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I. — GECEN TUTANAK ÖZETİ
Dört oturum, yapılan bu Birleşimde;
1974 yılı Bütçe kanunu tasarlısı ve Bütçe
Karma Komisyonu raporu ile 1974 yılı Bütçe
kanunu taranışının reddedildiğine dair Cumllıuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe
Karma Komisyonu raporumun (Mil'leıt Meclisi :
1/65) (S, Sayısı : 51) tümü üzerindeki görüşımeler tanıamlanarak, made'lere geçilmesi ka
bul edifldi.

19 Mayıs 1974 Pa;zar günü saat 10,00'da
toplanılmak üzere Birleşime (19 . 5 . 1974 Pa
zar) saat 00,04'te son verildi.
Başkan

Divan Üyesi

Başkanvekili

Kayseri

Ahmet

Çakmak

Tufan Doğan Avşargil

Divan Üyesi
Erzurum
Zekâi Yaylak

Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçesi kabul
olundu.

BİRİNCİ OTURUM
Açılma saati : 10,00
BAŞKAN : Başkamıvekili Rasiım Hancıoğ-kı
DİVAN ÜYELERİ : İlıfoami Çetirı (Yoagıat), idris Ankan (Siirt)

BAŞKAN — Millet Meclisimin 79 ncu Birleşimini1 açıyorum.
II. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER
1. — 1974 -yılı Bütçe kanunu tasarısı ve
Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1974 yılı
Bütçe kanunu tasarısının reddedildiğine dair
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı
tezkeresi ve
Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Mecli
si : 1/65; Cumhuriyet Senatosu : 1/243) (Millet
Meclisi S. Sayısı : 51; Cumhuriyet Senatosu S.
Sayısı : 332) (1)
A)

CUMHURBAŞKANLIĞI

BÜTÇESİ

'BAŞKAN — Bütçe görüşmelerine devanı ediyoııtz.
Not :
(1) 51 S. Sayılı oasmayazı 17 .5 . 1974 ta
lihli 77 nci Birleşim tutanağının
sonuna ekli
dir.

ıG'eçen birleşimde Türkiye Büyük Millet Mee(lisi Bütçesinin görüşülmesi bitmiş, şimdi sıra
ıCumihuılbaşkanlığı Bütçesine gelmiştir.
ıGumburıbaşkaıılığı Bütçesinde söz alanları
okuıyorunı:
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Halit Ev
liya, Demokratik Parti Grupu adına Sayın Eteni
Kılıç oğlu, Ousmıhuriyet Halk Partisi Grupu adı
na Sayın Cevat Sayın, Cumhuriyetçi Güven Par
tisi Grupu aıdma Sayın Talât Oğuz, Millî Selâ
met Partisi Grupu adına Sayın Mehmet Pa
muk.
Şahısları adına; Sayın Nadir Lâtif İslâm,
Sayın İbrahim Göktepe, Sayın Kemal Atamam,
ıSayııı Zekâi Alıtınay söz istemişleridir.
A. P. Grupu adına, buyurun Sayın Halit Ev
liya,
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A. P. GRUPU ADINA HALİT EVLİYA
(Kahraman Maraş) — Sayım Başkan, sayın milletvelkiUeri;
'Cumhurbaşkanlığı Bütçesi üzerinde Adalet
Partisi Grupu adına görüş ve kanaatlerimizi arz
için huzurunuzda bulunuyorum. Bu vesile ile
Yüce Meclisi saygı i'le selâmlarım.
Muhterem milletvekilleri; Türk, tarihi boyum'ca başıma daima saygılı kalmış, onun mane
vî şahsımda Türklük şuuru daha da şahlanmış
tır. Milleti için yaşayan, onun refahı ve zaferi
için büyük bir sorumluluk duygusu içinde va
zife görmüş hükümdarlar da tarihimizi süsleyan gurur vesilelerimiz olmuştur.
ıSEYFl ÖZTÜRK (Eskişehir) — Sayın Başksan, bütçe müzakeresi vesilesi ile sayın Hükümıet temjsi'len bulunuyor mu?
BAŞKAN — Efendim yetki belgeleri var
dır, Hükümeti temsilen üyeler bulunmaktadır.
. ıSEYFl ÖZTÜRıK .(.Eskişehir) — Teşekkür
•ederim.
BAŞKAN — Devamı buyurum efendim.
HALİT EVLİYA (Devamla) — Bu kahra
manların en büyüklerinden Mustafa Kemal
Ata'türk: Oumhuribaşkamı olarak son Türk Dev
letinin dünyadaki yerini göstermiş, Türk Mil
letimin ufkunu, bu makamı deruhte ettiği za
manda •çizmiştir. Omum içimidir ki, bu yüce ma
kama Adalet Partisi olarak gölge düşürecek
her türlü davranışım karşısımda olduk ve olacağılz. Geçen sene yapılan Culmhurîbaş'kan'lığı se
çimimde gösterdiğimiz hassasiyet bunum em mü
şahhas örneğidir. İşte böyle bir makamın esa
sen fevkalâde müjtevazi olan bütçesinin müzaikereisimde de rakamlara girmek- anlayışımızla
bağdaşamaiz,.
Biz sadece Sayım CıınıhuıJba§'kıamımm Amayaisamıizm verdiği görev ve yetkilerinim, daha ak
tif bir şekilde yürütülmesi gereken bir dönem
de bulunduğumuza işaret etmek istiyoruz.
Anayasamızın 97 nci maddesinde; «Devle
ttim başı, milleitin birliğinin temsilcilsi» olarak gö
revleri belirtilen Sayın Cumhurbaşkanının, bu
oüimleden olmak üzere, milletimizin bütünlüğü
me yöneltilmiş her türlü harekete 'karşı büyük
(bir sorumluluk taşıdığı aşikârdır.
Memlekette sağ, sol ayırımı yapılır, gerçek
çi bir görüşle tedlbkleri alınmazsa hadiselerin
tevali etmesi mukadderdir.

