulu haline getirmeye kimin hakkı var? 

Değerli arkadaşlarım, 1965 te, şimdi Hü
kümette olan o zaman A. P. Grupu adına Da
nıştay Bütçesini eleştiren bir sayın arkadaşı
mız; «A. P. nin temel felsefesi, insan haysiyeti, 
yolu demokratik düzendir» diyor. Prensibe işti
rak etmemek mümkün değil. Ama şunu hemen 
ifade edeyim; mahkeme huzuruna bir kuruşunu 
almak için giden davacı, sadece o bir kuruşun 
değil, hakkınnı peşindedir, onu elde etmek için 
uğraşır, bunun için mücadele eder. Siz Anaya
sanın 114 ncü maddesinin son fıkrasına sığına
rak mağdura tazminat ödediğinizi ve hakkı tes
lim ettiğinizi zannediyorsanız, hemen söyleyelim 
ki, aldanıyorsunuz, yanılıyorsunuz. Görevin
den uzaklaştırdığınız memurun itibarına, hay
siyetine ona tazminat ödemekle değil, onu aynı 
göreve iade etmekle sağlar, hürmet eder, aynı 
zamanda felsefenize de uygun hareket etmiş 
olursunuz. 

Yine aynı sayın sözcü arkadaşımız, «bü
tün eylem ve işlemleri bağımsız kazai muraka
beye tabi bir idaredir ki, vatandaşa güven, iti
mat ve huzur verebilir» buyuruyor. 

Uygulanmıyan kararı alan insan idareye 
güven, itimat besler mi ve huzur içinde olur 
mu? Olmaz sayın arkadaşlarım. 
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ıSonra, icra tazminatı kimin celbinden ödeni
yor? İşlemde kusuru Danıştay kararı ile saptan
mış olan idarecinin celbinden mi? Hazineden ar
kadaşlarım. Olmaz böyle şey. Bir milyon liraya 
yakın yetim, yetime hakkını keyfi tasarrufla
rınız karşılığı çarçur edeceksiniz, sonra buna 
kanuni davranif diyeceksiniz. Hani, siz köylü
yü $ok severdiniz, dahi siz insan haysiyetine 
Saygılı idiliz? Bu mu sizin köylüyü sevmeniz? 
3 u mö, "sizin insan haysiyetine hürmetiniz? Dün 
idarenin mahkeme masrafına mahkûm olmasını 
4köıayacaksmız, bugün bunun üstüne bir de taz
minat ekliyeceksiniz. 

Söz buraya gelmişken, sabahtan Başbakan
lık Bütçesi dolayisiyle bâzı sözcü arkadaşları
mızın fikirlerine cevap vermek istiyen ve ce
vap veren Sayın Devlet Bakanı Hasan Dinçer'-
in bir konuda, ifade ettiği bir fikre cevap ver
mek isterim. 

Sayın Devlet Bakanı «A. P. iktidarının yar-
tgıy& karşı hürmetkar olmadığı, kararlarını uy-
îgtLİamadığı iddia edilmekte'dir» dedikten sonra 
«kararların motamlo uygulanmaması diye bir 
itiraz varsa buna iştirak ediyoruz. Yoksa, bir 
muadelet ölçüsü içerisinde bu kararları uygu
luyoruz» buyuruyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, Danıştay kararları 
aynen uygulanırsa bu hükümlerin bir mânası 
olur. Yoksa bir memuru kendi memuriyetinden 
alıp idari karar üzerine başka bir göreve atama, 
mahkeme kararma uymak demek değildir. Tâ
bir caizse bu, ipek borcu yerine pamuk öde
mek yahut sadeyağ borcu yerine zeytinyağı ile 
(borcu ödemek demektir. 

Yine Sayın Bakan aynı konuşmasında Dev
let mekanizmasını üç çarklı bir makinaya ben
zeterek yargı, yasama ve yürütme organlarını 
bu makinanın üç çarkı kabul ettiler. «Bu üç 
çark koordone çalışmalı» diyorlar. Buna aynen 
iştirak ediyoruz. Ancak, siz idari mahkeme ka
rarlarını uygulamamakla yargı çarkının dişle
rinin birisini kırıyorsunuz. Böylece makinayı 
durdurmasanız bile sarsıntılı çalışmasına se
bep oluyorsunuz. Biz size yargı çarkının diğer 
dişlerini, yürütmeye kırdırmadan bu zorlayıcı 
tutumunuza son vermenizi tavsiye ederiz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, C. H. P. 
grupu olarak büyük bir bunalımın içine yuvar
lanmış bulunan Türkiyemizde vatandaşı haklı 
olarak kanuna ve nizama uymaya çağıran Hü-

I kümetin, mahkeme kararlarını uygulamamasını, 
idarenin müessiriyeti ve icranın itibarı yönün
den sakıncalı görmekteyiz. A. P. iktidarı bu so
rumsuz davranıştan biran evvel vazgeçmeli Ka
nunu ve nizamı saymamakta Hükümetti emsal 
gösterenlere ve her fırsatta sözünü ettiği hukuk 
devleti ve insan haysiyeti prensibine biran ev
vel yanaşmalı ve yurdumuzda bu prensibin yer
leşmesine gaiba sarfetmelidir. 

Değerli arkadaşlarım, Danıştay Bütçesi hak
kında grupumun görüş ve temennilerini biti
rirken Yüce Heyetinizi ve Danıştayın değerli 
mensuplarını saygiyle selâmlarım. (O. H. P. sı
ralarından alkışlar). 

(BAŞKAN — Danıştay Bütçesi üzerinde gö
rüşme sırası Millî Güven Partisi Grupu adına 
Sayın Salih Yıldız'indir. Buyurun efendim. 

M. G. P. GRUPU ADINA SALİH YILDIZ 
(Van) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 

Grupum adına görüşlerimizi arz ederken 
fazla tafsilâta girmiyeceğim. Esasen benden ev
vel konuşan sayın arkadaşlarım bir çok nok
talara temas etmişlerdir ve bütçeler münase
betiyle aşağı - yukarı her yıl biribirine benzer 
sözler söylenir ve bâzı temennilerde bulunulur. 
Bunun bir sebebi de Anayasamızın bütçe mü
zakereleriyle ilgili hükmünün, gayet açık söy-
liyeyim, gerçeklere uymamasıdır. 

Aşağı - yukarı bütçe kırkîbeş gün Plân ko
misyonunda müzakere edilir, raporun yazılması 
Senatoya intikal iki ayı bulur. Senatoda on 
gün, raporun yazılması beş gün, ikibuçuk ay, 
asgari onbeş gün de Mecliste üç ay ve bu üç ay 
süre ile bütçenin devamlı görüşülmesi bütçelere 
haklı olarak ilgiyi azaltmakta ve binaenaleyh 
biraz da, tabiî birçok sebepler meyanmda, il
ginin azalması da bu bütçeler üzerinde daha 
dikkatli durmaya imkân vermemektedir. Bu 
bütçe münasebetiyle belki söylenecek sözler de
ğildir. Biraz konu dışına çıktığımı da idrak edi
yorum. Binaenaleyh, bütçe müzakerelerinin çok 
daha faydalı olabilmesi ve iki Meclisin bir ara
da toplanarak bu meseleyi halletmesi şeklinde 
bir düşünceye doğru Yüce Meclislerin yönel
melerini temenni ederim. 

I Muhterem arkadaşlarım, idarenin hukuk 
çizgisi içinde kalmasını ve dolayisiyle kanun 
hâkimiyetini sağlamak için bir idari mahkeme-

I ye, Danıştaya lüzum hi'ssedilmiştir. Bu sebeple 
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Anayasamız yürütme organının bütün idari ka
rar ve tasarruflarını bir yargı denetimine tâbi 
tutmuştur. Anayasamızın bu ihtiyacı ikinci 
maddeden esasını almaktadır. İkinci madde, 
Cumhuriyetimizin niteliklerini sayarken hukukî 
olma vasfını bilhassa ihmal etmemiş ve buna bir 
-ehemmiyet atfetmiştir ve bunun sonucu olarak 
da Anayasamız bu esas prensipten mülhem ola
rak 114 ncü maddesine, idarenin hiçbir eylem 
ve işleminin hiçbir halde yargı organının dene
timi dışında kalamayacağını tasrih ederek; ikin
ci fıkrası ile de, idare kendi eylem ve işlemlle-
rinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür, de
miştir. 

Her karar gibi, şüphesiz herkesin karar gibi 
Danışjtaydan sâdır olan kararların da idare ta
rafından bir tefsire, bir yoruma tabi tutulması 
asla bahis konusu değildir. Bu kararların aynen 
tatbiki gerekmektedir. Bu maddenin ikinci fık
rasında tazminat esası da konulduğuna göre, 
acaba idare Danış'taydan sâdır olan bir kararın 
hüküm fıkrasını infaz edeceğine, tazminat öde
mekle bu meseleden kurtulurum şeklinde bir 
tatbikatın içine girebilir mi? 

Çok objektif olarak düşündüğümüz takdirde 
şöyle bir sonuca varmak mümkün : Asıl olan 
kasıt unsurudur. îdari dâvalarda bilhassa bu
nun büyük önemi vardır. îdare her hangi bir 
karar ve tasarrufu il© kasıt unsurunu kasten iş
letmiş ise hiç şüphesiz onun «tazminat öderim ve 
netice bu meseleyi böylece geçiştiririm» şeklinde 
bir sonuca varması tasvilbedilemez. Bâzı hailler
de hiçbir kasıt taşımadan da birtakım maddi im
kânsızlıklarla idarenin karşı karşıya gelmesi 
mümkündür. Bu takdirde bu ikinci fıkrayı işlet
mekten başka takdir buyurulur ki, her hangi bir 
yol kalmaz. Ama arz ettiğim gibi asıl olan hüs
nüniyet ve kasıt unsurudur. 

Bâzı temennilerimiz de olacaktır. Bu meyan-
da şunu arz edeyim, Sayın Danıştay Başkanının 
ihtiyaca cevap verebilecek ve bir sürü masraflar 
tahmil eden eski bir arabadan kurtularak yeni 
bir makam arabasına kavuşturulabilmesi için 
sreçen vıl bütçeye 85 000 lira para konulmuştu. 
Devalüasyon kararından sonra husule gelen kur 
f arkı sebebiyle 85 000 liraya bu araba temin edi
lememiş ve Danıştay bu bütçe yılını beklemiştir. 
Bu bütçede 130 000 lira konulmuş yani, 85 000 
lirayı bir müktesep hak olarak, yani şu mânada 

bir müktesep hak olarak arz ediyorum, esasen 
Meclisimiz tanımıştır, kabul ettiğimiz takdirde 
130 000 liraya varmak için 45 000 lira bir ilâve 
ille karşı karşıya bulunuyoruz. Bu 45 000 liranın 
Cumhuriyet Senatosu tarafından Sayın Danış
tay Başkanımızdan esirgenmesi hiç de isabetli 
olmamıştır. Hakikaten bu araba, bir sürü tamir 
masrafları itibariyle esasen Maliyeye küçümsıe-
nemiyecek külfet tahmil etmektedir. 