19 . 5 . 1974

O : 1

Muhterem milletvekilleri; üçlü kararname
ile yapılan tayinlerde Sayın Cumhurbaşkanının
hassasiyetini istiyoruz. Yaş haddi sebebi ile
emekliliğine 20 gün kala bir genel müdürün
tayin sebeibi izah • edilemez. Hısım - akraba ta
yinleri, durumu müsait olmadığı hakle kanun
lar zorlanarak ve hiçe sayılarak yapılan tay'imlav, 15-20 sene devlet hizmetinde kendilerini kahul ettirmiş değerli kimselerin sebepsiz yere gö
revden alımmaiları ve çoğu zaman yerine atanan
ıkimıselerde ehliyet yerine, zihniyet aranması ca
libi dikkattir.
Muhterem milletvekilleri; Anayasamın 97
nci maddesinde, «Cumhurbaşkanı gerekli gör
dükçe, .Bakamlar Kuruluna 'başkanlık eder»
hükmünün sı'k bir uygulama ihtiyacı dönemin
de olduğu inancındayız. Zina bir Başbakanın:
«•Gençleri artık tultamıyorum» diye teşvik edici
sözler sarfetmesinim me derece sorumluluk duy
gusu taşıdığı; bir Gençlik ve Spor Bakanının,
genlçlerin: «Türkiye'de faşist gençlik yoktur,
milliyetçi, aniti kottııünist gençlik vardır» cevaıbı karşısında; «Hepinize .göstereceğimi» gibi
'basında intihar eden beyanları, yukarda bahset
meye çalıştığım partizanca tayinleri bugüne ka
dar 'belirli bir iktisadî görüş ortaya koyamayan
ve -nihayet komünist ve anarşistler affedilmediği için istifayı düşünecek kadar ileri git
mekle Hükümet olma sebep ve kerametini or
taya kayan bir Hükümet döneminde, Sayın
Cumjhuıibaşkanınm ne için görevlerinin daha
(belirgin bir şekilde aktivite kazanması lâzım
geldiğine bir delil sayıyoruz.
Muhterem milletvekilleri; Sayın Cumhurbaş'feamiımızın 23 Nisanda vermiş olduğu beyamafta
'bir nebze değinmek istiyorum. Fevkalâde müs
pet düşüncelerinin yanımda bazı zevatan Mecli
se önseçim dolayısıyle giremediklerini ve kon
tenjanın da bunların hepsinin girmesine imkân
vermediği için belirttikleri üzüntülere iştirak
etmiyoruz.
Sadece muayyen konularda ihtisas sahibi olmıak, Devlet idaresi için yeterli bir unsur de
ğildir. Onun içindir ki, Anayasamıza 'göre mem
leketim dört bir /bucağımdan seçilmiş üyeler, Yü
ce Meclisi teşkil eder. Zira bir Kars'ın mesele
sini bir Edirnelinin; 'bir Aydm'm davasını bir
Ankaralının kendi temlsilcileri kadar bilmeleri
mümkün değildir. Böylece bütün bu meseleler
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ve potansiyeller nıeım'leketin meselesi olarak or |
HALİT EVLİYA (Devamla) — Sayın Baş^
taya konur, demokrasinin gücü de..burada/dır..
kan, müsaade ederseniz Cumhurbaşkanlığı ma
Aksi halde muayyen fakültelerden ihtisas
karnayla ilgili bazı mevzularada değinmek isti
ısaıhilbi kimseler toplanır, Meclis teşkil ettirebilir
yorum.
d i ; fakat dünyanın hiçbir yerinde böyle bir uy I
Muhterem 'arkadaşlarım, dün gece Türkiye
gulamaya itibar edilmemiştir. Zaman zaman 1 Büyük Millet Meclisi bütçesinin müzakeresi sı
ımemleketimizde itibar gören bu fikir beyin karasında, zamanın Sayın Reisicumhurunun mef
Ibinelerinin teşkiline kadar gitmiş, memleket
ruşat olarak birkaç halıyı bir köşkten diğer bir
gerçeklerini bilmeyen bu zevatın kısa zamanda
köşke, yani Florya Köşküne .getirterek kullan
istifa ettiği hepimizce görülmüştür.
dığı, nıükerreren, muhtelif milletvekilleri tara
fından soru sorulmak suretiyle dile getirilmiş
Hâlâ demokrasi düşmanı kimselerin rejimi
tir. Sayın Millet Meclisi İdare- Âmilinin, «Bizim
kötülemek için kendi açılanından haklı gerek
çeler oıftaya koyma çaibalarmda oldukları hasır
zamanımızda olmadı» diyer!ek sanki bir suiisti
lardan uzak tutulmamalıdır.
mal varmış da, sorumluluk kendinin değilmiş
gibi verdiği cevaplar, bizi ve grupumuzu üzün
ıSayın milletvekilleri; kontenjan senatörle
tüye sevketmiştlr.
rinin seçilmesini, üzerinde dikkatle durulması
Muhterem milletvelkilileııi, Reisicumhur halı
zorunlu olan bir konu olarak görüyoruz. Dev
ile uğraşmaz. Böyle ufak işlerle bu makamı yıp
let anlayışı Anayasanın belirttiği doğrultuda
ratmağa kimsenin hakkı yoktur. Başıma sahip
olan, hür ve demokratik rejime inanmış kimse
çıkmayan milletler, saygı duymayan bir top
ler bu makama atanmalıdır. Bundan önceki dö
lum, millet olmıa niteliğimi kaybeder. Kaldı ki
nemlerde seçilmiş bazı zevatın Devlet Güvenlik
halıların muhafazası bir problem ihlaline gelmiş
mahkemelerince yargılandığı hatırdan uzak tutir. Geçen gün Hayat Mecmuasında okuduğum
Itulmaımalıdıır. Böyle tayinler ise Cumhurbaş
bir yazıyı sizlere intikal ettirmek istiyorum.
kanlık .makamının mehabetine gölge düşürücü
bir şüpheci davet etme endişesi yaratabilir.
Halıiar çok büyük olduğu için, havalandın^
Sayın milletvekilleri, Türk Milleti, 300 sene
lamadığı için küflenmekte Ve çürümektıedir. Bu
nin ihmali olan Türkiyemizde hiçbir sihirli değ
nunla ilgili olarak, iki .akademi talebesi uğraş
neğin meseleleri bir anda izale edemeyeceğini
maktadır, çalışmaktadır. Birkaç tane halı Sayın
artık bilmektedir. Bünyesindeki güçlükleri hür
Reisicumhurun Florya'daki, şahsına ait olma
ve demokratik düzen içerisinde yenmesini ba
yan köşküne götürülmüş ve orada muhafaza
şaracaktır.
edilmişse, kullanılmışsa bundan Devlet zarar
görmez,
fayda görür. Bundan bir millî gelir kay
Atatürk milliyetçiliği, iman ve inancımız en
bı olmaz; halılar ancak ancak çürümekten kur
büyük gücümüzdür. Bu ruhu köıietmek isteyen
tulur, bakımı, daha iyi yapılır. Bunun b'ir mese
ler hüsrana uğrayacaklardır.
le olarak bu kürsüden ifade edilmesi, böyle ufak
Sayın Cumhurbaşkanımızın 16 Mayıs günü
bir meselenin büyük bir makama, yöneltilmiş
vermiş oldukları beyanat ile milletlimizin birlik
bir suç olarak ifade edilmesi bizi de üzmüştür,
ve dayanışma içimde olmasına her zamandan da
sanıyorum büyük Türk milletini de üzmüştür.
ha ç.ok ihtiyacımız olduğuna dikkatleri çekme
Saygılar sunarım.
leri, nasıl ve ne şekilde 'güçlükleri yenebileceği
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Evli
miz hususundaki görüşlerini uygun -karşılıyo
ya
ruz. Türkiye'nin deneme tahtası olmayacıağını
Demokratik Parti Grupu adına Sayın Kılıçbazı .maceraperestlere bir kere daha hatırlatı
oğlu,
buyurunuz.
yor, Cumhurbaşkanlığı bütçesinin memleketi!
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın
>mize ve .milletimize hayırlı, uğurlu olmasını di
|
Başkan
ben konuşacağım.
leyerek Adaijct Partisi Grupu .adıma yüce heyetli
BAŞKAN
— Buyurun efendim.
nizi saygı ile selâmlıyorum.
D. P. GRUPU ADINA HASAN KORKMAZBAŞKAN — Teşekkür ıcderim Sayın Evli
OAN (Denizli) — Sayın Başkan, değerli milletya. ,
I vekilleri;
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• : Cumhurbaşkanlığı makamı parlamenter de- I tü verici bir konudur. Ama bunun iki taraflı
mokrasilerde fonksiyonları büyüyen, sadece tem
bir dikkatle muhafaza edilebileceğini de herhal
sil görevinin ötesinde, yasama göreviyle, yürüt
de takdir edersiniz. Bir taraftan, böylesine mil
me göreviyle, hatta yargı göreviyle ilişkileri bu
let varlığında büyük önemi olan makamlara ge
lunan bir makam haline gelmiştir.
lenlerin günlük hayatlarında çok büyük bir dik
kat içerisinde bulunmaları, milletin kaderiyle
Anayasamıza göre Devletin başı olan Cum
ilgili bir dikkat içerisinde, sorumluluk içinde
hurbaşkanı, bu sıfatıyle yürütme organının da
bulunmaları gereklidir. Öbür taraftan, parlamen
başıdır; yasama organının ve yasama fonksi
terinden vatandaşına kadar bütün milletin fert
yonunun da bir parçasını teşkil etmektedir.
lerinin de böyle yüksek bir makamı, orayı işgal
Meclislerde müzakeresi yapılan ve kabul edi
eden herhangi bir kimse, herhangi bir Türk va
len kanunlar, Sayın Cumhurbaşkanının imza
tandaşı,
bazı hatalar yaptığı zaman, müessese
sından çıktıktan sonra yürürlüğe girmektedir ve
yi
yıpratıcı
mahiyette bu hataları kullanmamak
Anayasamıza göre Cumhurbaşkanının, Meclis
mecburiyetini hissetmeli ve daima yaşatmalıdır.
lerde görüşülüp karara bağlanmış olan kanun
Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de 1961'den
ların tekrar görüşülmesini talep etmek hakkı
bu yana Cumhurbaşkanlığı müessesesinin bütün
vardır. Böylelikle Cumhurbaşkanları sadece yü
fonksiyonları henüz işler hale gelememiştir. Ev
rütmenin başı olmanın ötesinde, yasama fonksi
velâ Cumhurbaşkanlarının seçim yoluyla işba
yonunun da bir safhasında rol almaktadırlar.
şına
gelmesi, Meclislerin hür iradesiyle o maka
Genel Anayasamıza göre Sayın Cumhurbaş
ma
seçilmesi
konusu büyük bir problem olarak
kanı, Anayasa Mahkemesinin bazı üyeleriyle,
ortaya çıkmıştır. Cumhurbaşkanını kim seçecek,
Askerî Yargıtaym bazı üyelerini tayin etmekte
dir. Hatta Anayasa değişikliklerinden önce, | Cumhurbaşkanı nasıl seçilecek, Cumhurbaşkanı
kaç yıl görevde kalacak, bu konular dahi son
Cumhurbaşkanının diğer yüksek mahkemeler
Cumhurbaşkanı seçimi yapılıncaya kadar Türki
de de üyeleri tayin etmek yetkisi bulunuyordu.
ye'de muallâkta kalmıştır.
Ayrıca gene Anayasamız, Sayın Cumhurbaş
1961 Anayasasının ilk tatbikatının demokra
kanının bazı hallerde birtakım suçluları millet
tik usullere ne ölçüde uyup, ne ölçüde uyma
adına af edebileceğini de öngörmüştür. Bütün
dığım o günleri yaşayan arkadaşlarımız bilmek
bu fonksiyonlar, devletin VÛ milletin bütünlü
tedirler. Daha sonra da yapılan Cumhurbaş
ğünü temsil eden yüksek bir r\a kamın bütçe
kanlığı seçimi birtakım kombinezonların Par
sini görüşmekte olduğumuzu ifade maksadıyle
lamento dışında sahneye konulması sureti ile
söylenmiştir.
vukubulmuştur. Hele Sayın Korutürk'ün seçi
Değerli milletvekilleri, devletin temsilcisi ma
minden önce geçirdiğimiz safha, nerede ise Cum
kamına gelmiş olan insanlar elbette içinde yaşa
hurbaşkanlarının tayinle geleceği virajlara gir
dıkları milletin nadir bir şansına yükse!raig
miştir, nerede ise seçimsiz Cumhurbaşkanlığı
kimselerdir. Bu yüksek makamların bütün fonk
makamı ihdasına gidilmek istenmiştir.
siyonlarının büyük bir dikkatle kutlarıim-ısı la
Hatırlayacağınız gibi, Sayın Faruk Gürler,
zımdır. Türkiye Cumhurbaşkanı, sade bugün ya
Parlamento içerisine adeta Cumhurbaşkanı se
şayan insanlarıyle Türk Milletini, Türkiye Cumçilmesi mecburiyetini beraberinde taşıyan bir
"huriyeti vatandaşlarını temsil etmez, aynı za
kimse olarak sokulmak istenmiştir. Bu durum
manda Cumhurbaşkanlığı forsunun etrafında bu
karşısında, Cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasın
lunan yıldızlar adedince kurulmuş, gelmiş geç
da millet temsilcilerinin takındığı tavır övülme
miş Türk Devletlerinin de şeref ve haysiyetleri
ye lâyıktır, Cumhurbaşkanlığı makamına gölge
ni temsil eder. Gene Cumhurbaşkanları, bütün
düşürmeyecek, Türk Devletinin başının taşıması
Türklük âleminin bir umut sembolü halinde, bu
ıgcreken sıfatların orada mutlaka aranması has
günkü millî sınırlarımız dışında yaşayan insan
sasiyetini arkadaşlarımızın gösterdiğini bir ke
ların da gözünde, millî birliğin, beraberliğin ve
re daha tespit etmek lâzımdır.
Türk manevî varlığının temsilcisi durumunda
Ancak, Sayın Faruk Oürler'in seçimle Cumdırlar. Bu sebeple Cumhurbaşkanlarının günlük
huılbaşkanı olamayacağı anlaşıldıktan sonra,
polemiklerin içerisine sokulması gerçekten üzün- J bu sefer bazı partilerimiz çok ters bir tutumla
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Cumihuı'başkanlığı seçimini ortadan kaldırmak,
seçimsiz olarak bir zatı Cumhurbaşkanlığı ma
kamında
tutmak yoluna
sapmışlardır. Eski
Cıım|hurbaşkanımız Sayın Cevdet Sunay'm gö
rev süresinin iki yıl daha uzatılması yolundaki
Anayasa teklifinin hedefi bu idi.
O zaman bu teklifin karşısına Cumhuriyetçi
Güven Partisi ile Demokratik Parti çıkmıştı ve
yüce Meclisler bizim haklılığımız yönünde ka
rar verdiler. Böylelikle Türkiye Cumhuriyetinin
'başında bugün seçimle ıgelmiş bir Cumlhurbaşkanının bulunmasının şerefini iki grup Meclisle
birlikte paylaşmış oldu.
Muhterem arkadaşlarım, bunları bir tefahür
vesilesi olarak söylemiyorum. Parlamentoda her
hangi bir olay geçmişse, milletimizin hakemliği
ne müracaat eden partilerin hataları ve sevap
ları, vesilesi geldikçe söylenmeli, zabıtlara geç
meli ve tescil edilmelidir. Millet, partilere kar
şı taivırlarını ayarlarken buna göre karar ver
mek durumundadır. Bir Cumhurbaşkanlığı se
çiminde demokrasiye, millet iradesine ve Anaya
sanın koyduğu usullere harfi harfine riayet eden,
bunlara bağlı kalan ve bunları savunan partiler
hangileridir, bunlardan gerektiğinde birtakım
bahanelerle taviz veren partiler hangileridir?
Bunlar geçmişte kalan hadiseler de olsa, biz
söylemek durumundayız ve bu ayrılıklarla par
tilerin' tarihi, partilerin tutumları millet önün
de belirlenmiş olacaktır...
NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Üzerinden
seçim geçti, millet hükmünü verdi..
HASAN KORIKMAZCAN (Devamla) — Mil
let hükmünü verdi tabiatiyle, fakat tarih de
hükmünü verecek.
BAŞKAN — Müdahale etmeyelim lütfen.
HASAN KOBKMAZOAN (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım, dün Millet Meclisi Bütçesi
burada müzakere edilirken, üzerinden seçim geç
miş, görevinden ayrılmış ve bugün Parlamento
çatısı altında senatörlük görevi yaıpan bir eski
Cumhurlbaşkanının 'birçok fiilleri burada tartışma
konusu oldu. Üzerinden seçim geçmişti ve Sayın
Cevdet Sunay bugün Cumlhurbaşkanı değildi,
hatta arkadaşlarımızın bazıları o ölçüde sual
lerle Meclis İdare Amirini sıkıştırdılar ki; Ada
let Partisi Grupunun sözcüsü arkadaşımız biraz
önce hassasiyetle ifade etti, bu suallerin bir kıs
mı Cumhurbaşkanlığı makamını yıpratıcı ölçü
lere vardı.
-
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Değerli arkadaşlarım,
şimdi bu girişlerle
Cumîhurbaşkanlığı makamında bulunan zevatın,
o makamın yüceliğine ve tarafsızlığına gölge
düşürmemesi ve bütün Türk vatandaşlarının
gönlünde, bizim Cumlhurbaşkanımız, devletimi
zin başı ve millet bütünlüğümüzün temsilcisi,
Ihepimizin güvendiği insandır, hissiyatını yala
tacak tutum içinde olmalıdır. Her birimiz evi
mize, salonumuza Cumlhuribaşkanımızm resmi
ni aynı gönül rahatlığı ile asabilecek bir ruh
haleti içinde bulunmalıyız. Ta'biatı ile bütün va
tandaşlara bu hissiyatı vermekte en büyük gö
rev, bizzat Sayın Cumhurbaşkanına düşer.
.Sayın Korutürk'ün bugüne kadar demokra
tik rejime bağlılığı, Parlamenter nizama bağlı
lığı her türlü tartışmanın üzerindedir; ancak,
bizim Cumlhurbaşkanlarımıziıı bir talihsizliği
vardır, Cumhurbaşkanlığı makamının danışman
ları yoktur. Bugünkü sosyal devlet yapısı için
de günlük problemleri, geçmiş problemleri ve
insan unsurunun hareket kazandığı dönemdeki
devletin fonksiyonları, devlet yetkisi kullanan
her makamın mutlaka bir uzmanlar grupu ile
kuşatılması mecburiyetini doğurmaktadır. Sayın
Cumhurbaşkanı, Parlamentonun çıkardığı ka
nunları tekrar görüşülmek üzere geri gönder
mek yetkisine sahiptir, Sayın Cumjhuribaşkanı
birtakım yüksek mahkemelerin üyelerini tayin
etme yetkisine salhiptir ve lüzum gördüğü zaman
(Bakanlar Kuruluna başkanlık etme hakkına sa
hiptir; fakat Sayın Cumhurbaşkanının devlet
hayatının işleyişi ile alakalı, sosyal gelişmelerle
ilgili, ekonomik gelişmelerle ilgili kendisine ye
terli bilgi verecek bir uzmanlar grupu maalesef
bulunmamaktadır.
Bu sebeple; Sayın Cumihurbaşkanları da kar
maşık olaylar ortasında bazan yanlış kararlara
varabilmektedirler. Nitekim, Sayın Cumhurlbaş
kanının, hükümetin kuruluşundan önceki bazı
kararları, bazı talihsizliklere yol açmıştır. Me
selâ; Sayın Cumlhurbaşkanı, hükümetin kurulu
şunun gecikmesi karşısında bütün siyasî partile
ri millete şikâyet etmek, gayrimesul derneklerin,
sendikaların, hükümet
kuruluşunda hiç sözü
geçmeyecek birtakım çevrelerin husumetini par
tilerin, Parlamentonun üzerine çekmek gibi bir
talihsizliğe uğramıştır. Bunun bir kasıt eseri
olmadığını hepimiz biliyoruz; ama böyle bir ta
lihsizlik maalesef vukuibulmuştur. Hatta, mafhal206 —
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lî seçimlerden önce Sayın Cumhurbaşkanının iki
parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve Adalet Par
tisi koalisyon kursun gibi bir öneri ile milletin
huzuruna çıkması, mahallî seçimlerin sonuçla
rına da tesir etmiştir.
Bu gibi hususlarda Sayın Cumhurbaşkanının
bundan sonra gerekli hassasiyet içinde olacağı
kanaatini taşıyorum.
Değerli arkadaşlarım, Sayın Cumjhurbaşkanınm Bakanlar Kurulunu gerektiği hallerde top
lamak yetkisi vardır, bu yetki acaba neye ya
rayacaktır? Sade'ce şeklî olarak Bakanlar Ku
ruluna başkanlık etmek, Sayın Cumhurbaşkanı
nın vazifelerini yerine getirmiş olması anlamını
taşır mı? Milletin bütünlüğünü, birliğini temsil
eden, devletin başı olan bir kimsenin sadece Ba
kanlar Kurulunun toplantılarına başkanlık et
mekten ibaret bir fonksiyonla bu görevini yeri
ne getirebileceğini zannetmiyorum. Aslında Cum
hurbaşkanının yetkileri, makamının taşıdığı ma
nevî ağırlıktan gelmektedir ve Cumhurbaşkanı
nın, Anayasanın 916 ncı maddesine göre yaptığı
yemin, kendisinin hangi hallerde devlet hayatı
na müdahale etmesi gerektiğini göstermektedir.
(Demjdkraıs'i ve hukuk devleti ilkelerini, Gumhtur'iyetin şan vıe şerefini koruyup yüceltmek
Cumhurbaşkanının görevleri arasındadır, vata
nın ve niilleltiın bütünlüğüne yönelecek her teh
likeyle karşı koymak Cumhurbaşkanının görev
leri arasındadır.
«günümüzde maaleisieif hükümetin de giriştiği
bazı oluimsuz tahriklerle .gençliğimiz, millietimizin genç unsuru büyük ölçüde böllünmc istida
dı ^österımıektedir. Grençler'imiz arasındaki fikir
ayrılıkları birtakım siyasî çıkarlar için bir baskı
unsuru olarak kullanılmak maksadiyte kı§kırtıİnlsa, ıbumdan milleıtin bölünmesine kadar gide
cek btüyiük <b'ir tehlikenin •belir'ec'eğini hepiniz
takdir edersiniz. Grencilerimizin en verimli yıl
larında, yannın Türkiye'sini' inşa etmek için
keodillerinle gerekli ibiligilıeri ve becerileri ka'zanamaları icalbıeden yıllarda ceplerinde silâhla
nlölbelt tultarak bu değerli zamanlarını harcaımalıarından hiç kimsenin, hiele Türk Milletinin ya
rarı almayacağı o,rltalda'diir. Bu gibi hallerde eğer
dşjba§ınidalki hüfcünıeıt bir kanaldın koruyucusu,
kışkırtıcısı pozisyonuna geçmişse, Sayın Cumhuribaşfcanının hükiütaeti toplan/tıya çağırıp büftün meseleleri açıklıkla orltaya koyması ve hü
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kümet kendi.'görüşüne katılmıyorsa, millet, huzu
runda hükümetin durumunu açıklığa çıkarması,
g r e v i d i r zannediyorum.
ıGene Anayasaya bağlılık üzerine yemin
eden Sayın. Cumlhuıiba^kanımız, kendisinin her
zaman toplamak yatkisinde okluğu hükümetin,
thukuik devleti ilkelerini hiçe sayarak mahkeme
lerin henüz hüküm vermediği, haklarında kesin
ıhiükime varamadığı koinıüniızım sanıklarını yenl
iden çıoıoulklanımızın öğriet'mieni olarak okulla'ra
tayin etmesi karşısında hükümettin dikkatini çek
mek durumundadır ve hükümetin yaptığı tbu iş
lemler karşısında gierckirsie millet önlümde hükü.mietttin tutumunu tespilt etmek durumundadır.
Çünkü, millet bütünlüğünün ve millet varlığı
nın en büyük dayanağı, bulgun yetişmuekte olan
tgeniçlerlmizdir. Onlar arasındaki bölücü davra
nışlara bugünden göz yumulacak olursa, millet
varlığı tehlikeye girimiş olur.
Değerli arkadaşlanm, Cumhurbaşkanlığı Büt
çesinin Cumhurbaşkanlığı makamına, memlekeıtimize ve milletimize hayırlı, uğurlu olmasını
temenni .ediyor. Yüoe M'eelisi saygılarımla sıelânılıyorum. (D. P. sıralamnda'n alkışlar.)
BAŞKAN — C. H. P. Grııpıı adına
Oevat Sayın buyurunuz efendim.