Bu arada şunu da arz etmek isterim; Danış-
ıtayın kararları arasında tenakuz olmamalı, bir
birini cerheden kararlar olmamalıdır. Hattâ, 
aynı dairenin bile aynı meseleye ait kararları
nın yekdiğerini bilâ istisna tutması temenni edi
lir. 

Yürütm'eyi durdurma kararları üzerinde sa
yın arkadaşlarımı durdular. Gerçekten çok ciddî 
konularda yürütmeyi durdurma kararları elbet
te verilecektir. Bunun çok ciddî ve hakikaten 
tehirinde telâfisi gayrikabil zararların husule 
geldiği hallere inhisar etmesi ve inhisar ettiril
diği esası üzerinde bilhassa durmak işitiyorum. 

Umumi malhlkem'elerde olduğu gibi, dâva sı
rasında veya dâva açılmadan evvel bir ihtiyati 
tedbir kararı verilmiş ise - ki, burada yürütme
yi durdurma karan mahiyetinde bir karardır, 
ihtiyati tedbir kararları - bu dâvaların son de
recede çabuk intacedilmesi lâzımdır. Çünkü, bir 
tehiri icra veya bir ihtiyati tedbir kararı ne ise 
bir yürütmeyi durdurma kararı belki ondan da 
daha önemlidir. Yürütme durdurulduğuna göre, 
biran evvel yürütmeyi durdurma ile ilgili dâ
vanın sonucuna bağlanması, hem yürütmenin 
durdurulmasını talebeden ve bu kararı alan ta
raf için, hem de idare için birçok kolaylıklar 
sağlar. Ve hattâ o kadar sağlar ki, demin şikâ
yet ettiğimiz kararlann infaz edilememesinden 
mütevellit maddi zarar, tazminat ödemeye de 
bellki çok defa lüzum kalmaz ve esasen yürütme
yi durdurma ile ilgili kararlann çabuk intace-
dilmemesi için de bir sebep yoktur. Büyük bir 
çoğunlukla bu gibi kararlar yazılı belgelere da
yanmaktadır. Yazılı belgeler biran evvel ceibe-
dilir ve gereken karar verilir. 

Danıştaym işi, gerçekten vatandaş yönünden 
çoktur, çok fazladır ve bu yüzden de birçok dâ
valar sürüncemede kalmaktadır. Sayın arkadaş. 
larım temas buyurdular, bölge mahkemelerinin 
kurulması ve biran evvel kurulması için lâzım^ 
gelen gayretin gösterilmesi şarttır. Bölge man.-
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kemeleri kurulmakla Danıştay bir içtihat mah
kemesi haline gelecek, çok daha ciddî, çok daha 
rahat çalışma imkânlarını bulacaktır. Esasen 
Danıştaym, bölge mahkemeleri kurulduktan 
ısonra bir içtihat mahkemesi haline gelmesi de 
bir gaye olraıallıdır. 

Maruzatım bumdan ibarettir, dinlediğiniz 
için teşekkür ederini. (M. G. P. sıralarından al
kışlar.) 

'BAŞKAN — Soz sırası A. P. Grupu adına 
Sayın Tevfik Koraltantta. Buyrun efendim. 

A. P. GRUPU ADINA TEVFİK KORAL-
TAN (Sivas) — Muhterem Başkan, muhterem 
milletvekilleri; 

1971 yılı Danıştay Bütçesi üzerinde Adalet 
Partisi Grupunun görüşlerini arz etmek üzere 
-hatırlarınıza gelmiş bulunmaktayım. 

Sözlerime başlarken, Türk adalet tarihine 
100 yılı aşan asil hizmet vermiş Danıştayımızın 
mlümtaz mensuplarını grupum ve şahsım adına 
hürmet ve şükranla anıyorum. 

Hemen bütün kuruluşların bütçeleri Meclis
lerde görüşülürken değerli sözcü arkadaşlarımı
zın konuşmalarında kısa bir tarihçe takdim et
tiklerini müşahede etmiş bulunuyorum. 

1901 Anayasasının getirdiği ilkeler istikame
tinde 1964 yılında 521 sayılı Kanunla bugünkü 
hali inti'sabetmiş ve 1964 yılından bu yana her 
bütçe müzakeresinde tarihçesi açıklanmış bulun
duğundan ben fazla zamanlarınızı almamak için 
bir tarihçe yapmaktan sarfınazar öderek, Danış
tay Bütçesi üzerindeki grupumuzun görüşlerini 
toaca if aideye çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlarım; 1901 Anayasası, 
«Yüksek Hâkimler» başlığı altında Danıştay is
mi ile, 140 ncı maddesinde bir Anayasa kurulu
şu olarak teşkil edilirken «Danıştay, kanunların 
başka idari yargı mercilerine bırakılmadığı ko
nularda ilk derece ve genel olarak üslt derece 
idare mahkemeleridir.» cümlesi ile tanımlanmış, 
aynı maddenin ikinci cümlesi ile «Danıştay, ida
ri uyuşmazlıkları ve dâvaları görmek ve çözüm
lemek, Bakanlar Kurulunca 'gönderilen kanun 
taşanları hakkında düşüncelerini bildirmek, tü
zük tasarılarını ve imtiyaz şartlaşma ve sözleş
melerini 'incelemek ve kanunla gösterilen diğer 
işleri yapmakla görevlidir.» denilerek de vazife
leri beürtütaıiş bulunmaktadır, 

Anayasamızın öngördüğü şu fonksijyonlariy-
le Danıştay, bir yüksek yargı kuruluşu olarak 
bir taraftan idareyi demetliyen bir yangı fonksi
yonu ifa edecek, diğer taraftan da idarenin yük
sek istişare organı olarak çalışacak demektir. 
Bu haliyle Danıştay, objektif hukuk kaideleriy-
le kendini bağlıyan yürütme gücünün tasarruf
larını yargılamakla görevli bir kuruluş olarak 
hukuk devleti tatbikatının en önemli kuruluşu 
olduğu kadar yüksek istişare organı olarak da 
idarenin önemli bir uzvu bulunmaktadır. 

Bu sebepledir M, muhalefet gruplarının sa
yın sözcülerimin bu Anayasa kuruluşu hakkın
daki gösterdikleri hassasiyeti takdirle karşıla
maktayız. 

Geçen yıl da arz ettiğimiz gibi, Danıştay 
hakkında yapılan bütün yapıcı temennilere Ada
let Partisi olarak katıldığımızı bilhassa ifade 
etmek isterim. 

Bu cümleden olarak : 
1. iDanıştayın idari daireleri ve dâva daire

lerine gelen teraküm etmiş işlerin kabarık ye
kûnu üzerinde 20 yıldan beri devam edegelen 
tenkidlere ve hatla şikâyetlere bir son vermek 
lâzımdır. Türkiye'mizde artan iş hacmi, âmme 
hizmetlerinin gelişmesi, Devlet ve fert arasında
ki iktisadi ve içtimai ilişkilerin artışı ve nüfus 
artışına muvazi olarak artan ve daha da arta
cağı şüphesiz olan iş hacminin normal karşıla
nabilmesi için ilk derecelli idari kaza mahkeme
lerinin kurulmasındaki hazırlıklarının en kısa 
zamanda ikmalini temenni etmekte, böylece Da
nıştaym hem teraküm eden işleri süratle çıkar
ması, adaletin tehirimden doğan mahzurların ön
lenmesi ve Danıştaym diğer düzenleyici, istişari 
görevlerini daha geniş çapta yapmak imkânını 
kazanması gibi faydaların da sağlanacağı sebep
le Sayın Hükümetten bu husustaki tasarının bi
ran önce Yasama Meclislerine getirmesini rica 
etmekteyiz. 

2. Danıştaym mümtaz üyelerinin daha ran
dımanlı, daha huzurlu ve daha rasyonel çalış
ması için mütaahhidine ihale edilmiş bulunan 
Danıştay binasının en kısa zamanda tamamlan
masını ve hizmete girmesini temenni etmekte
yiz. 

3. Danıştayca hazırlanan 29 Nisan 1970 ta
rihli Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliğinin öngör
düğü hizmetlerin geniş çapta gerçekleşmesi ve 
Danıştaym üstün yargı hizmetinin geniş çapta 
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gerçekleşmesi ve Danıştayın üstün yargı fonksi
yonunu daha rasyonel yürütme imkânına ulaştı
racak olan eğitilmiş personele kavuşturulmasını 
gönülden dilemekteyiz. Bu sebeple de; her yıl 
eğitim ve kadro ihtiyacının karşılanması için 
kâfi gelecek âzami tahsisatın bütçeye alınmasını 
temenni etmekteyiz. 

Son olarak; Adalet Partisi, Danıştay üyeleri
nin tâyininde diğer hâkimlerin tâyinine benzer 
bir usul uygulanmasının daha faydalı olacağı 
kanaatindedir. 

Kanaatimiz şudur ki; Danıştay üyeliği için 
aday gösterme yetkisi, ayrı ayrı Danıştay Ge
nel Kurulunda, Yüksek Hâkimler Kuruluna ve 
birinci derecedeki memurlardan kurulu bir he
yete aidolmalı ve bunlar tarafından gizli oyla 
gösterilecek adaylar arasından tâyin, kararname 
ile yapılmalı ve heyet bu adaylar dışından tâyin 
yapamamalıdır. 

tşte Adalet Partisinin programında, seçim 
beyannamesinde ifade edilen bu husus, sayın 
muhalefet , sözcülerinin ifade ettiği Danıştay 
üyelerinin, hiçolmazsa -ekseriyetinin hâkimlik 
meslekinden gelmemiş olması gibi bir mahzurun 
da telâfi edileceği kanaatini taşımaktayız. 

Partimiz Tüzüğünün 3 ncü maddesinde yer 
alan, «Batı demokrasi âleminin müşterek gaye
sini teşkil eden vatandaş ve ferde hukuk güveni 
sağlıyan hukuka bağlı Devlet düzeninin kurul
ması ve tekâmül etmesi için maddi ve mânevi 
bütün varlığımızla çalışacağız» prensibinin ışığı 
altında, Danıştay gibi yüksek yargı kuruluşla
rının bir Anayasa kuruluşu olarak hukuk Dev
leti tatbikatının teminatı olan müesseselere ge
reken önemi her sahada vermekte gerekli saygıyı 
^.uymak'-ayız. 

Esasen bu davranış ve tutum, yargı bağım
sızlığı ilkesinin koruyucusu oluşumuzun tabiî bir 
neticesi bulunmaktadır. Fakat bütün bu inanış 
ve davranışlarımıza rağmen, değerli anamuhale-
fet sözcülerinin hemen bütün yıllar tekrarlayıp 
durdukları bir tenkide yine muhataboluşumuzu 
üzüntü ile karşıladığımızı ifade etmek iste
rim, 

Üzüntü ile diyorum çünkü; Danıştay karar
larının infazından, Adalet Partisi Hükümetinin 
imtina ettiği iddiası muannid bir şekilde tekrar
lanmakta ve geçen yıllarda izah ve ifadeye ça
lıştığımız gibi, objektif kıstaslara dayanan ve 

cidden idarenin takdir yetkisini kötüye kullan
dığını tevsik edecek nitelik arz etmemektedir. 

Müsaade ederseniz, muhalefet ile Danıştay 
Bütçesi üzerinde tek ihtilâfa düştüğümüz bu ko
nuda Yüce Meclisin değerli üyelerini ve dolayı-
siyle Türk kamu oyunu, zamanın müsaadesi nis-
betinde, tenvire çalışacağım. 

Muhalefet, bu konuda yapıcı ve tenvir edici 
tenkidler yerine mücerret olarak «Hükümet, 
idare, Danıştay kararlarını infaz ve icra etmi
yor.» demektedir. Biz böyle bir tutum ve dav
ranışın mevcudolmadığmı iddia ediyoruz ve di
yoruz ki; Danıştay ile idarenin böyle bir ihti
lâfı yoktur ve Hükümet, idare Banıştayla kam 
karşıya değildir, Danıştayın hem tam kaza dâ
vaları hakkında verdiği ilâmlar, hem de iptal 
dâvaları hakkında verdiği kararlar noksansız ve 
hukuka uygun şekilde infaz edilmekte ve uygu
lanmaktadır. 

İzah edeyim : 
Danıştay kararları «tam kaza dâvaları» ve 

«iptal dâvaları» diye iki kısma ayrılır. Muhale
fet sözcüsü, ciddî olarak «Danıştay kararları 
infaz edilmiyor» derken, huzurunuza gelip her 
hangi bir vatandaş veya fert hakkında idare 
aleyhine alınmış bir tam kaza dâvasının Danış-
tayca karara bağlanıp da infaz edilmediğini söy
lüyor mu? Hayır. Çünkü, Sayın Devlet Baka
nımızın da Komisyonda ve Senato görüşmele
rinde açıkça ifade ettikleri gibi, yürütme orga
nı Hükümet, Danıştayın bütün kasa dâvalarına 
ait ilâmlarını noksansız yerine getirmektedir, in
faz ve icra etmektedir ve etmiştir de. Sayın 
Anamuhalefet sözcüsü bu ayırmayı yapmıyor. 
Neden? Danıştay kararlarının, kanun vazımm 
«tam kaza» ve «iptal dâvaları» diye ayırısmm 
ve bunların infaz sistemlerini birbirinden tefrik 
edişinin nedeni üzerinde durulduğu ve bu gerçek 
hukukun objektif kaideleri ışığı altında ince
lendiğinde haksız olduklarını kendileri de anlı-
yacaklar da ondan. Ben işte bu gerçeği dikkat
lerinize arz etmek istiyorum. Acaba tam kaza 
dâvaları ile iptal dâvaları neden ayrı ayrıdır? 
Bunun, âmme hukuk içerisinde çok çeşitli sebep
leri vardır. Ben fazla zamanınızı almamak için 
meselemizde taşıdığı, önem bakımından bunlar
dan sadece bir yönünü ele alarak tahlilini yap
maya çalışacağım. 

Kararlardan biri, idare ile fert çırasında, 
yani tam kaza dâvaları, idare ile fert arasın^ 

412 —, 



M. Meclisi B : 51 17 . 2 . 1971 O : 2 

da sadece mameleki ihtilâflara dayandığı hal
de, diğer iptal dâvası doğrudan doğruya idare
nin tosarruiflain, yani idari kararlarla ilgili 
bulunmaktadır, idarenin yürütme fonksiyonu
nu gerçekleştirmek ve hizmeti yürütmek için 
aldığı kararların kamu yararına olusu bu tef
riki yapmak zorunluğunu doğurmaktadır. Bu 
zorunluluğun hukukî mesnedi nedir, diyeceksi
niz. Arz edeyim : Bunun esası, Devletin üs
tünlüğü... . Devletin üstünlüğü hukuk normun
dan doğmaktadır, onun organlarımda tecelli 
eder. Bu organlar, Anayasaca nizamlanır. 

Anayasamızın 1 nci maddesi; «Türkiye Dev
leti ıbir Cumhuriyettir.» diyerek Devletin üs
tünlüğü ilkesini ilk maddesiyle koymuş ve 2 nci 
maddesiyle; insan haklarına dayanan bir Hu
kuk Devleti olduğumuzu kesin olarak ifade 
ettikten sonra, 4 ncü maddesiyle; «Egemenlik 
(kayıtsız şartsız milletindir.» demiş, aynı mad
de ile «Millet, egemenliğini yetkili organlar 
eliyle kullanır.» demek suretiyle de Devletin 
üstün yetkisini milletin egemenliğinde Anaya
sal kurumlar ile onun organlarına 'bırakmış bu
lunmaktadır. 

Bu organlar; yasama, yürütme, yargı görev 
ve güçleri olarak Anayasamızın 5, 6 ve 7 nci 
maJddelerİnide yer almıştır. Bu görevlerin ayrı 
organlara verilişinde «kuvvetler ayrılığı pren
sibi» diyor. Kaynağını milletin iradesinden 
alan bu organların hepsi yetkilerini millet 
adına kullanırlar. Bu kuvvetlerin birinin sını
rı diğerinin kuvvet sınırının başladığı yerde 
(biter. Bu kaide de, kuvvet kuvveti sınırlar, 
anaihukuk ilkesinin tabiî bir neticesidir. 

Anayasamızın topyekûn esprisi, kuvvetler 
dengesi esasına dayanan bir «kuvvetler ayrılı
ğı» sistemi getirmiş 'bulunmaktadır. Bu esaslar 
muvacehesinde Anayasa kuruluşu olarak Dev
letin gücünü ve üstünlüğünü, milletin irade
siyle onun adına yürüten idarenin, yürütme 
organının bu fonksiyonunu ifa edebilecek bir 
takdir sahasının mevcudiyetini kabul etmemek 
mümkün müdür? Hayır. O halde idare, hangi 
siyasi parti iktidarda olursa olsun bu böyle 
olacaktır. Fakat idare, bu takdirini hatalı 
kullanırsa veya kötüye kullanırsa, keyfî kul
lanırsa ne olacak? İşte bu sorunun cevabı, di
ğer ıbir Anayasa kuruluşunun, yine millet adı
na karar veren bağımsız mahkemelerin mev

cudiyetinin sebebidir. Ve Hukuk Devleti olma
nın kaçınılmaz bir neticesi olarak Devlet, ken-
ıdi yürütme gücünü millet adına karar veren 
bağımsız mahkemeler kanaüyle hukuk kural
larını sınırlandırmıştır. 

Mesele, burada nezaket kazanmaktadır. Bu 
defa Devletin gücü ve millî iradenin yürütme 
organı olan yetkisini aynı kaynaktan alan ida
renin tasarrflarını, takdir yetkisini, yargı gü
cünü tecavüz edecek seviyede taısarrflları ne 
olacaktır? Bu ıdıurumda hukukçuların ittifak 
ettikleri görüş şudur ; Eğer yargı, idarenin her 
türlü tasarrufunu iptal eder ve idare bunu ic
ra zorunluğunda kalırsa o zaman (kuvvetler 
dengesi bozulur ve idarenin yerimi idari kaza 
ahr, (buna «Hukuk Devleti» değil, «Hâkimler 
Devleti» adı verilir. 

İşte hukuk mevzuatı bunun da çaresini bul
muş, nasıl ki, Anayasa kuruluşu olarak ida
renin hatalı karar alabileceği düşünülüyor ise, 
yargının da, her beşerî tasarrufta olduğu gübü 
hatalı hareket edebileceği hesaba katılarak 
kuvvetlerin birbirine müdahalesini önleyici 
kaideler (mevzuatta yer almıştır. 

521 »ayılı Danıştay Kanununun 95 nci 
maddesinin son iki cümlesi aynen okundu
ğunda bu mevzuata nasıl intikal etmiştir, anla
şılacaktır. 95 nci maddenin son iki cümlesini 
aynen okuyorum: «Tam yargı dâvaları hak
kında Danıştay dan çıkan ilâmlar genel hü
kümler dairesinde infaz ve icra olunur. Da
nıştay ilâmlarını, icaplarına göre eylem ve iş
lem tesis etmiyen idare aleyhine Danıştayda 
maddi ve mânevi tazminat dâvası açılabilir.» 

Burada ne yapıyor, kanun vâzn? Danıştay 
ilâmlarını ikiye ayırıyor; hukukî mahiyetleri 
icabı tam kaza dâvaları, ferdin doğrudan doğ
acıya mamelekine hitabeden, idarenin mameleki 
ile ferdin mameleki arasında bir hukukî mü
nasebet olduğu için bunu umumi hükümler me-
yanına ithal ediyor, infazını cebri icra gücü
ne veriyor, fakat dâvaları Danıştay ilâmlarının 
ise, icabında aynen infaz edilememesi ihtimali 
mevcudolduğu ve yargı gücünün, idarenin ken
di fonksiyonuna doğrudan doğruya müdahale 
•etmesi ihtimalini nazara alarak yine ilâmın 
infazını esas alıyor, yani ferdin hukukunu 
Devletin hukuku karşısında koruyor, tazmi
nat dâvası hakkı veriyor. Burada ferdin bir 
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hakkı ziyaa uğramış olmuyor, yani, hukuk, ne
tice itibariyle gayeye varıyor. 