Sayın

C. H. P. CRUPU ADINA CEVAT SAYIN
(lEdirnle) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
1974 .malî yılı Cumihurhaıgkanlığı Bütçesi üze
rinde C. H. P. Millet Meclisi Grapunun görüş
lerini arz etımlefc üzere söz almış bulunuyoruim.
ISayın arkadaşlarım, bütçenin artış hızına ba
karak genel bülbçe harcamaları içindeki oranı onIbinde bir buçuk olan Ouımihuı|ba§'kanlığı dairesi
1974 malî yılı Bütçesi israifç: bir zihniyetten
uzaktır. 1973 yılına ,göre vaki 2 »milyona yakın
artışın büyük kıömını, katsayı artışından doğan
farklar, fazla mesai, işriski, ve işgüçlüğü, zam
ları karşılıyor, ve sosyal yardımlardan oluşan
artışların kanunî ve zarurî sebeplilere dayandığı,
'tasarrufa azaimî derıeclede riayat edilerek hazırlandığı görülmektedir.
Proıgram bütçe nehlberi ve örneklerine göre
hazırlanan bu bütçeye C. H. P. olarak «Evet»
deıriken Oumhuıihaşkanlığı müessesesi üzerindeki
düşüncellerimizi bclirtmdkte fayda vardır.
ISayın milMryckilleri, Anayasamızın 6 ncı
(maddesine gorte «yürüfcm'e görevi, kanunlar çer
çevesinde, Cumhurlbakkanı ve Bakanlar Kurulu
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tarafından yerine getirilir.» Bakamlar Kurulu,
Cımnlhumbaşkanınıca Türkiye Büyük Millet Meelisd
(üyeleri arasından atanan bir Başbakan ile, Baş
bakanca seçilen ve yine CumıhuılbaşjkMiınea ata
man bakanlardan meydana gelir. Şu halde Cum
hurbaşkanı yürlütmieyi temsil etmence, Bakanlar
Kurulu ise yürütıme görevini yerine getirmekte(dür.
. Anayasamız, Cumhuriyetin temel kuruluşunu
belirleyen üçüneü kilsimin ikinci bölümünde 95 ilâ
101 nei maddelerimde Cumhurbaşkanlığı oıiü-esiseıs'cis'ini tedvin etmiştir. Tüıkiye Büyük Millet
Meclisiimee kendi üyeleri arasından gizli oyila bir
defaya mahsus olmak üzere yedi yıllık bir süre
için Seçilen Cumhurbaşkanı, 98 nci maddeye göaie görevleriyle ilgili işlemlerinden dolayı so
rumlu değildir. Parlamtenıter sistemin tarihi sü
resi içinde modem anayasaların, bu arada Ana
yasamızın koyduğu bu ilke parlamenter rejimin
(temel pılensiiplerindcn bilidir. Rejimin gereği
olarak, Cumhurbaşkanının yaptığı işlemlerden
Parlamentoya karşı soırumlıı olacak kişiler, Baş*
(balkan ile balkanlarıdır. Sorumsuz olan Cumhurbaçikaııının, cumhurî bir çerçeve içinde işleyen
Parlamenlter rejimde yerine getirilmesi gerekli
belirli bir fonksiyonu vardır. Parlamento, hükü
met ilişkilerinde siyalsî bir denge unsurudur.
Cumhıırbaşikanının böyle bir denge rolünü oyna
yabilmesi için bağımsız, istikrarlı, 'kişiliğinin
sağladığı prestijle sahip olması gerekir.
Memnuniyetle
belirtelim ki, bir yıl önce
demokratik usuller içinde ve ilk turda Türkiye
Büyük Millet Meclisinde 2/3 çoğunluk sağlaya
rak seçilmiş olan Sayın Cumhurbaşkanımız, 14
Eklim genel milletvekili seçimlerinden sonra uza
yıp giden hükümet bunalımı sırasında demokrasi
ve huikük devleti ilkelerinden ve tarafsızlıktan
ayrılmayacağına dair ettiği yemin doğrultusun
da, memleketin elsıemliğe çılkm;asındaki (büyük
-çalbaları ile bu fonksiyonun bilincine sahip ol
duğunu göısıtenmişıtir. Bu olumlu çabalarından do
layı Sayın Cumhurbaşkanımıza,
Cumhuriyet
Halik Partisi Grupunun mutluluk duygulanın
(belirtmlek isterim.
ıSayın milletvekilleri, Anayasamıza göre dev
letin başı olan Cumhurbaşkanının belli başlı gö
rev ve yetkiler1!; Türkiye Cumhuriyetimi ve mil
letin birliğimi temsil, devleti dış münasebetler
de temsil, Başkomutanlığı temsil, Bakanlar Ku
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ruluna, Millî Güvenlik Kuruluna, Askerî Şûra
ya başkanlık, milletlerarası antlaşmaları onaylaınıafk, özel af ve kanunların ve kararmaimelerim
imzaisiyle yaıyınlammasıdır.
Bu belli başlı ,görev ve yetkilerinin dışında
iSayım Cujmlhuıibaşlkanının mesaj ve beyanları da
olur. Bütün mesaj ve beyanlarla her zaman her
kesin mutabık olması düşünülemez. Öraleğin, 23
Nisan Ulusal Eigemenliik ve Çocuk Bayramı dolayılsıyle yayınladıkları mesajlarınıdalki siyasî
partiler ve kontenjan senatörlüğü ile ilgili dü
şüncelerini paylaşamadığımızı da açıklamak is
terini.
Özellikle politikada isim" ve ün yaptıkların
dan dolayı siyasî hayata kontenjan senatörü
olarak dönmeyi arzulayan kimselerin bir çoğu
iç ağın ve dinamik toplumumuzun gerisimde kal
dıkları için vatandaşın siyaset sahnesinden uzak
laştırdıkları kimselerdir.
Bu ünlü
kişilerin
(kendilerini yenileyerek demokratik usuller içim
de seçmenin karşısına çıkmaları,- halkımızın ter
cihlerine ve teveccühlerine mazhar olma yolunu
denemeleri kanımızca en isabetli yoldur. Yüce
(makamı işigat eden Sayın Cumhurbaşkanıımızın
bu seçmeyi de büyük bir titizlik ve isabetle ya
pacaklarından emin bulunuyoruz.
(Sayın milletvekileri, sözlerimi burada bitirir
ken, 1974 malî yılı Cumlhurlbaşkanlığı Dairesi
(Bütçesimln memleketimiz ve milletimiz için ha
yırlı olmasını diler, Yiüee Heyetinizle Cumhuri
yet Halk Partisi Millet Meclisi Grupunun say
gılarımı sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar).
(BAŞKAN — Teşiekkür ederim, Saıyın Cevat
iSayın.
iOulrrihuriyetçi Gıüıven Partisi Grupu adına
ıSayın Talât Oğuz, buyurun efendim.
C. G. P. GRUPU ADINA T A L İ T OĞUZ
('Mardin) — Muhterem Başkan, sayın milletve
killileri ;
Cumhurbaşkanlığı 1974 malî yılı Bütçesi
üzerindeki Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu
nun görüşlerini arz etmek üzere söz almış bulu
nuyorum. Konuşmamı, bazı uınıumî mütalâalar
dan sonra rakamlara dayaman kısınma geçerek
tamamlamayı düşünüyorum.
Anayasamızın 6 ncı maddesi «Yürütme 'göre
vi, kanunlar çerçevesinde, Cumhurbaşkanı ve
(Bakanlar Kurulu tarafından yerine getirilir»
hükmünü muhtevi bulunmaktadır. Bu temel hü-
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Halbuki, yürürlükteki kanunlarımız Bakan
küm,' v© diğer kanunlar çerçevesinde Cumhurlar Kuruluna da bu çerçeveyi çok aşan ve çoğu
Ibaşjkamınıızın yasıamıa, yürütme ve ya:iıgı ile ilgili
esas prensiplerden uzak, teferruatla ilgili ko
(görevleri olduğu hepinizin malûmudur. J^u gönularda karar alma, karar nameler çıkarana (gö
<rev ve yetkiler Cumhurbaşkanlığı Dairesinde
revleri ' yüklemektedir. Bu yüzden esaslı, haya
düzenlemenek yürütülmekte ve bu daire de 40
tî
ve zarurî işlere ayrılan zaman daralmakta,
seneden eski, yani 1933 yılında çıkarılmış bir
lelden imza gibi sorumluluk düşüncesiyle bağkanuna dayandırılmaktadıır. 40 yılı aşan bu teş
kilât kanununun bugünkü ihtiyaçlara cevap " daştırllması zoır mahzurlu işler ortaya çıkmak
ta ve bu hal her geçen yıl biraz daha artmak
vermeyeceğini hiç şüphesiz .takdir edersiniz.
tadır. Meselâ, mahallî idarelerin memur kadro
Bahusus, 1961 Anayasamız ve o günden bu yana
su
dahi bu kanallardan geçerek Bakamlar Ku
çıkarılan kanunlar Cumhurbaşkanlığının fonk
ruluna kadar gelmekte, kararname mevlzuu ya
siyonunu ve iş hacmini her bakımdan oldukça
pılarak sonuçlanmaktadır.
•çoğaltmış Ve değiştirmiş bulunmaktadır. Yıl
lardır her bütçe konuşmasında dokunulan bu
Buna kıyasla, Bakanlar Kurulunun bu ve
husus, ıbu defa da Bütçe Komisyonu raportörübenzeri sayılamayacak kadar çok işin kararnamıün raporunda yer almış ve yeni bir teşkilât ka
ımelere bağlanması, Cumhurbaşkanlığına kadar
nunu lüzumu tekrar belirtilmiştir.
•gitmesi düşünülürse, kırtasiyeciliğin artması,
ıbu ağır yükün altında hizmetlerin isabet ve sü
Bu durum karşısında yeni bir Cumhurbaş
ratinden kaybetmesi tehlikesi doğabilir. Hele
kanlığı teşkilât kanununun hazırlanıp çıkarıl
son zamanlarda kanun kuvvetinde kararname
masında kati bir zaruret olduğuna bir kere da
çıkarma durumu da bulunduğu için, bu duru
ha işaret etmekte fayda görmekteyiz.mun daiha büyük bir nezaket ve ehemmiyet kesDeğerli milletvekilleri, bu.temel noktaya te
pettiğini söylemıekte zannederim ki, isabet var
mastan sonra diğer mevzuatımızla ilgili birkaç.
dır.
konuya da değinmek isterim.
Bu derde yıllarca evvel de parmak basılmış,
Anayasamız Oumihuı^başkıanını Devletin başı
bir neticeye götürülmeyip, y a n yolda bırakıl
olarak göstermekte, buna mukabil, gerekli gör
mıştır. 1954 yılından beri bunların lüzumsuzla
dükçe Bakanlar Kuruluna da başkanlık edece
rımın tasfiyesi için Başbakanlıkça araştırma yo
ğini sarahatle belirtmektedir. Bunun yanında,
luna gidilmişSe de bir sonuca varıldığı görülmeAnayasa müessesesi olan diğer bir kanun ile de . mistir. Hiç değilse hukuken imkân bulunabilir
millî politikanın tayin ve planlanmasında yeri
se, 4951 sayılı Kanunla asgarî dahi olsa bir dü
olan ve bünyesinde Başbakan ve bazı bakan
zenlemeye âcil ihtiyaç bulunabifeceğini düşün
ların bulunduğu Millî Güvenlik Kuruluna da
mekte fayda olduğu kanısındayız.
başkanlık edeceğini göstermektedir.
Aziz arkadaşlarım, bu konuyla bağlantısı ve
Bu temel hükümler, Cumhurbaşkanının yü
(benzerliği olan bir başka konuya da değinmek
rütme organından kopuk değil, onunla birlikte
istiyorum. Kanunlarımızda tayin, kararnamele
olduğunu işaret öder. Bunlar gösterir ki, Dev
rinin Cumhurbaşkanını alâkadar eden kısmı da
let Başkanı sıfatıyle, Devlet idaresinin tezahüaynı şekilde bir revizyona taibi tutulmalıdır. Bu
ründeki karar ve tasarruflarda son söz sahibi
kararnamelerin kimisinde üçlü müşterek karar,
ve karar sahibidir. Bunların tezahürü olan kakimisinde Bakanlar Kurulu kararnameleri ola
narnamelerîn mevzuulba'hsoMuğu her işte o ta
rak Cumhurbaşkanı ve Bakamlar Kurulu imzası
sarrufun tekâmülü için Cumlhurbaşkanniin tas
şartı vardır. Hatta bazılarında da bunun da ile
vibi ve imzası şarttır. Devletin kolektif ve yük
risinde Cumhurbaşkanının onaması şartı var
sek yönetim organı olan Bakanlar Kurulunun
dır. Bu takdirde, bu kadar ahenksizlik karşı
faaliyet alanı •aslında yüksek yönetim ile ilgili
sında bir fonksiyon değişikliği bahis konusu
prensip ve meselelerinde ve bir do Başbakanın
olabileceği akla gelebilir. Bundan başka, tayin
lüzum gördüğü hallerde bakanlıklar arasında
leri Cumhurbaşkanına arz edilebilecek yüksek
koordinasyonu sağlamaya inhisar etmek ge
memurlarla da bir .benzerlik yoktur, yani tayi
ni mevzuubahsolan eş seviyede görevler için
rekir.
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bazen üçlü im^a, bazen de Bakanlar Kurulu ka
rarı Öngörülmekte ve hepsinin imzası şarit ko
şulmaktadır.
Görülüyor ki, böylece işaret ettiğim ve ben
zeri husnısiar tekraır gözden ve elden geçirme
ye, düzenlenmeye muhtaçtır. Akla, mantığa uy
gun basit birtakım • çözüm yollarına sokulmalıdur. Yoksa, daima artan bu düzensizlik ve ağır
yü'k Devlet faaliyetlerini verimsizliğe, .kırtasiye
ciliğe sokacak ve bir yandan da idarede bu ka
labalık içinde bir sorumsuzluk meydana getire
cektir.
Arz ettiğim bu .karışık düzen içinde, demok
ratik rejimlerde kanun hâkimiyeti çerçevesin
de nihai teminât, gelip Cumihurbaşkanlığı yük
sek makamına dayanıp kalıyor. Cumhurbaşka
nının sorumsuzluğu, öne sürülerek bu teminat
olma vasfına gölge düşürüleımez. Kanaatimizce
Cumhurbaşkanının manevî nüfuzu, nihai karar
ve imza sahibi bulunuşu Anayasa ve kanunlar
hâkimiyetini sağlama bakımından başlıca çare
ve teminattır.
Değerli üyeler, Cumhurbaşkanı Devlet ve
milletim başında' olmak itibariyle muhtelif ma
hiyette siyasî, idarî ve diğer vazifelerle mükel
lef ve nihai selâhiyetleri haizdir. Bunlar şekil
den ibaret değildir. Cumhurbaşkanımız, Devle
tin ve milletin başında olmak ve milletin en ta
nınmış, sevilmiş, tecrübe ve kudreti kabul olun
muş. en büyük bir şahsiyetidir.
Bu itibarla, onun, Devletin sevk ve idaresin
de büyüik bir manevî nüfuz ve tesir icra edece
ği, alınacak teşriî ve siyasî, hatta idarî karar
lar üzerimde müessir olacağı şüphesizdir. Cum
hurbaşkanım n Başbakanı tayin ve diğer bakan
ların listesini tasdiki dolayısıyle Hükümet ve
idarî işler üzerinde sadece manevî bakımdan
değil, maddî ve fiilî bakımdan da büyük bir
tehiri olacağı aşikârdır.
Kısaca, Hükümetin önemli tasarrufları üze
rinde titiz davranmak, idareye istikrar, memur
lara teminat, kararlarda isabet ve sıhhat sağla
mak: ve hükümetleri kanunlar içinde tutmak
ve saire gibi belli başlı hedefleri göz önünde
tutmak durumunda olduğu tabiîdir ve aşikâr
dır..^
-r
},
Aziz arkadaşlarım, bu ,umumî maruzatımdan
sonra, simidi bütçe rakamlarına değinmek isti
yorum.
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Bütçe raportörümüzün mütalâalarına ve ilâ
ve tahsisat tekliflerine 'katılmaktayız Hakika
ten Cumhurbaşkanlığı Dairesi bütçesinde tasarrufa, istenilen, şekilde tanzim ve tertibe özel bir
dikkat sarf etmişlerdir. Boı 'bütçenin genel büt
çe içerisindeki yeri on binde bir buçuk oranın
dan ibarettir. Komisyona bu oran içinde,
12 614 600 lira olarak tespit ve sevk edilmiştir.
Geçen seneye nazaran 'kanunî mecburiyetler
ve zarurî fiyat artışları gözönünde tutularak,
2 144 604 liralık bir artış görülmektedir.
•Simidi bu bütçe üzerimde, personel, cari mas
raflar ve sair surette kısa kısa tahlil ve malû
mat arz etmcik istiyorum.
Personel masraflarında, geçen yılın bütçe ka
nunuma ıbağlı Cietvelde 211 mevcut iken, bu yıl
bu miktar 207'ye indirilmiştir. Böylece az d a
olsa bir tasarruf zihniyetinim temayülü, görül
mektedir.
Buna karşılık bu yıl ücret ve maaşlarda ka'îtsaıyısıniın 7'den 8'e yükseltilımesi, tedavi giderle
ri, fazla mesai, iş riski ve işgüçlüğü, çocuk zam
larının ve yollukların artırılması, geçen seneye
nazaran farklı bir ödemeyi gerektirmektedir.
Bu artış oran olarak % 22.2 tutmakla, lira ola
rak da, 1 630 453 ırakamını ifade etmektedir.
Görülüyor ki, fark, kanunî zaruretlerden
doğmaktadır. Bu itibarla daha fazla üzerinde
durmaya mahal ıgörmeımıekteyim.
Cari masraflara gelince : Bu kısımda Baş
bakanlık bütçe direktifinde % 8 bir artışa, ce
vaz verildiği halde, geçen seneye nazaran % 6,6
bir artışla yetinildiği görülmüştür. Bu oranda
ki bir artışın, tutarı 229 038 liradır. Bu meblâ
ğın bir kısmı yönetim., hizmet, kurum giderleriy
le yatınım ve transfer harcamalarını karşılamak
tadır. Diğer bir kısmı ise, bildiğiniz gibi çeşitli
fiyat artışlarımdan ve dış alımlardaki döviz kur
ları ayarlanmasından meydana gelmektedir.
Bu arz ettiğim farkların, görüldüğü gibi ka
nunlardan, fiyatlardan, para dalgalanmaların
dan ileri geldiği ve bütçe hazırlık safhasında
evvelki zamana ait bulunduğu pek tabiîdir ki,
malûmunuzdur. Bütçe tanziminden sonraki za
man içinde meydana gelecek artışların ise Ma
liye Bakanlığı bütçesindeki bir £ ondan" karşıla
nacağı Bütçe Kanunu ile deruhde
edildiğine
göre, Iheyeti umumiyesine göre ödeme ve hiz
metlerin aksamayacağı anlaşılmaktadır.
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Adı ne olunsa olsam, hizmet karşılığını teş I
Değerli arkadaşlarım, bir gün. 3 Kasım 1972
kil eden tahsisat veya ücret alanların, değişen
tarihinde siya,sî partiler ve diğer sıo-nımlulann
hayat şartlarına, gördükleri hizmetin mahiyet
katıldığı Devlet brifinginde verilen geniş iza
ve ehemmiyetine bakılarak çeşitli yollarla ve
hat muvacehesinde Türkiye'nin maruz bulun
isimlerde hemen hemen her sene ellerine geçe
duğu çeşitli tehdit ve tehlikeleri daha sıhhatle
cek paranın az veya çok bir ölçüde artır ildiği
değerlendirmek imkânını bulmuş olduğumuzu
bilinen bir hakikatir. Sayın Devlet Başkanı için
ziannederıiım.
ise bıı usullerden faydalanmak üzere adalete
Buna rağmen o günden bu yana pek çok ha
ve hakkaniyete uygun bir ölçü içinde taıh&îsatıdiseler ve şikâyetler vardır; her gün bunlar
nı artırıcı bir usul yoktur.
dile .getirilmektedir. Geçirdiğimiz bunalımları
ve acı ıgünleri hatırlayarak, bu şikâyetlere son
İşte bu zaruretten doğan durumu takdir
vermek hepimizin müşterek vazııfesklir. Bunları
eden Komisyonun, bu yıl bütçesinden Sayın
hatırlaltma vazifemizi yapmış olarak yüksek hu
Cumhurbaşkanı tahsisatını, bir milletvekili tah
zurunuzdan vicdan rahatlığı .ile ayrılacağım.
sisatının iki katına yakın bir ölçüde artırmakla
Düşünce ve tem'ennilerim burada sona eri
•kadirşinas ve isabetli bir karara varmış olduk
yor. Cumhurhaşkanlığı Dairesi bütçesinin mem
larını takdirle karşılamayı, Cumhuriyetçi Gü
leketimiz ve büyük milletimiz için hayırlı olma
ven Partisi Grupu olarak bir vecibe addederiz..
sını diler, Sayın Büyük Millet Meclisi üyelerini,
Muhterem arkadaşlarım, bütçe rakamları ile
Ibu vesile ile Sayın Devleı Başkanımızı saygıyle
ilgili hususları böylece özetledikten sonra bir
selâmlarım.
hususu şu kürsüden tescil etmekte yarar gör
Bx^'ŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz.
mekteyiz.
Sayın
Mehmet Pamuk.
1971 yılı Bütçe müzakerelerinde CumhuııbaşM.
S.
P. GRUPU ADINA MEHMET PA
kanlığı bütçesi görüşülürken, konuşmacılar o
MUK (Kahraman Maraş) — Sayın Başkan, de
günün içinde bulunduğu manzarayı ariz - amik
ğerli arkadaşlarım;
Yüce Meclise arz etmişlerdi. Başta Anayasa ol
1974 malî yılı Cumhurbaşkanlığı Bütçesi hak
mak üzere kanunların tatbik edilmeyişinin hiç
kında
Millî Selâmet Partisi Grupunun görüşleri
bir mazereti olmayacağını savunmuşlardı ve bu
ni
arz
etmek üzere huzurlarınızı işgal etmiş bulu
nu bu kürsüde kaydetmlşlıerdi.
nuyorum.
^
Aziz arkadaşlar, meşhur bir mütefekkirin
Muhterem milletvekilleri, benden önce konu
sözünü bu kürsüde tescil etmekte yarar görmek
şan
arkadaşlarım bütçe hakkında hayli izahta bu
teyim: «Kötü kanunlar, dürüst, akilli, âdil Dev
lundular, (ben bu hususa temas etmeyeceğim. An
let adamları elinde en iyi neticeyi verir. Buna
cak, 1974 yılı Cumhurbaşkanlığı Bütçesinin mümukabil, en iyi kanunlar da, bu vasıflardan
tevazii
bir hütçe olduğu kanaatindeyiz ve buna
•mahrum,, elverişsiz Devlet adamları elinde en
olumlu
oy vereceğimizi hatırlatıyoruz.
kötü neticeyi verirler.» hükmünü muhtevi bu
lunmaktadır. (Bu sözü hatırdan çıkarmamak ve
Geçen sene, 1973 Cumhurbaşkanlığı Bütçesi
siyasî hayatımızda ahlâk ve fazileti esas ittihaz
'müzakerelerinde Cumhunbaşjlîanı seçimi mevzuu
eden bu memlekette bir prensip olarak telâkki
ağırlık kazanmıştır. Gerek şahısları adına konuşan
etmek icaıbetmektedir.
ve gerekse gruplar adına konuşan parlamenter
O tarihte memleketin içinde bulunduğu ağır
santiar ve rejimi tehdideden tehlikeler ileri sü
rülmüş, Hükümete gerekli ikazlarda bulunulmıuşitu. Tesirsiz kalan bu sözlerden bir ay sonra
Türkiye'de önemli gelişmelerle karşıkarşıya gel
me imkânı yaratılmıştır. Kolayca eleştirilen hü
kümetlerin derece derece yardımlarıyle fırtına
dan çıkılmış ve seçimlere emniyet, huzur ve hür
riyet nizamı içimde geçilerek, parlamenter reji
min normal işlemesi devresine girmiş bulunduk. I