Aslında, hizmet fonksiyonu esastır, hukuk 
onun bir vasıtasıdır. Biz, hukuku esas yerine 
ikâme ediyoruz, gayeyi şekle feda etmiş olu-
iyoruz. Aksini kabul ettiğiniz takdirde, yani 
yargı organının verdiği kararı her ne şekil
de ve her ne şartla olursa olsun, «idare ay
nen infaz eder» demek, idarenin üstün Dev
let gücü olduğunu, Anayasanın bir kuruluşu 
olarak bir yürütme organı olduğunu ve onun 
hizmet fonksiyonunu inkâr etmiş oluyoruz. 

Eğer iptal dâvalarına tam kaza dâvaları 
gibi, umumi hükümlerle infaz zarureti koysa 
Udiniz, o zaman idarenin fonksiyonunu inkâr 
etmek gibi bâtıl bir netice husule gelecekti. 
Çünkü, idarenin her türlü kararı iptal edile
bilecek ve iptal edilen karar, idarenin hizmet 
fonksiyonunu ortadan kaldıracaktı, işte bu 
tefrik böyle bir hukukî zaruretten doğmuş bu-

* Ummaktadır. 
Sayın hocam Sıddık Sami Onar, «idare Hu

kukunun umumi esasları» adlı kitabında, ddare-
(nin yargı karşısındaki istiklâlini şöyle izah 
ediyor, aynen bizi teyidettiği için ve idare 
Hukuku sahasında bir otorite olan hocamın bu 
tahrirlerini müsaade ederseniz aynen okuya
cağım:. 

«İdarenin, hukuk kaidesi karşısındaki duru
mu incelenirse, hukukun, idarenin ruhu, özü 
değil, sadece sınırı olduğu görülüyor. İdare 
canlı bir varlık, hukuk dışında mevcut bir ger
çektir ve hukuk, idare organlarının iradesi ye
rin© kaim olamaz. İdarenin görevi hukuk kad
rosu içinde umumi menfaatleri gerçekleştir
mektir. Hukuk, idarenin iradelerinin adalet ve 
kaidelere uygun olmasını ister, fakat onu hare
ketlerinde serbest bırakır. Yani, hukuk, idare
nin hareketlerinde bir rehber, bir sınır vazifesi 
görür. Görülüyor ki, hukuk, idarenin kendisi 
değildir. İdare hedefine, amacına varmak için 
muhtelif vasıtalara maliktir. Hukuk ancak bir 
hudut, bir sınır vazifesi görür.» 

MEHMET ERGÜL (Bilecik) — Kim diyor? 
TEVFÎK KORALTAN (Devamla) — Sayın 

Sıddık Sami Onar. 
«.. İdare, takdir kudretini kullanarak en uy

gun teknik usulleri bulnıajk, faaliyetin teknik 
yapısının gerektirdiği eylemleri yapmak, gaye
ye, amaoa varmak için en doğruyu seçmek yet

kisini haizdir. İdare üzerinde yargı deneti
mi yapılırken bu nokta gözden uzak tutulma
malıdır.» 

MEHMET ERGÜL (Bilecik) — Ne zaman 
söylemiş, kaç yıl evvel söylemiş? 

TEVFİK KORALTAN (Devamla) — Efen
dim, Sıddık Sami Onar, İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Profesörü. Ha
len Hukuk Fakültesi talebelerinin okuduğu 
«İdare hukukunun umumi esasları» adlı kita
bından aynen alınmıştır. 

Hukuk doktrininde meselelerin esprisi bu 
olunca 95 nci maddenin yukarda arz ettiğimiz 
lâfzı ve gerekse maddenin Meclis müzakere 
zabıtlarından çıkarılan metinlerin ışığı altın
da, iptal kararlarının infazının idarece lâzım-ül 
icra kararlardan olmak ve münakaşa edilme
mekle beraber, infazının mümkün olmadığı 
hâllerde ve idarenin fonksiyonuna müdahaleyi 
mutazammın bulunmadığı ahvalde idare, kararı 
aynen ifaya zorlanamaz. Ancak, yargı Sararla
rının infaz edilmemeısinden dolayı ilgili şahısa 
maddi ve mânevi tazminat ödemesi yolu seçil
miştir. 

Anayasamızın 114 ncü maddesi, Sayın C.H.P. 
Sözcüsünün okuduğu maddenin ıson cümlesini 
değerlendirdiğimiz zaman, bizi teyidettiğini an-
lıyacaklar. Anayasanın 114 ncü maddesi, hem 
idarenin bütün eylem ve işlemlerini yargı dene
timine tabi tutuyor, hem de eylem ve işlemle
rinden doğan zararları ödeme külfetini yine ida
reye yüklüyor. 

İşte burada 114 ncü maddenin ikinci fıkrası
nın Ibir tazminat ödeme yükümlülüğünü ida
reye yüklemiş olmasının selbebi idarenin, hiz
metin gerçek gayesini bozmamak için Da-
nıştaym iptal ilâmlarını infaz edememe za
rureti ile karşı karşıya gelmesi halinde fer
din hukukunu, kamu nizamı aleyhine den
geye getirmek, korumak maksadına matuf
tur. Yani, bunun mânası, Anayasanın 114 ncü 
maddesinin ikinci fıkrasının mefhumu muha
lifinden çıkan mâna şudur ki, idare, ga
yeye varmak için, tabiî hüsnüniyet asıldır, 
sayın M. G. P. Grup sözcüsü arkadaşıımızın 
arz ettikleri gibi, hüsnüniyet asıl olmakla 
flberaJber, idare, kararları infaz edememek du
rumunda kalabilir, o zaman ferdin hukuku
nu koruyan hukuk Devleti nizamı ferdin 
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hukukunu, yine ona tazminat ödenmesiyle 
'derpiş etmiştir. Niçin, tazminatı Devlete, ida
reye yüklüyor? 

(Biraz evvel Sayın Eıkşi arkadaşımız,, 
«nasıl1 oluyor da bu tazminat idareye yükle
niyor» dediler. Bu, bir Anayasa kaidesidir. 
Anayasa, «idare bu tazminatı öder» diyor. Ne
den idare öder? Çünkü, idarenin kendi hiz
met fonksiyonunu Anayasa ölçüleri içerisinde 
(gerçekleştirmek zorunda kaldığı için o ilâmı 
infaz edememiştir de, yani ferdin hukuku 
(kamu yararına feda edilmiştir de onun için 
idareye ferdin zararını ödeme külfeti tahmil 
edilmiştir. 

Eğer, ilâmın infaz 'edilmemesi bir kötü 
niyetin, bir art niyetin veya politik bir ga
yenin neticesi olur , yani bir şahsi kusurdan 
neşededeTtee, zaten umumi hukuk kaideleri 
içerisinde şahsi kusurundan dolayı memura 
rfiicu etmek imkânı mevcuttur. Hat&â, hiz
met kusurundan dolayı cezai müeyyidelerin 
tatibiki dahi uygundur, ama idarenin, hiz
metin icalbet'tirdiği gerçeklerle ilâmı infaz 
edememesi halinde Anayasamızda ayrıca Da
nıştay Kanununun 95 nci maddesi de ferde 
tazminat dâvası açma imkanı vermek sure
tiyle bunu telâfi etmekte, kamu yararı ile 
fert menfaatini dengeye getirmektedir, hukuk 
Devletinin icabını yerine getirmektedir. 

BAŞKAN — Müddetiniz doldu, Sayın Ko-
raltan. 

'TEVFİK KORALTAN (Devamla) — Ana
yasamızın 114 ncü maddesi eylem ve işlem
lerinden doğan zararların ödeme külfetini 
yine idareye yüklüyor. Böyle bir tazminat 
külfeti yükleyişinin sebebi, Danıştay Kanu
nunun 95 nci maddesindeki sistemin anapren-
silbi olmak lâzumigeldiği gilbi, bu külfeti ida
reye yükleyişinin sebebi de, idarenin hiz
met ifasından neşedetmiş olmasına... 

IBAŞKAN — Efendim, hepsini okuyacak 
milsiniz, onun? 

TEVFİK KORALTAN (Devamla) — Çok 
kısa, Saym Başkan. 

IBAŞKAN — Çok kısa değil, 2 - 3 sayfa ga
liba. 

TEVFİK KORALTAN (Devamla) — 2 - 3 
dakikada bitiririm, efendim, 1,5 sayfadır. 

BAŞKAN — Peki Sayın Koraltan. Yalnız, 
saat 19.30 a gelmiştir, çalışma müddetimiz 

sona ermiştir, (bir karar alayım, müsaade eder
seniz. 

Efendim, Danıştay Bütçesine mütedair mü
zakerenin, her ne (kadar programda ileride ol
mamıza rağmen, evvelce ittihaz ettiğimiz ka
rar, program bitmediği takdirdedir, halbuki, 
program (bitmiştir. Bir bütçeyi tetkik etme 
imkânı dolayisiyle bir karar alma lüzumunu 
hissediyorum. Danıştay Bütçesi bitinceye ka
dar müzakeratm devamı hususunu oylarınıza 
arz edeceğim. Kalbul buyuranlar... Kaibul etmi-
yenler... Kaibul edilmiştir. 

Buyurun, Sayın Koraltan. 

TEVFİK KORALTAN (Devamla) — Bu
rada çok sık rastlanan bir misali, merhum 
0. H. P. Milletvekili Atalay Akan'm, Danıştay 
Kanununun 95 nci maddesinin müzakeresi sı
rasında bu konuda yaptığı bir açıklamayı1 

okuyarak vermek istiyorum. 

Atalay Akan şöyle diyor : «Eğer Burhan 
Arat'in dediği yola gidersek, yani idarenin ip-
ta dâvalarını da aynen infaz zaruretini getirir
sek, idari kazayı faal idarenin yerine ikâme et
miş oluruz ki, bu, hukukun anaprensipleriyle 
kabili telif değildir, idare bir memura vekâlet 
emrine alır, memur vekâlet emrine alındıktan 
sonra onun yerine başkası tâyin edilmiştir. Ve
kâlet emrine alman memur Danıştaya gider, 
Danıştay bu kararı iptal eder. Bunun iptali de
mek, onun yerine konması demek değildir, ida
re onu aynen infaz edemiyeceği için başka bir 
yere, hukukun umumi prensiplerine uygun ola
rak tâyin eder.» 

Görüyorsunuz ki, bir hukukî gerçek var İd, 
üzerinde ciddî olarak düşünüldüğü zaman C. 
H. P. li muhterem üyeler bile bunu rahatlıkla 
benimseyebiliyorlar. 