'arkadaşlarımız (bilhassa bunun üzerinde durmuş
lar, (birtakım, endişelerini beyan etmişlerdir. «Aca
ba Reisicumhur seçimi vaktinde olacak mı, yeksa Sayın Cevdet Sunay'm görev süresi uzatıla
cak mı! Seçim yapılacak; ama hu seçim bir em
rivaki mi olacak, oldu bititiye ani getirilecek; yok
sa Anayasanın 95 nei maddesine göre tmi seçile
cek? Adaylar kimler olaetak?» diye bütçe müza
kerelerinde ıbütün Ibu gibi endişeler, konuşmalar
serdedilmişti.
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'Bunun yanında, böyle 'bir' endişeye 'mahal ol
madığını beyan eden konuşmacılar d'a olmuş tur.
Aynen şöyle; «Cumhurbaşkanlığı makamı bkJm
içtin devletin en saygılı, en önemli bir makamı
dır. 'Bu anaikama milletin değerli ve fedakâr bir
•evlâdının 'gelmesini yürekten arzularız. 14 Mart
ta görev süresi bitecek olan Sayın Sunay'm ye
rine, Anayasanın 95 nci maddesine, göre seçileee'k «ilan bir şahsiyet gelecektir. Cumhurbaşkanı
seçimlinin, söylenenlerin hilâfına,, memleketi bir
(bunalıma götüreceği, demokratik parlamenter re
jime 'gölge düşüreceği inancını taşımıyoruz.» di
ye böyle bir endişeye mahal olmadığını belirten
•arkadaşlarımız da olmuşlardı.
Seçim •zaimanı gelmiş, Parlamento Anayasa
nın 95 nci maddesine göre Devlet Başkanını seç
miştir. Bu hususta teferruata yine girmiyorum.
•Sayın konuşmacı arkadaşlarım bunları tekrar
ladılar. 'Böylece, her türlü endişe sevince dönü
şerek sona ermiş oldu. Bu şekilde mi'Uatimizin
demokrasiye inancı bir kat daha artmıştır. De
mokratik yoldan beşerî makamların en âlâsına
t getirilen zevatın esasen görevi, bulunduğu maka
ma gölge düşürmeden demokrasiyi yerleştirmek,
demokratik rejin içerisinde Devlet düzenini ko
rumak ve işlerliğini sağlamaktır ve bunlar da
müşaihede ettiğimiz şekilde yerine -getirilmiştir.
Evet muhterem milletvekilleri, Allah'a şükür
Parlamentomuz (böyle Ibir kişiyi; demokrasiye
inanmış, milliyetçi, vatansever ve tarafsız bir
Devlet Başkanını 'seçmekle, tarihî görevinden (bi
rini yerine getirmenin mutluluğuna ermiştir.
Sayın Devlet Başkanımız, mevcut şartlar içe
risinde demokratik yoldan seçildiği zaman, bazı
kalemler milletimizin sevgi, saygı ve güvenlerini
Sayın Devlet (Balkanımıza ileitiıken, kendilerinin
bir Devlet Başkanından neler beklediklerini de yaz
mışlardır. Bunu o günkü matbuatta görmüşüz
dür. Bunları saymaya 'lüzum görmüyorum. ElhetItdki bu makama gelen Sayın Devlet Başkanının
bunları değerlendireceklerine ve Anayasa çizgi
si içenisinde halletmeye çalışacaklarına inanıyor
vo güveniyoruz. Bilhassa, 14 Ekim 1973 genel seçim
lerinden sonra ortaya çıkan Hükümet buna
lımına, demokratik yoldan bir ç'özüm bulmak
için gösterdiği; hassasiyet, saJbır, azim ve ça
balarını ; hais'fcalığı geçer geçmez hemen yurt
gezisine çıkarak memleketin ve milletimizin
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'dertlerini yerinde incelemıtk suretiyle onlara
hal earecıi aramalarını saygı ile anıyoruz.
ıSayın Devlet Başkanımızın fikir ve inaniç
hürriyetine saygısı, demokrasiye inancı mille
timizin sevinç kaynağı olmuştur.
ıSayın
miiletvcikiilleri,
Cumhurbaşkanlığı
Bütçesindeki israfı önleyici tedbirlerim bütün
Devlet dairelerine de teşmil edilmesini, arzu edi
yoruz. Halbuki Devlet daireleri lüks ve israf
içerisindedir. Devlet daireleri ikaz edildiği1,
israf ve lüksten kurtarıldığı zaman, yurt eko
nomisine büyük katkıların olacağı inancında
yız. Cumhurbaşkanlığına yeterli sayıda yetiş
miş uzmanların getirilmesi, eğer varışa sayıla
rının artırılmalsı, Sayın Devlet Başkanımızın
görevini zamanında ve tam olarak yerine getir
melerine yardımcı .olacaktır.
• 1973 yılından beri yürürlükte bulunan, za
man zaman Yüce Meclislerde değiştirilmıesi te
menni edilen Cumhurbaşkanlığı Dairesi Teşki
lâtı Kanunu üzerindeki nihaî çalışmaların son
isafhaya
geldiğini öğrenmiş bulunuyoruz ve
kısa zamanda Meclislere sevıkedilereik kaııumlaşim asımım gereğine inanıyoruz.
Sayın milletvekilleri, 1974 malî yılı Cum
hurbaşkanlığı Bütçesi hakkında Millî Selâmet
Partisinin görüşlerini Yüce Meclise arz ettim.
Mezkûr Bütçenin Devletlimize ve milletimize
hayırlı olması dileğiyle Millî Selâmet Partisi
Grupu adına Sayın Devlet Balkanımıza ve
Yüce Meelisimlze saygılar sunarım. (C. H. P.
ve M. S. P. sıralarından alkışlar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Pa
muk.
Şahsı adına Sayım Nadir Lâtif İslâm, bu
yurunuz efendim.
NADİR
LÂTİF İSLÂM
(iSaikarya) —
Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri;
Cumhurbaşkanlığı
Bütçelsi vesilesiyle hu
zurlarınıza çıkmış bulunuyorum.
Muhteremi
Heyetinize saygılar sunarımı.
Bütçe ıkamuularının tasarruf .zihniyeti için
de hazırlanma'sı prensibine en baişta uyan bir
daire olarak, Cumhurbaşkanlığı Bütçesini söz
lerimin başında
tebarüz ettirmek isterim.
Hakikaten Deıvlet Başkanlığı fonksiyonlum bir
örnek daiha verilmek suretiyle, tasarrufta da
diğer dâirelere öırnek teşkil edecek bir zihni
yeti e hazırlanmıştır. Bütüın bu konuda,,'bu isti-
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teşekkürlerimizi su

Muhlteırem milletvekilleri, Devlet Başkan
lığı Devlet düzeni içinde önemli bir yer tu
tar ve demokratik parlamenter siısiteirade, Dev
let ve millet hayatında hukukî düzen ile millî
haysiyet ve gururun en ahenkli ölçüler için
de biı'biriyle imtizacını temsil eden, etmesi
gereken bir makamdır.
'Kuvvetler ayrılığı esasına dayanan
idare
slLijenıleıOnide, dengenin sağlanmasında
Cum
hurbaşkanlığı makamı bu mekanizmanın odak
•noktasını teşkil eder. Cumhurbaşkanlığı ma.
.kamının Devlet düzeni ve hayatı içimdeki
ağırlığı, bir yandan hukukî tanzimin bir so
nucu olarak, diğer yandan da bizzat o nıakamda görevli olan Cumhurbaşkanının kişiliğinden
kuvvet alır. Filhakika Cumhurbaşkanı makamı
nın Devlet ve millet hayatında ifade ettiği '.ağır
lık, makamın resmî protokol içindeki yerinden,
yüksekliğinden, tekliğinden ve gerektirdiği sair
'kanunî şart ve sıfatlardan çok; makamı! işgal
.edenlerin şahsiyetlerinden, onların vatanperver'lik, ileri görüşlülük, tecrübe ve demokrasiye
olan inanç, ve bağlılıkFanndaıı asıl kuvvetini
alır. Aynı hukukî noktada ve kanunî durum
içinde bulunan çeşitli cumhurbaşkanlarının ta
rih içinde farklı izler ve çizgiler bırakmış olma
larının izahı da ancak bu şekilde mümkün olur. •
Milletlerin kaderinde kuvvetli Devlet baş
kanlarının etkisi büyüktür. Bu ölçü içinde ta
rihte şahsiyetlerin kuvvetine göre farklı çizgi!
ler bıraikan Devlet haşkanları gibi, Cumhuriyet
tarihimizde de bugüne 'kadar görev almış CumhurbaşkanOarı millet ve Devlet hizmetinde bir
birinden farklı izler bırakmışlardır. Bunların
asıl doğru çizgisini cihetteki tarih tersim ede
cektir.
Mer'i Anayasamıza göre Cumhurbaşkanı
Devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuri
yetini ve milletin 'birliğini temsil eder. Gerekli
gördükçe Bakanlkr Kuruluna Başkankk eder,
yabancı Devletlere Türk Devletinin temsilcile
rini gönderir ve yabancı Devlet temsilcilerini
kabul eder, antlaşmaları onaylar ve yayınlar,
çeşltili şartların tahakkuku halinde kişiler hak
kında af yetkisini kullanabilir. Bütün bu gö
revlerini ıen üstün bir şuurla yerine getii'ebilmıe-
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nin teminatı olarak Anayasamız Cumhurbaşkaıımı mesuliyetten uzak tutmuştur. Hiç şüphesiz
bu mesuliyetsizlik,. hukukî mesuliyetsizliktir, si
yasî mesuliyetsizliktir. Ancak, mesuliyetlerin ıen
büyüğü, fani insan hayatı için en büyük mesu
liyet olan tarihî mesuliyettir.
Cumhurbaşkanlarının maruz bulundukları
tarihî mesuliyet, bütün bu sayılan görevlerin >en
yüksek bir şuurla, basiretle V<Q dikkatle yapıl
masının en kesin gereği olmaktadır. İnsanların
hayatında maruz kalabildikleri mesuliyetler,
hutkukî mesuliyetler zamanla kalkabilir, affa
mazhar Ikılmabilir; fakat tarihî mesuliyetler,
başka iradelerin karaıiarıy'le bertaraf edilemez,
hükmünü bizzat tarih verir. Türkiye Cumhuri
yetinin Devlet ve -millet olanak birliğini temsil
•eden Cumhurbaşkanlarından beklenebilecek gö
revlenin teminatı da hiç şüphesiz bu tarihî me
suliyet düşüncesidir. Bununla beraber, hukuk
Devleti ve Anayasa üstünlüğünü korumaya ça
lışırken Cumhurbaşkanlarının seçim tarzına, se
çim havasına millet olarak ve bilhassa Parlaıneııto olarak en üstün titizliği göstermemiz
şarttır. Şimdiki Cumhurbaşkanımız Sayın Korutürk'ün seçimleri, Parlamentonun bu konudaki
hassasiyetinin unutulmaz bir .örneğini vermiş
tir. Bugüne 'kadar geçmiş altı Cumhurbaşkanı,
icraatlarıyle, tutumlarıyle, demokrasi tclâkkileriy'le tarihe geçmiş bulunmaktadırlar. Müspet
hizmetleri ölçüsünde tarih kendilerini takdir
icdeceği mevkilere almış bulunmaktadır.
Devletimizin ve milletimizin birliğini temsil
eden şimdiki Cumhurbaşkanı Sayın Korutürk'
ün, seleflerinden de edindiği tecrübelerin ışığı
•altında tarihimizin 'gerektireceği istikamet'lerde, olayların inkişafı içinde hizmetlerini .en iyi
bir şekilde yapabilmesinde Allah'ın kendilerine
yardımcı olmasını dillerüz.
Vazifeye başladıkları tarihten bu yana ge
çen bir yılı aşkın bir süre içinde görev, ye+ki ve
sıfatlarının gereği ve takdirleri içinde Sayın
Cumhurbaşkanımız, bulundukları makamın özel
liklerinin icabını yerime getirmek düşüncesiyle
hukukî çerçevedeki hizmetleri dışında muhte
rem şahsiyetlerinin .ağırlığım ortaya koymak
durumunu, birkaç defa tezahür ve tebarüz et
tirmişlerdi L'.
Bunlardan biri; 11 Ekim seçlm'lıerlni takiben
Hükümet kurulması çalışmalarının sürdüğü
devrede bir buhranı önlemek bakımından bü-
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yük bir tevazu içinde bütün .kuruluş ve ikiciler
den bir çıkış yolu -bulmak hususunda kendisine
yardi'mcı olunmasını ve bu konudaki düşünce
lerini bJîldirmıeierinıi talep (etmişlerdi. Hiç şüp
hesiz büyük bir hüsnüniyet ve vatanperverlik
şuur ve düşüncesiyle vaki olan Sayın Cumhuribıaş!kanım:ızın ıbu teklifleri, birçok • çevreler ve
kişiler tarafından hüsnüniyetli bir kabul görmıcıkle beraber, bir kısım fırsat düşkünü çevre
ler ve kişiler de bu müsamahayı suiistimal et
mek imkânı bulmuşlardır. Filhakika, gerek
Dernekler Kanunu hükümlerine göre ve genekse öteiki kanunlara göre siyasî tutum ve beyan
larda bulunmaya hak ve yetkileri olmayan bir
çok gayrisiyasî dernekler ve teşekküller, Sayın
Cumhurbaşkanının vaki ricalarının kendilerini
kanunsuz davranışlara davet manasına gelme
yeceğini bile bile, çeşitli tutum ve davranışlar
ve siyasî görüşler ortaya koymuşlardır. Sayın
Cumhurbaşkanımızın da bu davetlerini ve rica
larını suiistimal <eden bu ıgibıi teşekküllerin be
yanlarına, elhetteki ancak kanunî ölçüleri aş
madıkları ölçülerde değer vermiş olduklarından
•emin bulunmaktayız.
Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsî dirayet ve
ağırlıklarını gösteren ve müspet bir intiba bıra'kan bir davranışları da, geçen 23 Nisan Millî
Hakimiyet ve Çocuk Bayramı münasebetiyle
neşretmiş oldukları mesajları olmuştur. Bu me
saj, gerçekten Türk' milletinin ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin ve bunların tarih içindeki
yerlerinin isabetli bir teşhisini ortaya koymuş
tur.
Gerek Sayın Korutürk'ün ve gerekse bun
dan sonra Türk mîlletinin birliğini temsil gö
revini yüklenecek bundan sonraki Cumhurbaşkanlarımi'zm milletimizin tarihine, demokrasiye,
hukuk Devletine ve mânevi değerlerine olan
bağlılığını bütün açıklığı ve ölçüleriyle tezahür
ve tebarüz 'ettirme fırsatllarını her yeri geldik
çe ortaya koymalarının, bu makamın yüceliği
ne uygun biner hizmet olacağı 'inancıyle sözle
rinle son verir, yeni bütçenin bütün milletimize,
Cumhurbaşkanlığına ve dairesi mensuplarına
(hayırlı ve uğurlu olmasını Allah'tan diler, say
gılar sunarım. (A. P. ve D. P. sılalarından al
kışlar).
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BAŞKAN — Teşekkür .ederim Sayın İslâm.
Sayın Kemal Ataman?.. Yok.
Sayın Zekâi Altınay?.. Yok.
Sayın ibrahim Göktepe?.. Yok.
Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerindeki görüş
meler bitmiştir.
Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Bölümlere (geçilmesini kabul (edenler... Et
meyenler... Kabul ledilmiştir.
Şimdi, bölümleri okutup ayrı ayrı oylarını
za sunacağım.
A)

CU3ÎIIURBAŞKANLIĞI

BÜTÇESİ

Bölüm

Lira

101

Genel yönetim
2 362 108
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.
102 Destek hizmetleri
10 365 860
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.
90Ü Hizmet programlarına da
ğıtılamayan transferler
160 001
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.
Cumhurbaşkanlığı Bütçesi, böylece kabul
edilmiş bulunuyor. Memleket ve milletimize
hayırlı olmasını dilerim.
B)

SAYIŞTAY

BAŞKANLIĞI

BÜTÇESİ

BAŞKAN — Sayıştay Başkanlığı Bütçesine
geçiyoruz.
Sayıştay Başkanlığı Bütçesi için Cumhuriyet
Halk Partisi Grupu adına Sayın Ekrem Sadi
Erdem, Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adı
na Sayın Talât Oğuz, Millî Selâmet Partisi Gru
pu adına Sayın Abdullah Bazencir, Adalet Par
tisi Grupu adına Sayın İhsan Toksan, Demok
ratik Parti Grupu adına Sayın Ali Zülfikâroğlu.
Şahısları adına; Sayın Yalçın Oğuz,
Orhan Sonemoğlu söz istemişlerdir.
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Şimdi, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına
Sayın Ekrem Sadi Erdem, buyurunuz efendim.
(C. H. P. sıralarından alkışlar)
C. II. P. GRUPU ADINA EKREM ŞADI
ERDEM (Artvin) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri ;
1974 yılı Sayıştay Bütçesi üzerinde Cumhu
riyet Halk Partisi Grupunun görüş ve temen
nilerini arz edeceğıim.
Vatandaştan sağlanan kamusal gelirlerin ve
giderlerin, onun adına Türkiye Büyük Millet
Meclisi tarafından denetlenmesi, demokrasinin
ve modern devlet anlayışının bir gereğidir.
Kamusal gelir ve giderlerin yasalara 1 uygun
olup olmadığını denetlemek ve sorumluların
hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak özel
bir uzmanlık işi olduğu kadar, ayrıntılı ve sü
rekli çalışmayı gerektirdiğinden, Anayasamızın
127 ncıi ımaddesi bu görevi Sayıştaya vermiş
bulunmaktadır. Sayıştay bu görevini Türkiye
B l y ü k Millet Meclisi adına yürütür.,
Anayasanın 127 nci maddesi ve 832 sayılı
Sayıştay yasasına göre Sayıştay; genel ve kat
ma bütçeli dairelerle bu daireler tarafından
sermayesinin % 50 ve daha fazla katkısı olan
sabit ve döner sermayeM kurumların gelir ve
giderleriyle, mallarını denetlemek; sayman, ge
lir gerçekleştirme, gider gerçekleştirme memuru
ve ikinci derecede ita amiri olarak devlet fon
larına el koymuş olan sorumluların hesap ve
işlemlerinde, yürürlükteki kurallara uygunluk
bulunup bulunmadığını saptayarak kesin bir
hükme bağlamak ve kesinhesap yasa tasarıları
hakkında uygunluk bildirimi düzenlemek görev
leriyle yükümlü bir Anayasa kurumudur.
(Sayıştay; denetçileri, raportörleri, savcıları,
müdürlerin, başkanları gibi mensupları ve daire
ler, kurullar, genel kurullar ve temyiz kurulları
gibi karair ve yargı organlarıyle; denetim yöne
tim, danışma ve yargı görevi ifa eder.
Genel ve katma bütçeli idarelere ait 2 436
adet saymanlığın hesaplarının tümü ve bunların
dışında kalan belediye, il özel idareleri ve mal
saymanlıklarına ait G 403 adet saymanlığın he
sapları işgücünün elverdiği oranda incelenip
yargılama suretiyle kesin hükme bağlanmakta
dır.
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Sorumluların incelenen hesap ve işlemleri
ımevzuata uygun ise beraatlerine, değilse zim
metlerine karar verilir. Dairelerin bu kararla
rına karşı Sayıştay Temyiz Kuruluna başvuru
labilir. Sayıştay Temyiz Kurulunun vzereceği
karar kesindir.
Sayıştay Temyiz Kurulunun Şubat sonu iti
bariyle 1974 yılma devreden dosya sayısı 582
olup, normal düzeyde bulunmaktadır.
Sayıştay, her yıl büyüyen bütçe ile birlikte
artan iş yükünü 320 denetçi ile sürdürmektedir.
Kısa dönemde kadronun yeterli düzeye yüksel
tilmesi, bu suretle iş yükü ile işgücü arasındaki
dengesizliğin giderilmesi zorunlu bulunmakta
dır.
Denetçiler incelemelerinde, işlemlerin mev
zuata uygunluğunu araştırmakla birlikte, he
sapların maddî bakımdan da doğruluğunu
tespit ederler. Bu işlemler işgücünün ve zama
nın önemli bir kısmını almaktadır. Bu hizmetin
elektronik işlem merkezlerinde kompüterler
aracılığı ile kısa sürede ve güvenilir bir şekil
de görülmesi ve öylece sağlanacak işgücünün
hukukî incelemeye aktarılması olanağı vardır.
Bu suretle maddî incelemeler yaygınlaştırıla
rak daha etkin bir denetim sağlanmış olabile
cektir.
Saiyıştayda bir elektronik işlem merkezi ku
rularak otomatik sisteme geçilmesi Devlet Plan
lama Teşkilâtınca da uygun görüldüğüne göre,
konunun teknik ve ödenek sorunları çözülerek
bu sisteme geçiş sağlanmalı ve süregelen temen
ni olmaktan kurtarılmalıdır.
28 . 5 . 1970 tarihinde yürürlüğe giren 1260
sayılı Yasa, 832 sayılı Sayıştay Yasasındaki vize
uygulamalarına yenilikler getirmiştir. Bu Ya
saya göre, harcamadan önce vizeler kaldırılmış;
buna karşılık merkezdeki bağıtlar, sözleşmeler
için uygulanan tescil işlemi bütün yurda teşmil
edilmiş bulunmaktadır.
Ödenek ve kadro dağıtım işlerinin önceden
vize edilmesi yolundaki uygulama aynen devam
etmektedir. Devlet fonlarına el koymuş bulu
nan ve 9 bine ulaşan sorumluların hesaplarından
başka Sayıştayın yılda 25 bin sözleşmeyi incelemeöi, 80 bin ödeneğin ve 800 bin kadronun da
ğıtım işlerini vizeye tabi tutmakla bu kurumun
büyük ve ağır bir görevi ne denli tevazu ve ses
sizlik içerisinde yürüttüğünün kanıtıdır.
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Bu nedenle, 657 sayılı Personel Yasasından I kuşkuları belıindiğiıue göre, bu konuda Yüce
Mecıi.rin uyarılmasında yarar olduğu kanısını
sonra tam bir keşmekeşe düşen kadro sorunu
paylaşıyoruz.
nun çözümü ve kadro standardına varılması
A?ıayasa -Mahkemesinin 'iptal kararı ile or
uygun olur.
taya çjkan yasal durum nedir? Sayıştay hem deBütçe raporunda, 6245 sayılı Yasanın 33 ncü
iicniM7 hem de hükme bağlama ıgörevini Yasama
maddesine ilişkin değişiklikte müfettiş ve Sa
mecAisleri adına yaptığına göre, tüm işlem
yıştay denetçileri kapsam dışı bırakıldığından,
leri yasama
işlemidir
yasama
işlemleri
devamlı yevmiye almaları engellenmiş. Bu ci
ise Danıştaym yarığı
denetimi dışındadır.
hetin bütçe yasasına eklenen bir madde ile
giderilebileceği konusundaki görüş ve yorum
O, ancak idarî işlemleri demetler. Bu neden
lara aynen katılıyoruz.
le iptal yerinde görülmediği gibi, Danıştaym
denetim yetkisi doğduğu da söylenemez.
Anayasa Mahkemesi, 832 sayılı Sayıştay Ya
sasının 45 nci maddesinin son fıkrasının 9 Ka
sını 1973 günlü Resmî Gazetede yayınlanan bir
kararı ile iptal etmiştir. İptal olunan fıkra
hükmü şu idi: «Sayıştayca verilen ilâmlara kar
şı Danıştaya başvurulamaz.»

Anayasanın 127 nci maddesi, Sayıştayın, so
rumlular hakkında verdiği kararların kesin ol
duğunu saptadığına ıgöre, bu kararlar aleyhina
başka bir mercie baş vurulamamalıdır.

yor. Sayıştay ihamları üç yıllık bir uğraşı sonun
da kosinleşirken, bir de bu süreye Danıştaym in
celeme evresi 'ekleninoe; Sayıştayca saptananı
bir Ha?ine zararının geri alınabilmesi için 7 - 8
yıl geçecektir. Bu tür bir uygulama ise malî de
netimin etkinliğini savsatacaktır, deniyor.