Şu ifade açıkça göstermektedir ki, iptal ka
rarlarının aynen infazının mümkün olmıyacağı 
haller vardır ve bunu kanun kabul etmekte bir 
zaruret duymaktadır. Ancak, ferdin, idarenin 
kararı infaz etmeyişinden bir zararı doğmuş ise, 
idare bu zararı ödiyecek, ferdin hukuku ile ida
renin hukuku dengeye getirilecektir. Ama, hiç
bir hizmet mülâhazasına dayanmıyan keyfî, his
si infazdan imtina hali tesbit ve tevsik edildiğin
de sorumluyu aramak elbette ki, lâzımdır. Zi
ra, Anayasanın 132 nci maddesi yasama, yürüt
me organlariyle idarenin mahkeme kararına uy-
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mak zorunluluğunu prensip olarak kabul etmiş
tir. Bu, hukuk Devleti olmanın şartıdır. A. P. 
nin görüş ve hizmet felsefesi bu istikamettedir. 
Fakat, sayın anamuhalefet partisi sözcüsü 
böyle bir mevsuk iddia ile gelmiyor, Yüce Mec
lisin huzuruna... 

BAŞKAN — Sayın Koraltan süreniz bitmiş
tir, lütfen yazıyı okumaya devam ediniz, çün
kü onu okumayı vadetmiştiniz, bana. 1,5 say
fadır, okuyup, bitireceğim, demiştiniz. 

TEVFİK KORALTAN (Devamla) — Affe
dersiniz, evet.. 

Yüce Meclisin huzurunda, sanki yürütme or
ganı bir Anayasa kuruluşu değilmiş gibi, sırf 
yargı fonksiyonunun suni bir savunuculuğu ya
pılıyor. A. P., Anayasa kuruluşlarını bir tefrik 
yapmaksızın saygı ile karşılamakta ve her biri
nin Anayasa içindeki yerine değer ve hürmet 
beslemektedir. 

Yılda çıkan 30 bini mütecaviz Danıştay ilâ
mının içinde, binde bir nisbetinde dahi bulnıı-
yan bâzı ilâmların, sırf hizmetin doğurduğu za
ruretle infaz edilemeyişini bir bardak suda fır
tına kopararak, «Danıştay ilâmları infaz edilmi
yor» şeklinde ifade etmek ve Hükümeti, Danış-
tayın karşısmdaymış gibi göstermek hiçbir fay
da getirmiyeceği gibi, Anayasa kuruluşlarını 
manen zedeliyerek zararlı olmaktan öteye gi-
dememektedir. 

Muhterem milletvekilleri, müşahhas misalle
ri mücerret ithamlar haline getirmenin bir ten-
kid olarak kıymeti olmadığı gibi, faydası da 
olmadığını değerli sözcü arkadaşıma hatırla
tır, 1971 yılı Danıştay bütçesinin Türk Milletine 
ve Danıştayımıza hayırlı ve uğurlu olmasını di
ler, Yüce Meclisi grupum ve şahsım adına hür
metlerimle selâmlarım. 

Teşekkür ederim. (A. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Danıştay bütçesi üzerindeki 
gruplar adına görüşmeler bitmiştir, kişisel gö
rüşlerini arz etmek üzere söz alan arkadaşlara 
söz sırasına göre söz veriyorum. 

Sayın Turhan özgüner, buyurun. 10 dakika 
ile kısıtlı olduğunuzu hatırlatırım. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım, Danıştay bütçesinin 
görüşülmesinde A. P. .Grupu adına Sayın Koral
tan'in maddeler zikrederek yaptıkları eleştiri

ler cidden calibi dikkattir. Bir hukukçu olarak 
görüşünü böyle aksettirmiştir. Bâzı noktalarda 
birleşsek de, bâzı noktalarda ayrıldığımızı ve 
bundan sonraki bütçelerde bu şekilde tartışma
ların esas alınmasını ben de gerekli görüyorum. 

Arkadaşlarım, sayın hocamız Sıddık Sami 
Onar'dan ve onun kitabından bahsettiler ve Da
nıştay Kanununun 95 nci maddesinin, Anayasa
nın 114 ve 132 nci maddesinin hakikaten tartış
masını yaptılar. Kendi görüşleri bakımından, 
bir açıdan hak verdiğimiz cihetleri var, iştirak 
etmediğimiz cihetleri var. 

Arkadaşlarım, ilkel hukuk prensiplerine mü
racaat ettiğimiz zaman dahi görürüz ki, kanun
ların vaz'edilişinde, getiriliş sebepleri tartışılmak 
gerekir. 

Arkadaşlarım, Danıştay Kanununun 95 nci 
maddesi, şüphesiz bir cephesiyle baktığımız za
man, kolayca istismar edilebilecek bir madde 
gibi görülebilir. Ancak, hukukta bilinir ki, 
mücbir sebepler, istikran halleri, 95 nci madde
nin uygulanmasında esas alınacak prensipler, 
müracaat edeceğimiz prensipler olarak burada 
tartışılmalı idi, 

Oysa ki, 95 nci maddeyi - özür diliyerek 
söylüyorum, tâbir caizse - cankurtaran simidi 
gibi yapışıp ele alarak, «madde böyle diyor, 
hukuk otoriteleri de bunu böyle yorumluyor» di
ye huzura getirmek, bugünün tartışılan Danıştay 
politikasında ve Hükümetin buna ters düşen po
litikasında yeterli bir savunma değil arkadaşla
rım. Evet, mücbir sebepler olacak, hakikaten 
o sebepler tahtında Hükümet, esasen tasarrufu
nu icra etmiş, iptal kararı bunun arkasından 
gelmiş, «iadesi mümkün» deyip, iptal kararının 
gereği yapılmak mümkün değildir... Anlarız bu
nu arkadaşlarım, olur... Ama, durum böyle değil, 
idare, Hükümet, icra organı olarak bir tasarru
fun haksızlığına her halde çokça kaani M, Da-
nıştaya müracaat edenlerin yürütmeyi durdurma 
kararı almasını beklemeksizin alelacele, yangın
dan mal kurtarırcasma süratle yeni bir icraya 
gider, yeni bir tasarrufa gider ve hakikaten Da-
nıştayın beklenen, kamu oyunda tartışılıp, neti
cesi beklenen kararı gelir. Ne yapalım, infaz et
tik. Ne yapalım?.. 95 nci maddeye müracaat 
ederek tazminat verelim. Kimin kesesinden 
tazminatı veriyorsunuz arkadaşlar? 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Altı aya 
Ifeadar müracaat.. 
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TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Altı aya 

kadar müracaat değil Sayın Kitaplı. Bunun, 
süratle çıkan kararların mevcudiyeti halinde ta
sarrufun haksızlığı belirli ki, bir gün sonra, iki 
gün sonra, karar beklemeksizin yeni bir tasar
rufla yeni bir haksız hareket ve 95 nci madde.. 
95 nci madde cankurtaran simidi. Bu mudur hu
kuk anlayışımız? 

95 nci maddenin, Sayın Atalay Akan - Allah 
rahmet eylesin - tarafından buradaki tartışma
sını bir cephesiyle neden okursunuz? Arkada
şım, burada bir tek maddenin müdafaası ya
pılırken, bir ucundan tutmayınız. 95 nci madde
nin geliş sebebi, idarenin müessiriyeti esas alın
makla beraber, mücbir hallerde, hakikaten âcil 
hallerde, ama istisnaen 95 nci madde, Anayasa
nın 114 ncü maddesine «ters düşmesin» kaygısı 
içerisinde tazminatla bunu maddeleştirmiş. Ama 
bu, Anayasanın 114 ncü maddesine rağmen, 
95 nci madde, her halükârda, nasıl olsa Anaya
sanın 114 ncü maddesi gereğince idare tazminat 
verecektir, infaz esasen yapılmıştır, yürütmeyi 
durdurma kararı mevcudolmasma rağmen, geri 
dönmek mümkün değildir, bunun karşılığı 
95 nci maddeyle geçiştiriliverir.. Bu ne kadar 
olur?.. Bir olur, iki olur arkadaşlarım. 

Derler ki, Sayın Devlet Bakanı, Senatoda 
da söylemiş, zabıtlardan okudum: Bizim tatbik 
etmediğimiz ve ancak tazminat vermeyi tercih 
ettiğim o kadar az karar var ki.. Şimdi, evvel
emirde 95 nci maddenin uygulanmasında bir 
suiistimal var mı, yoksa hüsnüniyet var mı? Bu
gün tartışılan konu bu. 

Arkadaşlarım, hakikaten anayasal kuruluş
lardan biri olan bu Danıştaym kararlarına karşı 
gelme gibi bir hareket, kamu oyunu çokça işgal 
etmiş ve umumi kanaat; bugünkü iktidarın Da
nıştay kararlarına karşı, kasıtlı çıkışı olduğu 
şeklinde tezahür edegelmiştir. Bu imajı veren 
biz değiliz, iktidarın tutumu bu. 

95 nci maddenin çokça tatbik edildiği dönem 
Adalet Partisi İktidarı dönemidir. 1961 Anaya
sasının tatbikatı, Danıştay Kanununun tatbi
katı yalnız Adalet Partisi iktidarı zamanında mı 
olmuştur?. Ama, 95 nci maddeye müracaat, çok
ça Adalet Partisi iktidarı zamanında olmakta
dır arkadaşlarım. 

Bunun tartışmasını yapalım, neden 95 nci 
maddeye mütemadiyen müracaat edilir, neden 

Devlet Hazinesi zorlanır, tazminat yoluna gidi
lir? Bunu az kullansaydınız... Az değil, zamanı
mız olsa çokça okurduk. Az dahi olsa, bir Ana
yasaya karşı geliş. E, az karşı geldik.. Yok ar
kadaşlarım, iğneyi çalmakla, kasa soymak bir
dir ve kasıt esastır. 95 nci maddeyi çok istisnai, 
çok nadir kullanmış olsanız, burada münakaşa
sını yapmazdık. Ama, 95 nci maddeye müraca
at gereği ve Danıştaym iptal kararlarına öyle
sine karşı geliş vardır ki, bugün kamu oyunu 
bir hayli işgal etmektedir. 

Arkadaşlarım, kuvvetler ayrılığı var; Anaya
sanın 5, 6, 7 nci maddelerinde sayılmış. Dikkat 
ediniz, 5 nci maddede sarahaten «yasama yetki
si» der, 6 nci maddede «yürütme görevi» der, 
7 nci maddede «yargı yetkisi» der. Şimdi, bu 
üç tane anayasal kuvvet organından, birincisi 
yasama yetkisi, üçüncüsü yargı yetkisi, ama yü
rütme yetkisi değil, yürütme görevi. 

Şimdi, hukukçular bilir ki, görev, yetki karşı
lığıdır, yetkiyle görev dengeli olmalıdır. Ancak, 
ne var ki, Anayasanın 6 nci maddesinde, yetki 
- görev dengesinde, göreve daha çok ağırlık ve
rilmiş, anayasal bir kuruluş olan icra organı, 
daha ziyade yürütücü bir organ olarak, görevli 
bir organ olarak, bir kuruluş olarak Anayasada 
yerini almıştır. 

Arkadaşlarım, o halde, yargı organlarının ve 
yasama mercilerinin kararlarını ve kanunlarını 
tatbikle yükümlü olan icra organı, daha ziyade 
yetkiden fazla görevli tarafiyle ağır basan bir 
anayasal kuruluştur ve bu haliyle kararların 
münakaşasını fazlaca yapmak her halde, 95 nci 
ve 114 ncü maddeye sığınmak suretiyle geçiştiri 
vermek mümkün değildir. Çünkü, kanunların 
tatbikatı görevidir, kararların tatbikatı görevi
dir. 

Şimdi, görev yanı daha ağır olan bir anaya
sal kuruluş olduğunu, hakikaten tasarının... 

BAŞKAN — Sayın özgüner, iki dakikanız 
kaldı efendim. 

TURHAN ÖZGÜNER (Davamla) — Tartış
manın hukukî cephede derinleştirilmesi ve zabıt
lara geçmesi bakımından çok lüzumlu görüyo
rum arkadaşlarım. 

Şimdi, anayasal kuruluşlardan, kuvvetler ay
rılığı esasını kabul eden bu anayasal kuruluş
lardan, bakıyoruz ki bir tarafta yürütme organı, 
özellikle çokça yargı organlariyle bir savaş ha
lindedir. Bazan savaş halindedir veya kısmen 

417 — 



M. Meclisi B : 51 17 . 2 . 1971 O : £ 

değildir. Devlet Bakanı; «bu gibi kararlarımız 
çok azdır» diyor. Az değil, ama «az olması» 
dahi calibi dikkattir. Bir yargı organının kara
rı eleştirilebilir, dün de bir vesileyle söylediğim 
gibi, bunlar tabu değildir. Ancak, bilim düze
yinde, ilim düzeyinde tartışabilir. Fakat, 
bunun karşısına geçercesine kasıtlı hareketlerle 
kanun maddelerini zorlıyarak, «Anayasanın 
114 ncü maddesi böyle der, Danıştay Kanunu
nun 95 nci maddesi şöyle der» diyerek fazla 
zorlayıcı olmamak suretiyle olmalı. Böyle olur
sa ne olur?.. Yargı organiyle, bir iktidar karşı 
karşıya gelirse ne olur. İkisi de anayasal ku
ruluş... 

Arkadaşlarım, misâlini biraz avamdan vere
yim: Bir akrep intihar etmek isterse, kuyru
ğunu çevirir, kendi kendisini sokar. Anaya
sal kuruluşlar, organlar birbirleriyle böyle sa
vaş ederse, akrebin kendi kendisini sokması gi
bi, bu, siyasal rejimin, demokratik parlöman-
ter rejimin hakikaten intiharı olur arkadaş
lar. Bu derece yargı organlarına karşı çıkmak 
ve bunun münkaşası yapıldığı zaman da 114 ncü 
maddeyi bir cephesiyle, ondan sonra Danıştay 
Kanununun 95 nci maddesinin getiriliş sebebini 
zabıtlardan tetkik etmeksizin veya sadece üstün-
körü tetkik etmek suretiyle geçiştiri vermek 
doğru olmaz arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Saym özgüner, vaktiniz dol
mak üzeredir, lütfen görüşlerinizi sonuçlandırı
nız. 

TURHAN ÖZ&ÜNER (Devamla) — Topar
lıyorum efendim. 

Şimdi, Anayasanın bahis mevzuu edilen 
132 nci maddesi var. 132 nci maddesi sarahaten; 
yürütmenin kararlara ittibaını şart koşmaktadır. 
Buna karşı her ne kadar tatbikatta şimşekleri 
üzerine çektiği için kamu oyunu bir hayli ilgi
lendiren, meşgul eden Adalet Partisi iktidarı, 
çıkar yol olarak 114 ncü maddeyi ve Danıştay 
Kanununun 95 nci maddesini ileri sürmekte ise 
de, Anayasanın 132 nci maddesinin, «... Ya
sama ve yürütme organları ile idare, mahkeme 
kararlarına uymak zorundadır; ...» hükmüne uy
maya mecbur olduğunu bilmelidir arkadaşlarım. 

Yanlış bir tatbikat diyeceğim, «kasıtlı bir 
tatbikat» demeye dilim varmıyor, ama yanlış bir 
tatbikat içinde, 95 nci maddeyi nâdir, mücbir 
sebeplerde kullanma yolundan ayrılıp da çokça 
kullanma imtiyazına giden iktidar. Adalet Par

tisi iktidarı olmasa idi, şimdi buraya, kürsüye 
çıkan arkadaşlarımız ve özellikle Adalet Parti
sinin Saym Sözcüsü, meslekdaş arkadaşım diye
bilirdi ki, bu tatbikatı siz de yaptınız, iktida
rınızda C. H. P. olarak siz de 95 nci maddeye 
çokça müracaat ettiniz, derdi, diyebilirdi. Yok 
böyle bir tatbikat veya nadirattan var. Var, 
ama nadirattan. Bunun tatbikatı bu derece, su 
yolu olurcasma tatbik kabiliyeti görmemeli idi 
arkadaşlarım. 

Onu arz etmek için söylüyorum. Saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri var
dır. Sayın Bakana söz verdikten sonra, sırada 
bulunan Sayın Hüseyin Dolun'a kişisel görüşünü 
arz etmek üzere söz verilecektir. 

Sayın Devlet Bakanı Hüsametain Atabeyli, 
buyurunuz efendim. 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Erzincan) — Sayın Başkan, muhterem 
milletvekilleri; 

Danıştay Bütçesi üzerinde yapılmış bulunan 
münakaşaları, bundan evvelki yıllarda olduğu 
gibi, muayyen konular üzerinde toplamak, nok
talamak mümkündür. 

Bu münakaşaların sonunda anlaşılıyor ki, iki 
görüş; uzun yıllardan beri devam eden noktai 
hareketlerinde ısrar etmektedirler ve bir bir
leşim noktasına ulaşmak imkânı şu durumda gö-
rumda görülmemektedir. Meselâ, akademik 
yönden, bundan önceki müakerede olduğu gibi, 
değerli arkadaşlarımızın bir kısmı yine konuya 
bu zaviyeden yanaştılar. Biz, bu müzakerelerin 
hududunu bir akademik münakaşa hüviyeti içe
risinde çevirmeden, bundan evvelki bütçelerde 
teferruatiyle belirtmiş olduğumuz görüşlerimiz 
üzerinde ısrarlı bulunduğumuzu ifade etmekle 
yetineceğim. 

Danıştay kararlarının âdemi icrası üzerinde 
cereyan eden münakaşalarda ve çoğu zaman it
hama varan ifadelerde, bir insaf ölçüsünün bu
lunmadığını da ifade etmek istiyeceğim. 

Senatoda beyan ettiğim ve kıymetli arkadaşı
mız özgüner'in de ifade ettiği gibi, Danıştay ta
rafından verilmiş bulunan kararların, tabiî bil
hassa idari dâvalara taallûk eden kararların çok 
istisnai hallerde icra edilmemesini, âdeta bir 
tenkid konusu yapamasını, bir nakise telâkki 
etmesini yadırgadığımı ifade etmek istiyorum. 
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Hüsnüniyet esas olduğuna göre, biz bu karar
lan gerçekten icra etmenin samimiyeti içerisin
deyiz, ama programı ile bir taahhüt altında bu
lunan icranın, yine Devletin ve genel idarenin 
içerisinde bulunan memurlarını muayyen nokta
larda kullanması, onu bu kullanmada takdir 
hakkından mahrum edecek ve bu takdir hakkın
dan mahrum edilmesi halinde müessir icrayı 
hâkim kılamıyacak inancı noktasına getirmişse," 
bu kararları icra da yine kanun hudutları içeri
sinde, 521 sayılı Kanunun hudutları içerisinde 
kendisine tanınmış olan yetkileri kullanır. Bizim 
icra anlayışımız da bu noktai hareketten başlı
yor ve tatbikatımız da böyle devam ediyor. 

Binaenaleyh, bu konuda daha fazla teferru
ata girmeden, bu tatbikatımızı gayet titizlikle 
ve mümkün olduğu ölçüde dar tutmak suretiy
le, imkânlar bizi çok fazla zorlamadığı takdirde 
bu kanuni yetkimizi kullanma kararındayız. 

Yetkinin kanuniliği üzerinde yapılan müna
kaşalara karşı cevap arz etmiyeceğim. Bu konu
da Adalet Partisi sayın sözcüsünün vermiş ol
duğu geniş mütalâaya iştirak ettiğimi ifadeyle 
yetineceğim. 

Danıştayın iş hacmi, gerçekten 1970 yılında 
büyük bir artış göstermiştir, bundan evvelki yıl
lara nazaran. 1969 yılında gelen ve intacolu-
nan dâvalar arasında lehte bir durum mevcut 
iken, 1970 yılında bunlar aleyhte bir grafik gös
termeye başlamıştır. Bunun muhtelif sebeple
ri vardır. Arkadaşımızın ifade ettiği gibi, birin
ci sebep olarak vatandaşın hukuk yoluna baş
vurması hususunda erişmiş olduğu şuurun bun
da müessiriyeti vardır. Bu, bize birtakım gö
revler, birtakım mükellefiyetler tahmil etse bi
le, bunu takdirle karşılanmak gerekir. Bu nokta
daki görüşe tabiî tamamen katılıyoruz. 