24 . 2 . 1964 tarih ve 52.1 sayılı Danıştay Ya
sası Parlamentoda görüşülürken, aynı konu
uzun tartışmaılara neden olmuş, tasarının 44 ncü
maddesinin, Sayıştay kararlarına karşı Danış
taya baş vurmaya 'Olanak veren (ıe) fıkrası, gö
rüşmeler sonunda 'sorumluların hesap ve işlemle
ri hakkındaki kesin hükümlerin dışmda (kalari
kararların Danıştayca incelenebileceği kabul
edilmişti. Cumhuriyet Senatosu, bunu dahi SaI yıştaym Anayasal görev ve yetkilerine karışma

öğretidıe, «Sayıştay» bir hesap mahkeımesidir
diye tanımlanır. Bu tanım, kanımızca Ana
Anayasa Mahkemesi, Anayasanın Sayıştayı
yasa da uygun bulunmaktadır. Zira Anayasabir yargı yeri gibi görmediği veya yargı yeri
I
nın söz konusu maddesi, «Sorumluların hesap
gibi hüküm verme yetkisi ile donatmadığı; Sa
I
ve
işlemlerini kesin hükme bağlamak.» deyimi
yıştayı yargı bölümüne sokmadığı ve Anayasa
ni
kullanmıştır.
Bu deyim, iSayıştayın yargı ye
nın 127 nci maddesinin «kesin hükme bağla
ri olduğunu, ya da yargı yetkisini kullandığını
ma» deyiminin belirsizliği gibi gerekçelerle iptal
kabul 'etmek zorunluluğunu (göstermektedir.
etmiştir.
Zira hüküm verme kavramı yargı işlemlerini t-aHemen belirtelim ki; söz konusu 45 nci mad
nımilayan bir (kavramdır.
denin son fıkrası ilk kez ele alınmış değildi.
Anayasa, Sayıştayı, sorumluların hesap ve
Danıştay tarafından beş yıl içinde beş kez Ana
işlemlerini
kesin hükme bağlayan bir yargı yeri
yasa Mahkemesi önüne getirilmiş olup, Yüksek
olarak
düzenlememiş
olsaydı, bu kişilerin dava
M'ahkeme ilk dört b aş vurmada bu fıkrayı Ana
sı genel ilkelere ıgöre adlî yargı yerlerinde gö
yasaya uygun bulduğunu belirtmişken, beşinci
rülür ve özel hukuk 'kurallarına ,göre sorumlu
başvurmada Anayasaya aykırı olduğuna karar
lukları
saptanırdı. Anayasa bu genel kuraldan
vermiş bulunmaktadır.
ayrılmıştır.
Bu, Palam ento için de yeni bir konu değil
1934 tarih ve 2514 sayılı Divan-ı Muhasebat
di. Doktrindeki eleştirilerde Anayasa Mahke
Yası»sı, iSayıştay dairelerini birer yangı mercii
mesinin iptal kararı üle, Sayıştay kararlarına
olarak kurmuş ve kararlarını kendi bünyesi ile
karşı Danıştaya başvurma olanağı sağlanmış;
risinde
kesinleştirmeyi ve icra yasasına göre de
Sayıklayın Türkiye Büyük Millet Meclisi adına
infazını
düzenlemişti.
yaptığı den'etim Danıştaya da teşmil edilmiş olu