İkincisi; 1970 yılı içerisinde, bilhassa Perso
nel Kanunu tatbikatı dolayısiyle Danıştaya faz
la sayıda bir müracaat vâki olmuştur. Fakat, 
bu kanunun tatbikatı dolayısiyle henüz emsal
ler teşekkül etmemiş bulunduğundan ve kanun
da yapılması düşünülen değişikliklerden sonra 
bu müracaatlerin ya geri alınacağı veyahut dâ
va, kanun muvacehesinde karara bağlanacağı 
veyahut emsaller teşekkül ettikten sonra bu 
emsallere tebaan icranın, yeni dâvaların açılma
sına meydan vermeden bunları tatbike geçeceği 
kabul edilirse, önümüzdeki yılda bu derece bü

yük bir artışın olmıyacağını tahmin ederiz. An
cak, bu demek değildir ki, Danıştayımızı kadro 
bakımından takviye etmiyelim; bilhassa, üzerin
de hassasiyetle durulan bölge idari mahkemele
rinin teşkili konusundaki çalışmaları bir sonu
ca başlamıyalım. 

Bölge idari mahkemeleri konusunda Danış
tay tarafından hazırlanmış bulunan bir metin 
mevcuttur. Ayrıca, ikinci bir metin daha mev
cuttur. Yalnız, malî kazayı ilgilendiren bir ko
nu da mevcuttur ki, bu noktada Maliye Bakan
lığı ile tam bir görüş birliğine varılamamış ve 
şu haliyle Hükümet görüşü tamamen tebellür 
etmemiş olduğu için kesin bir beyanda buluna
mıyorum. Ama, çalışmaların ileri bir safhada 
bulunduğunu ifade etmekle bu noktada yetini
yorum. 

Danıştay binası, bin işgünü içinde yapılma
sı ihale edilmiştir. Birtakım talihsizlikler ol
muştur ama, inşaat devam ediyor. Henüz müd
deti vardır, müddeti içerisinde bitirilmeye çalı
şılacaktır ve bu suretle Danıştayımız bina sı
kışıklığından kurtarılmış olacaktır. 

Mevcut dairelerin kadrolarının takviye edil
mesi şayanı arzudur. Ümidediyoruz ki, bu tak
viyeyi 1971 yılı içerisinde gerçekleştirmiş ola
cağız. 

Muhterem milletvekilleri; 
Danıştay bütçesi hakkında tenkid ve temen

nilerini izhar eden değerli sözcülere ve kişisel 
görüşünü ifade eden sayın arkadaşımıza teşek
kürlerimi arz eder, heyetinizi saygiyle selâmla
rım. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Kişisel görüşünü arz etmek 
üzere Sayın Hüseyin Dolun, buyurun. 

HÜSEYİN DOLUN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, saygı değer milletvekili arkadaşlarım; 

Özetle arz etmek gerekirse kuvvetlinin, za
yıfı yok etmek kararında olduğu bir atmosferde 
hakkı, haksızUğa galip jkılan kararlariyle 
Türk toplumunun sağlam güvenini ve engin 
saygısını kazanan Devlet Şûrası sayın üyelerini 
ve tüm mensuplarını engin saygıyla selâmla
maktan başka bir söz bulamıyorum ve en iç
ten arzum, yılda 30 - 35 bin işin gelip geçtiği 
böylesi güçlü bir müesseseden, başarıyla yılın 
sonunu getiren müessese mensuplarından, özel
likle başta Başkan, 12 aded daire başkanı, bir 
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Başkamın Sözcüsü ve 59 tane üy^eje, imkânlar 
müsaidolursa birer adalet madalyasının veril
mesini içtenlikle istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; Devlet Şûrası ka
rarlarının bâzılarının yerine getirilmediği ve 
bunun da bir Hükümet tasarrufu olması gerek
tiğini Sayın Devlet Bakanı buyurdular. Kendi 
görüş açısından haklı olabilirler. Örneğin; 
Emniyet Müdürü Sayın İbrahim Ural Beyin 
durdurma kararına rağmen, bugünedek eski gö
rev yerine iade edilmeyişi, ikinci bir örnek; 
Türkiye İLK - SEN Genel Başkanı Sayın Ke
nan Keleş'in, takriben 70 bin öğretmenle aynı 
ölçüde iştirak ettiği bir üç günlük boykot sonu
cu olarak önce vilâyet emrine alınmış olması, 
Devlet Şûrasından durdurma kararını istihsal 
etmesine rağmen, ikinci kez Bakanlık emrine 
alınmış olması, Bakanlık emrini, Devlet Şûra
sına başvurarak durdurma kararı istihsal etme
sine rağmen üçüncü kez ihraç kararı ile ekmek 
parasiyle oynanmış olması insanı gerçekten dü
şündürüyor ve akla şöyle bir şey geliyor: Aca
ba Devlet Şûrasının öyle ise işi ne? Madem al
dığı kararlar yerine gelmiyecek, öyle ise bunun 
gücü ne oluyor, diye beyinlerde bir istifham is
ter istemez doğuyor. 

Değerli arkadaşlarım; en içten arzumuz, 
Sayın Hükümet üyelerinin kendi alanların
da bu tür yasa dışı davranışlara başvurmama-
sıdır. 

Şimdi, bu konuya değindikten sonra, izin 
verirseniz bir iki tane daha dilek var. Bu dilek 
bölümlerini yerinde tesbit ettiğim için arz edi
yorum. 

Danıştay Başkan ve üyelerinin kadro duru
mu vardır. Bu, Maliye Bakanlığının insiyati-
fihde duruyormuş, öğrendik. Maliye Bakanlı
ğının inisiyatifinde kalınca, dilediği zaman veri
yor, dilediği zaman başka Bakanlıklara devret
me imkânını araştırıyormuş. Bunun, her yıl
da çıkarılan Bakanlık bütçesiyle, yani bugün 
Devlet Şûrası bütçesiyle birleştirilerek müstakil 
hale getirilmesi, Şûra mensuplarının arzuları 
arasında. 

ikinci dilek : 20 yardımcı, bir başmuavin, 
7 tane üye için kadro istenmiş, bu kadronun 
verilemiyeceği kendilerine bildirilmiş. Bu iste
ğin de yerine getirilmesini, bir arkadaşınız ola
rak, istirham ediyorum. 

Üçüncü dilek; hizmet içi eğitim kurslarına 
gelmek mecburiyetinde olan öğretim üyelerine 
her iştirak için 30 lira ödenek verebiliyorlar-
mış. Oysa ki, özellikle profesörler gelir bu tür 
kurslara, bunun da 100 liraya çıkarılmasını 
mümkünse isterler. Gelmiyorlar. Bugün Türki
ye'de bir öğretim üyesinin bir yerden, diğer yere 
gidişinin neye mal olduğunu değerli arkadaş
larımız bilirler. 

Benim başka bir .mâruzâtım yoktur. 
ZEKİYE GÜLSEN (Çanakkale) — Tamam, 

/yok. 
HÜSEYİN DOLUN (Devamla) — Muhteremi 

meslektaşım, değerli arikadaşmr Sayın Bayan 
Zekiye Gülsen Hanımefendi oturdukları yer
den, başka diyeceğimin olmadığını, beyan edi
yorlar. Yalnız bir tek dileğim var; bir tek 
yıllıda iki saat Türk sanayiini durduran, stop 
ettiren Türk - iş bıovkotunda greve giden 1,5 
milyon insana ceza verilmemişken - ki, veriü-
ımesinin karşıisınida olurum - üç gün görevini, 
Ihaklı ıbir direnişini dile getirmek üzere boy
kota gitmiş arkadaşlarımın yanımda olmasını 
içtenlikle isltiyıorum. 

Saygılar sunanım. (A. P. sıralarından gürül
tüler) 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Yazım vardı 
efendim. 

iBAŞKAN — Yazınızı aldım efendim. 
Kifayeti müzakere takriri gelmiştir, okutu

yorum efendim. 
töayın Başkanlığa 

Danıştay Bütçesi müzakerelerinin kifayetini 
arz ve teklif ederim. 

Orhan Deniz 
Kasitamıonu 

MEHMET KAZOVA (Tokat) — Aleyhinde 
söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — ıSalih Aygün daha evvel yazılı 
olarak aleyhte ööz istediler. Çok özür dilerim 
Kazova. 

Sayın Salih Aygün, aleyhte (buyurun. 
SALİH AYGÜN (Amasya) — Çok değerli 

arkadaşlarım;; 
Biz, Anayasa müesseseleri arasmda bulu

nan Danışmayın, mutlak surette bu müesseseler 
arasındaki yerini takdir ediyoruz, değerini 
de kabul ©diyoruz. Ancak, bâzı hususlar bura-
Ida dile getirilmedi. Bu bakımdan kifayeti mü
zakerenin yersiz olduğu kanısındayım. 

— 420 — 



M. Meclisi B : 51 17 . 2 . 1971 O : 2 

İBir okuUda, bir fakültede öğretmenin ver
miş olduğu not şûraya gider, şûrada tetküke 
ftalbi tutulur, Ibozulur, sınıf geçirilir ise, böy-
'le bir şûrayı Devletin... 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Danıştayın.. 
SALİH AYGÜN (Devamla) — Affedersiniz, 

Danışitayın takdir hakkını nasıl kullandığını 
takdirinize Ibırakıyoruz. 

BAŞKAN — Bu dile getirilmediği için kifa
yetti müzakerenin aleyfaiındesiniz, değil mi Sa
yın Salüh Aygün? 

ISALİH AYGÜN (Devamla) — Biz isteriz ki, 
bu konu iyice aydınlansın. 

BAŞKAN — Lütfen her cümlenin arkasın
dan, «ıBu 'dile getMtaıediği için kifayeti müza
kerenin aleşyhindeyiiz» deyin. 

SALİH AYGÜN (Devamla) — Belki ifadeyi 
yanhjş söyledim. 

îpital kararı vermeden, salâhiyetsizlik ka
rarı vererek i$tal etmemesi lâzıımgeMüği konu
su müzakere Edilmediği için kifayetin aleyhin-
ıdeyiz. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Yani, karar
lar eleşıtiriMbilr. 

SALİH AYGÜN (Devamla) — Kararlar eleş-
stirilebiliir. 

.Binlerce doisya Şûrayı Devletite beklerken 
bir kararın 15 dakika içerisinde ipıtal edilmek 
veya tehiri icra kararı verilmek sureciyle de-
ğiştirilmesii konusu müzakere edilmediği için 
kifayetin aleyfhindeyim. 

Bir okulda öğretmen bulunmam habesiyle 
arz ediyorum. Okulda, fakültelerde ve yüksek 
okullarda ıdisiplin kurulundan geçen kararlar 
iptal edilerek tekrar o talebelerin mektepleri
ne dönmesinin temin edilmesi burada müzake
re ve münakaşa edilmediği için yeterliğin aley
hindeyim. 

İBir daireye tâyini yapılan, kararnamesinin 
altında imzası bulunmak suretiyle o arkadaşı o 
makama getiren yetkili şahsın o makamdan ay
nı şartlar altında, aynı derece ile başka yere 
atanması halinde alınan tehiri icra kararlarının 
müzakere ve münakaşası yapıldığı için yeterli
ğin aleyhindeyim. 

•Biz, bir hukuk nizamı içerisinde düşünülüp 
taşınılıp verilmesi gerekli kararlar varken, bu 
şekilde Şûrayı Devletin vermiş olduğu karar
ların... 

&ABRİ YAHŞİ (Kocaeli) — Hissî kararla
rın. 

İSAUH AYGÜN (Devamla) — «Hissî» demi
yorum, ben hukukçu olduğum için bu konu üze
rine bu kadar eğilmiyeceğim. Bu kararların ef
kârı umumiye de bırakmış olduğu «acaba» soru
sunun hukuk nizamının ve bu Müessesenin üze
rine düşürdüğü istifhamın burada müzakere ve 
münakaşası yapılmadığı için kifayeti müzakere 
takririnin aleyhindeyim. 

(Bilhassa, bir askerî okulda disiplin cezası 
alınıp, okuldan uzaklaştırılmış bir talebenin tek
rar askerî mektepte, okumasını temin için Şû
rayı Devlet tarafından tehiri icra kararı veril
mesi ve sonra-kararın iptali suretiyle mektebe 
devamına karar verilmesinin müzakere ve mü
nakaşası yapılmadığı için Şûrayı Devletin... 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Onları müzakere edebilecek miyiz? 

ISALİH AYGÜN (Devamla) — Beyefendi, 
burada... 

BAŞKAN — iSeydibeyoğlu müsaade edin 
efendim. 

iSALİH AYGÜN (Devamla) — Burada Şûra
yı Devletin varlığının, bu memlekete faydalı ol
duğu inancı içinde olan bir arkadasınız olarak 
lâfa başladım. Ama bu şartlar altında... 

MEHMET SEYDffiBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Biz oy vereceğiz Sayın Aygün. 

ISALİH AYGÜN (Devamla) — Şûrayı Dev
letin hukuk nizamı içerisinde, aynı zamanda 
hukukun prensipler içerisinde ellerindeki mev
zuatın... 

BAŞKAN — Sayın Aygün, kifayeti müzake
re hakkındaki beyanınızı bağlar mısınız efen
dim, artık? 

(SALİH AYGÜN (Devamla) — ..emrettiği 
şekilde karar vermesi lâzım geldiği inancı için
de ve biraz önce konuşan arkadaşlarımızın be
lirttikleri gibi, bu kararlan burada müzakere 
ve münakaşa etmediğimiz için yine kifayetin 
aleyhindeyim. 

öğretmenler hakkında verilen tehiri icra ka
rarlarının... 

ISABRi YAHŞİ (Kocaeli) — Subaylar hak
kında, subaylar hakkında.. 

ISALİH AYGÜN (Devamla) — Subaylar 
hakkında verilen tehiri icra kararlarının bura
da müzakere ve münakaşa edilmemesi yönün
den kifayetin aleyhindeyim. 
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öğretmenler hakkında verilen tehiri icra ka
rarlarının Temyiz Mahkemesi tarafından, boy
kotun suç olduğu tesbit edilmek suretiyle hu
kuk nizamına aykırı olduğunun belirtilmiş ol
ması ve bunların da burada müzakere ve müna
kaşasının yapılmış olması hasebiyle kifayeti mü
zakere takririnin aleyhindeyim. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni ve 

aleyhindeki beyanları dinlediniz. Kifayeti mü
zakere takririni oylarınıza iarz ediyorum. Kabul 
buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. (C. H. P. sıralarından «yanlış 
yanlış, yeniden sayılsın» sesleri) 

Tereddüdünüz mü var? (C. H. P. sıraların
dan «var» sesleri) O halde ibeş kişi ayağa kalk
sın efendim. (C. H. P, sıralarından beş kişi aya
ğa kalktı) 

'Kifayeti müzakere takririni kabul etmiyen
ler... 

KEMAL ÖNDER (İzmir) — Bütün çirkin 
şeyler ortaya dökülsün, biz bunu istiyoruz, bu
rada bunlar meydana çıksın. 

ORHAN OKAY (Konya) — Samimiyetsizli
ğin hu derecesi de görülmemiştir. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Usulün suiis
timalini gösterir bu durum. 

BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, Baş
kanlığı Ibaşka türlü tedbire götürmemenizi rica 
ederim. Efendim sizler niçin müdahale ediyor
sunuz? Ben de müadalhale edersem celseyi ka
patırım. 

Kabul edenler... Kifayeti müzakere kabul 
bul edilmiştir efendim. 

Danıştay bütçesinin bölümlerine geçilmesi 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/l) Cari harcamaları 
Bölüm Lira 

12:000 Personel giderleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

29 762 721 

Bölüm Lira 

18.000 Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
ler... Etmiyenler... 
edilmiştir. 

1 278 000 
eden-

Kabul 

14.1000 Hizmet giderleri 167 852 
İBAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 9 001 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 130 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir .-

(A/3) 'Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 

35.000 iSosyal transferler 1 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

36.000 (Borç ödemeleri 29 656 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Danıştay Bütçesi Meclisimizce kabul edil
miştir. Memlekete ve Danıştay mensupları
na hayırlı olmasını temenni ederim. 

Bugünkü çalışmalarımız program gereğince 
nihayetlenmiştir. 18 Şubat 1971 Perşembe saat 
9,00 da toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 20,22 

>s«^< 
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A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
X I . — 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 

Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1971 yılı 
Bütçe (kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/386; Cumhuriyet Senatosu 1/1170) 
(Millet Meclisi S. 'Sayısı : 257; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1481) (Dağıtma tarihi : 
12 . 2 . 1971) 

X 2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna tdair Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlık
ları tezkereleri (Millet Meclisi 1/388; Cumhu
riyet Senatosu 1/1163) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 261; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1483) (Dağıtma tarihi : 12 , 2 . 1971) 

X 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1971 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/401; Cumhuriyet Senato
su 1/1154) (Millet Meclisi S. Sayısı : 260; Cum
huriyet 'Senatosu S. Sayısı ; 1496) (Dağıtma 
tarihi : 12 , 2 , 1971) 

X 4. — Ankara Üniversitesi 1971 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/387; Cumhuriyet Senatosu 
1/1160) (Millet Meclisi S. Sayısı : 265; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 1482) (Dağıtma ta
rihi : 12 . 2 . 1971) 

X 5. — Ege Üniversitesi 1971 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/392; Cumhuriyet Senatosu 
1/1159) (Millet Meclisi S. «ayısı : 266; Cumhu
riyet Senatosu S. (Sayısı : 1487) (Dağıtma ta
rihi : 12 . 2 . 1971) 

X 6. — Hacettepe Üniversitesi 1971 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet ISenatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/393; Cumhuriyet Se
natosu 1/1161) (Millet Meclisi S. Sayısı : 263; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1488) (Dağıt
ma tarihi : 12 . 2 . 1971) 

X 7. — iktisadi ve Ticari ilimler Akademi
leri 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkan
lıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/397; Cum
huriyet Senatosu 1/1162) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 264;- Cumhuriyet Senatosu Ş. Sayısı : 
1492) (Dağıtma tarihi : 12 . 2 .1971) 

X 8. — istanbul Üniversitesi 1971 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları teskereleri 
(Millet Meclisi 1/395; Cumhuriyet Senatosu 
1/1157) (Millet Meclisi S. Sayısı : 267; Cum
huriyet ıSenatosu S. Sayısı : 1490) (Dağıtma 
tarihi : 12 . 2 . 1971) 

X 9. — istanbul Teknik üniversitesi 1971 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko-

(Devamı arkada) 
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misyonu raporuna dair 'Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu (başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/396; Cumhuriyet Se
natosu 1/1158) (Millet (Meclisi S. Sayısı : 262; 
Cumhuriyet Senatosu S. iSayısı : 1491) (Dağıt
ma tarihi : 12 . 2 .1971) 

X 10. — Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 
1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuma dair 'Cumhuriyet Senato
su ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları 
teskereleri (Millet Meclisi 1/390; Cumhuriyet 
Senatosu 1/1166) (Millet Meclisi IS. Sayısı : 268; 
Cumhuriyet Senatosu S. iSayısı : 1485) (Dağıt
ma tarihi : 12 . 2 . 1971) 

X 11. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1971 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 1971 yılı Bütçe ka
nunu 'tasarısında yapılan değişikliğe dair Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (Millet. (Meclisi 1/389; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1155) (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 271; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1493) (Dağıtma tarihi : 12 . 2 , 1971) 

X 12. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/394; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1156) (Millet Meclisi 
S. iSayısı : 259; Cumhuriyet Senatosu S. Sayı
sı : 1489) (Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1971) 

X 13. — Tekel Genel Müdürlüğü 1971 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve 1971 yılı Bütçe kanu
nu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhu
riyet (Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe 
Karma Komisyon raporu (Millet Meclisi 
1/400; Cumhuriyet Senatosu 1/1168) (Millet 
OVIeclisi S. iSayısı : 273; Cumhuriyet Senatosu 
İS. Sayısı : 1495) (Dağıtma tarihi : 12 .2 .1971) 

X 14. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 

1971 yılı Bütçe kanunu tasarısında yapılan de
ğişikliğe dair Cumhuriyet (Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/391; Cumhuriyet Senatosu 
1/1165) (Millet Meclisi (S. (Sayısı : 270; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 2486) (Dağıtma ta
rihi : 12 . 2 . 1971) 

X 15. — Orman Genel Müdürlüğü 1971 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu ^başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/399; Cumhuriyet Sena
tosu 1/1169) (Millet Meclisi S. Sayısı : 258; 
Cumhuriyet 'Senatosu S. Sayısı : 1494) (Dağıt
ma tarihi : 12 . 2 . 1971) 

X 16. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe kanunu tasa
rısı ve 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısında yapı
lan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 1/389; Cumhuriyet Se
natosu 1/1164) (Millet Meclisi S, Sayısı : 272; 
Cumhuriyet Senatosu S. İSayısı : 1484) (Dağıt
ma tarihi : 12 . 2 . 1971) 

X 17. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1971 yı
lı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet (Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tez
kereleri (Millet Meclisi 1/402; Cumhuriyet Se
natosu 1/1167) (Millet Meclisi S. Sayısı : 269; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1497) (Dağıt
ma tarihi : 12 . 2 . 1971) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

S - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