Millet malının ve parasının denetimini Türkiye Büyük Millet Meclisi adına yürüten Sayıştayin bu görev ve yetkilerine müdahalede
bu]un••;: ak veya denetimin etkinliğini yok etmek
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sayarak uygun ıgörmemiş ye (e) fıkrasını mad
de metninden çıkarmıştır.
Sayıştay, Danıştay ve Yargıtay kararları
nın kendi bünyelerinde kesinleşeceği, biri (üze
rinde diğerinin bir denetim yetkisinin bulunmadiği yolundaki kanılar geçerlidir ve doğru
dur. Yine 21 . 2 . 1,967 tarih ve 832 sayılı Sayış
t a y Yasası Parlamentoda 'görüşülürken bu ko
nu uzun tartışmalara vesile olmuş ve 45 nci
maddenin son fıkrası, «Sayıştayca verilen ilâm
lar aleyhinle Danıştay'a ba§ vurulamaz» şeklinde
yasalaşmıştır.
Anayasa Mahkemesinin bu fıkranın iptaline
dair son kararı ile konuya tümüyle aydınlık g'etirilcmsmiş olmakla tartışmalar sürecektir. Şim
diden bir düşüncemizi açıklıkla belirtmekte ya
rar vardır. Bu konuda yeni bir yasa maddesi ge
tirilmesi ,Anayasa değişmese dahi, 832 sayılı
Sayıştay Yasasının 16 ncı maddesi sorumlula
rın hesap ve işlemleri hakkında dairelerden ve
rilecek kararların Sayıştay 'Temyiz Kurulunda
kesin olarak karara bağlanacağı âmir hükmü bu
lunduğuna göre ,bu kuruldan geçen kararlar,
hükümler hakkında Danıştaya yine baş vurula
mayacaktır : ama iptalden sonra bunun dışında
ki organların karar ve işlemleri Danıştaym de
netimine tabi tutulabilecektir.
Saym milletvekilleri, Sayıştaym 1974 yılı
bütçesinde
teklif edikn
ödenek toplamı
62 001 144 lira olulp, Bütçe Karma Komisyonun
da 5 milyon noksaniyle 57 001 144 lira olarak,
kabul, edilmiştir .Bu, geçen yılın 41 milyon li
ralık bütçesine göm, 16 milyonluk bir artış gös
termektedir. !% 40'a ulaşan artışın başlıca nede
ni, katsayının 7'den 8'e çıkarılmış olmasıdır.
Sözlerimi bitirirken, Milletin, devletin para
sını ve mallarını Meclislerimiz adına titizlikle
koruyan ve denetleyen Sayıştaym sayın mensup
larına CHP Grupu adına esenlik ve başarılar di
ler, Yüce Meclise saygılar sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür 'ederim iSayın Erdem.
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına
Sayın Talât Oğuz.
Buyurun efendim.
C. G. P. GRUPU ADINA TALÂT OĞUZ
(Mardin) — Muhlterenı Başkan, değerli milletve
killeri;
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C. G. P. Grupu adına 'Sayıştay Bütçesi üze
rinde görüşlerimizi, temennilerimizi 'arz etmeden
evvel Yüce Meclise ve «Sayıştay mensuplarına
saygılar sunarım.
Sayıştay; Anayasanın 127 nci maddesi uya
rınca., genel ve katma (bütçeli dairelerin gelir ve
giderleriyle mallarını Türkiye Büyük Millet Mec
lisi adına denetlemek ve sorumluların hesap ve islom'l'crinıi kesin hükme bağlamak ve kanunlarla
verilen inceleme, denetleme, ve hükme bağlama
işlemlerini yapmakla görevli demokratik bir Ana
yasa kurulluşudur.
Sayıştaym Anayasadaki yerini ve Anayasa
ite verilmiş «olan görev ve yetkilerini gösteren bu
Anayasa ilkesinin ayrıntıları, 127 nci 'maddeye
dayanılarak çıkarılmış olan Sayıştay Kanunu ile
düzenlenmiştir. Bütün demokratik Batı ülke
lerinde Sayıştaylar demokratik hukuk Devletinin
vazgeçilmez müesseseleridir. Türk Devletinde
hukuk devleti, hukuk ilkeleri kavram ve 'mefhum
larının vücut ıbulmasıyle birlikte Sayıştay fikri
nin geliştiğini görüyoruz ve müşahade ediyoruz.
Türk Sayıştayınm Cumhuriyet döneminde fonk
siyonunu geliştirerek 1961 Anayasasıyle hukuk
Devletini oluşturan kuruluşlar arasında yerini
aldığını görmekle, C. G. P. Grupu olarak memnu
niyetimizi 'belirtmek isteriz.
Tııı^k Sayıştayı 110 yıllık bir geçmişe sıahip
bulunmaktadır. Sayıştay, Osmanlı' İmpara torlıl
gımdaki ve 18391da (başlayan Gülbane Hattı Hü
mayunu ile lıareiket kazanan ıslâhat çabalarının
hüküm sürdüğü bir ortamda kurulmuş, Birinci
Meşrutiyet, İstipdat, İkinci Meşrutiyet dönem'lcrlnde ve 50 yıllık Cumhuriyet döneminde görev
ifa etmiştir.
Sayıştay, diğer kurum ve müesseselerde oldu
ğu gibi, değişen hayat ve topum şartlarına, hukuk
kurallarındaki değişmel'ere ve diğer faktörlere
bağlı olarak çeşitli tekâmül ve aşamalardan geç
miştir.
Devletin gelir ve güderlerinin denetimi, mı al
larının korunması görevi Tanzimat'la başlamıştır
ve 1876 döneminde ilân edilen Teşkilâtı Esasiye
Kanununda yer alarak Anayasa organı niteliği
ni kazanmıştır. Görülüyor ki, Sayıştay Cumhu
riyet dönemine kadar, kuruluş vazifesi, denetimi
Osmanlı idaresinde yer alan Padişahların emir
ve kararnamelerine bağlı olmuş, üyelerin tayini
Hükümeto bırakılmıştı,
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Cumhuriyet dönenimde, Sayıştay heyetinin
Hükümetçe seçimi yakmcalı görülmüş, çıkarılan
374 sayılı Yasa "ile Sayıştay yeniden 'kurulmuş
tur. Cumhuriyet döneminde 374 sayılı Yasa ile
bağımsız; kuruluş niteliği kazanan Sayıştay, 1924
''tarihli Anayasanın 100 ncü maddesinde yer al
makla, Anayasa kuruluşu niteliğini korumuş ve
bu madde ile Sayıştaym Tüıikiyo 'Büyük Millet
Meclisime "bağlı olduğu ifade edilmiştir.
Ülkemizde koşulların değişmekte ve gelişmek
te olması, 'ekonomik, malî konuların giderek önem
kazanması, Devlet bütçesinin nitelik ve yapısal
yönden gelişmeler 'göstermesi karşısında, 1934
yılında çıkarılmış bulunan 2514 sayılı Divanı
Muhasebat Kanunu gelişme ve değişmeleri kar
şılayamaz olduğundan, toplumsal igelişımdere 'Sa
yıştaym uyumunu sağlatmak amacıyle, Anayasa
nın 127 noi maddesindeki hüküm uyarınca 832
sayılı Ya'sa çıkarılarak Sayıştay yeni bir kuruluş
vo 'işleyişe kavuşmuştur.
ıSaıyıştayın bugünkü kuruluş ve işleyişi 832
sayılı .Sayıştay Kanunuyle saptanmıştır. Sayı§tayun işlerinin hafifletilmesi Devlet işlerinin da
ha çabuk süratle, emniyetle görülmesinin sağlan,m(aisı amaciyle dairelerin adedinin 4'ten 8'e
çıkarılmaısmı mlemnuniydtle karşılaimaktayız.
iSayıştay dairelerinden verilen kararların
(tomyizem ıGemel Kurulda görüşülım'esi, Sayışta
ym İçendi bünyesi içinde yalsayla Temiyiz Kuru
lu getirilmesi suretiyle diğer Anayasal kuruluş
lara paralel bir sistemin getirilmesini ve ayrı
ca daire başkanlarınım, birinci başkamın, üye
lerin, denetçilik mesleğinde aranan nitelikle
rin, seçim ve atama usullerinin demokratik
eHiislara bağlandığını görmekle memnuniyeti
mizi ifade etmeden geçemeyeceğiz.
Muihiterem Başkan, değerli milleltiv eklileri;
bütçeye konulan ödeneklerin gösterilen hizmete
harcanıp harcanmadığının incelenmesinin, Tür
kiye'de malî yasaların tatbiki yönünden Dev
let idareisinde faziletin ve doğruluğun hâkim
kılımmasını temin bakımından önemli bir aşam,a saymaktayız.
ıSayı'ştaya, Hazin'e yararını zarara uğratıcı
nitelikte olduğu görülen yasa, tüzük ve yönetmıelükileri, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisi Genel Kurullarına bildirmek yetkisinin tanıumaismı ve mevızuaitın denetlemmefsi anlamını
taşıyan bu yetkiyi Sayıştaym etkinliğini artır
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mak bakımından önemli bir aşama saymayı lü
zumlu görmekteyiz.
1961 Anayasasının ışığı altında yeniden dü
zenlenen Sayıştay Kamununum gerek yasama origanlarımda görüşülmesi sırasında ve gerekse- ka
munun uygulanmasından .sonra üzerinde duru
lan ve tartışılan konulandan biri, Sayıştaym.
yangı görevi ile ilgili olmuştur. Bu hususta
(düşüncelerimizi arz etmeye çalışacağız. Yargı
kanaıılaırına karşı, Danıştaiya başvtırulamayaeağı hakkındaki hüküm,, Sayıştayım ağırlık mer
kezimi teşkil etmektedir. Anayasa Mahkemesi
tarafından muhtelif zamanlarda çıkarılan ka
rarlar karşısında., Sayıştayım yangı, görevleri
üzerinde durmakta fayda mülâhaza etmekte
yiz.
ıSayın milletvekilleri, bugün yürürlükte olan
«sistemde saymanlar bazı kamu görevlileri için
diğer kamu görevlilerinden farklı bir sistem ny(gu'lamıaktadır. Mamurların idareye karşı olan
fSarumluluklaırı, adliye mahkcmıcleri tarafımdan
özel hukuk kurallarına göre saptanmaktadır.
'Saymanlar, ikinci derecede ita amirleri, tahak
kuk memurlarının malî sorumluluklarının sap
tanması işi, görev olarak Sayıştaya verilmiştir.
Bunların ,so imimi utukları kamu hukuku ilkeleri
ne göre yapılmaktadır. Şu duruma göre Sayış
tay; sayman ita amiri ve tahakkuk memurları
nım .malî yönden mesuliyetlerini ortaya koyan
malî mahkeme hüviyetine bürünmüş bir teşek
küldür.
•Sayıştay Kanununun 45 ne i maddesinin son
hükmü, Danıştay a başvurima olanağını kaldır
mıştır. Nitekim buna Sayın C. II. >P. sözcüsü ar
kadaşım da değimmiştir. Sayıştaym bir yargı
yeri olmadığı görüşündeyiz, sözeünüm görüşü
nün aksine olarak. Anayasamızın 127 mci mad
desine göre Sayıştay, genel ve katma bütçeli
dairelerim gelir ve giderlerini, mallarımı demet
lemek, sorumlularım hesap ve işlemlerimi kesim
hükme bağlamak konusundaki vazifesini, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi adına yapmaktadır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi adına verilen bu
hükümleri yangı organlarınca verilen hükümle
re benzetmek doğru değildir.
Anayasanın 7 mci maddesi gereğince, yargı
organları Türk Milleti adına karar verirler.
Türkiye Büyük Millet Meclisi adına karar vere
cek yargı organları düşünülemeyeceği düşünce-
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sinideyiz. Sayıştayın verdiği kararların, yargı
kararı niteliğini taşıimadığından, teşriî karar
olarak nitelendirilmesi fikrini taşımaktayız. Sa
yıştay Anayasanın yargı bölümlünde yer alma
yarak malî ve iktisadı bölümünde yer almaısı
ve ayrıca Anayasa Maihkemesi, Yargıtay, Aske
rî Yıarigrtay ve Danılştayın yer aldığı üçüncü bö
lümümde yerinin bulunmamam, dolayisiyle ken
disine bir yargı organı malhiyeti verilmediği
izalhıtan vareisteidir.
Sayıştayın Parlamento adına denetleme ve
sorumluların hesap ve işlerini kesin hükme bağ
lama görevi yargı yetkisi anlamına gelmediği'
gibi, Sayıştay .mensuplarına, yargıçlara sağla
nan Anayasal güvence sağlanmadığından, Sa
yıştayın .aldığı kararların idarî nitelikte bulun
ması sebebiyle, idarî kanarlara karşı yargı yo
lunun kapatılmasını hukuk Devleti ilkesiyle
bağdaştıramadığımız gilbi Anayasa düzenine de
ters düştüğünden bunun ıslah edilmesi ve bu'
boşluğun doldurulması gerektiğine inanıyoruz.
Ayrıca, Sayıştayda uygulanmakta, bulunan
bir usulün, tatbikattaki yargılama usullerine,
hukukun prensiplerime ters düştüğü kanısını
taşımaktayız. Bir organın hem savcı ve hem de
hâkim olduğu düşünülemez. Zira hesapların in
celenmesi, kontrolü ve inceleme neticesinde çı
kan yasaya aykırı davranışlardan 'mütevellit
işlemlerde malî sorumluluğu saptamak hukuk
anlayışı ile bağdaştıolanvaz, Burada^ en önemli
mesele, Sayıştayın hem tazmini gerektiren hu
susu saptaması ve hem de kendi bulduğu hata
yı yafgılamasıdır. Hukuk kurallarına uygun bu lunmayan bu durumun ıslahını temenni etmek
teyiz. Sayış'tayda bugünkü yargılama sistemi
.ihtiyaca cevap verm emektedir. idarî mahkeme
lerde uygulanmakta bulunan yargılama sistemi
nin de .Sayıştay'da uygulanmasının lâzımı geldi
ği kanısındayız ve buna içtenlikle inanıyoruz.
'Anayasa Ma'hkemesi, Sayıştay Kanununun
45 nci maddesindeki; Sayıştayca verilen ilân
ların aleyfhine Danıştaya başvurulamaz hükmü
nü Anayasa aykırılığı sebebiyle iptal ettiğin
den, huikuk alanındaki hâsıl: olan boşluğu dol
durulduğunu görmekle büyük bir memnuniyet
duymaktayız.,
ISayıştaym bazı kurullara, Anayasa Mahke
mesine igit.rn.ek yetkisinin tanınması karşısında,
iSayıştayın da Anayasa Mahkemesine bütçeden
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doğan malî işlemlerin kontrolünü sağlamak
auıacıyle ve kamu idarelerimizin büyük bir bö-,
lümünün malî işlemleri Devlet bütçesi içinde
yönetilmekte bulunduğundan, hukuka uygun
luğunun saptanması amacıyle Anayasa Maıhkemesine gidebilme olanağına 'kavuşturulmasını,
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu olarak hu
kuk hayatımızkla vazgeçilmesi ımümknn olma
yan bir prensip olarak kabul etmekteyiz.
Tüm olanaklarımızla çağdaş uygarlık düze
yine yükselme idealimiz bulunduğundan, Sayış
tayın bünyesinde de zamanın koşullarına, uy
mayan idarî, malî yasaların personel siStemi'nin, denetim usulünün ıslalha muhtaç bulunma
sı sebebiyle Sayıştayda bir idarî reform kuru
lunun teşekküllünü zarurî sürmekteyiz. Bu ida
rî reform kurulunda plancı, halkla ve Parila'mento ile ilişkiler başkanı, perSonelei, eğitimci,
sosyolog, maliyeci ve teknik uzmanların bu
lunması zaruretine inanmaktayız.
Anayasamızın ve planlı kalkınmanîn istika
metinde Sayıştayın kuruluş amacının yeniden,
gözden geçirilmesi, personelim geliştirilmesi ve
eğitilmesi, uluslararası müesseselerle elbirliği.
etmek suretiyle plamlanmasiıiıı zarurî addetmek
teyiz. Hizmeti elverişli ıdurumda tutabilmek ve
idarenin, gelişinuesini sağlayabilmek ve idaremin
tutarlı ve uzun süreli personel yetiştirme usul
lerinin getirilmesi! gereğine
inandığımızdan,
iSayıştaya bağlı personel yetiştirilmesiyle ilgili
'bir Sayıştay okulu açılmasını önermekteyiz za
rurî görmekteyiz.
ıDevlet hayatımızda mühim bir rol oynayan
.Eesimhcsap kanunu tasarılarıyle, genel uygun
luk billdirimlerinin müzakerelerinin gerekli il
giyi görebilmesi ve bunlar üzerinde gerekli tar
tışmalar açılması lüzumuna inanmaktayız.
/Bütçenin malî yönünden uygulanmasını gös
teren Kes'inhesap kanunu tasarısı ile, genel uy
gunluk bildirimi cetvellerinin Meclisler tara
fından reddi neticesinde ne olacağı, bugüne ka
dar siyasî ve hukukî hayatımızda saptanma
mıştır. Bütçenin reddi, siyasî yönden hüküme
tin istifasına yol açtığı bir nevi güvensizlik ol
duğu siyasî sorumllüluğa yol açtığı halde, Kesinheısap kanunlarınnn ve genel uygunluk bildirimılerinim reddi halinlde siyasî hukukî ve malî
neticelerinin ne olacağı hakkında mevzuatımız-
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da hiçbir büküm bulunmadığından, bu boşlu
ğun doldurulması kanisim taşımaktayız.
ıSayıştaymı .malî yönden ittihaz ettiği karar
ların, idareyi bağlayıcı mahiyette bulunmasına
(rağmen, bu kararların genel ve katma bütçeli
idarî kuruluşlar tarafından yerine getirilmedi
ğini, savsaklandığını üzüntü ile müşahede et
mekleyiz. Anayasal bir kuruluş bulunan bu
merci tarafından ittihaz edilen kararların yeri
ne getirilmesi, «Hukuk Devleti İlkesi» nin,
«Hukukun Üstünlüğü» fikrinden doğan ve bu
nun bir sonucu bulunan bu kabil kararların
derlhal yerine getirilmesi zaruretine inauınakltayız.
IBAŞKAN — Sayın Oğuz, vaktiniz dolmak
'üzeredir.
İÜ. G. P. GRUIPU ADIMA TALÂT OĞUZ
(Devamla) — Bitirmek üziereyi<m efendim.
Muhterem Başkan, değerli arkadaşlarını;
rakamlar üzerinde de bir kaç, fikre değinmek
istiyorum. Sayıştaym 1974 yıllı Bütçesinde tek
lif edilen ödenek toplannı 62 001 144 lira olup,
1973 yılının 41 188 '588 lira olan ödenek topla
mından, 20 812 i556 lira fazlailı'k göstermekte
dir. Bu hal, memnuniyet verici bir haldir. Kat
sayının 7'den 8'c çıkması, gelişen ve değişen ihkyaelar ve şartların tevlit ettiği zaruretler kar
şısında artışı yerinde bulduğumuzu ifade etmek
isterim.
Görüş ve temennilerimi burada bitirirken,
(Sayıştay Bütçesinin Türk Ulusuna ve bu ara
da Sayıştay mensuplarına hayırlı ve uğurlu
'olmasını temenni eder, Yüce Meclise saygılar
smıııaıriım.
BAŞKAN — Teşetokür ederim Sayın Oğuz.
Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sa
yın Albdullah Baizencir buyurunuz efendim.
M. S. P. GRUPU ADINA ABDULLAH
BAZENOİR (Binglöl) — Muhterem Başkan,
mulıterem milletvekilleri :
1974 yılı Sayıştay Bütçesi üzerinde Millî
Selâmet Partisi Grupunun görüşlerini arz et
mek üzere huzurunuzda söz almış bulunuyo
ram.
1974 malî yılı Bütçesi program bütçe esas-.
larına göre hazırlanmış bulunmaktadır. Ana
yasal bir kuruluş olaın Sayıştay, yüksefe ma
lûmları olduğu üzere, Anayasamızın 127 nci
maddesi ve 832 sayılı Kamun hükümleri gere-
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ğinlcc vazife görmekledir. Sayıştaym bu vazi
felerini şöyle özetleyebiliriz :
a)' Genel ve kaitma bütçeli dairelerle, İm
daireler tarafından sermayesinin yarısı ve ya
rısından fazlasına katılmak suretiyle
sabit
veya döner sermayeli veya fon şeklinde k u m 
lan kurumların gelir, gider ve inallarını deneltlcımek,
ıb) iSorumlülarm hesap ve işlemlerini yar
gılama yoluyle kesin hükme bağlamak.
ic) Kati hesap kanun tasarıları hakkında
uygunluk, bildirimi düzenlemekle görevli bir
Anayasa kuruluşudur.
il96.1 Anayasamızın 127 ve 128 nci nıaddeileriiınce,
Sayıştay, bütçenin Ti ürk iye Büyük
Millet Meclisi adına uygula nmaisuu denetlenıekıtedir. Sayıştay, zamanında malî reformlar
hakkında da Türkiye Büyük Millet Mecl'ısine
raporlar vermtlbtedir. Sayıştayın iş yükü ve
'buna karşılık işgücünü belirlemek için birkae
rakam vereceğim.
1. Sayıştayın her yıl denetlenneklie mük e l M olduğu genel ve katma bütçe, sabit ve
döner sermaye, belediyeler \> il özel idareleri
ile mal saymanlıklarınım toplamı, rapora göre
8 239'dui'. Sayıştay her yıl İni saymanlıklar
dan, yine. rapora göre 2 430 adedini tıeşikil
genel ve katma 'bütçeli daireler saymanlıkları
ile saibit ve döner sermaye saymanlık]arının
tamamını inceteyeıbilmekte ve hesaplarını yargı
lanmak suretiyle hükm e bağlamaktadjr.
Bunların dışında kalan belediye, il özel
idareleriyle m al saymam 1 ıkl a nmu incelenmesini
işigücünün elverdiği nispette yürütmektedir.
Yine bütçe geiıekç. esine göre, 1973 yılınjda;
67 il özel saymanlıkların m 47 tanesinin, 140 be
lediye hesaibınm ve 11 ayniyat hesabının ince:lemmefelinin yapıldığı görülmüştür,
2. (Sayıştay Temyiz Kurulunun 1974 Şu'bat ayı sonu itibariyle devretmiş olduğu 582
ıdolsya olup, normal düzeydendir.
3. Halen inceleme işinde çalışan
denetçi
sayısı 320 civarında olup bu denetçi sayısı,
•Sayışjtaym iş hacmine nazaran çok uzakta kal
maktadır. Her sene büyüyeni bütçe ile iş hac
minin artmakta okluğu da bir hakikattir.
Her yıl Sayış/taya alınan denetçi yardımııcılarıyle denetici kadrosunun
artırılması ve
işgücü ile iş yükü arasındaki dcnigesizllğ'im gi-
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derilm-e'sine çahşılmaıkta ise de; yapılan İmtiiıanlar sonucu, istenileni nlte'lilkte yeteri (kadar
eleman alınmaması ve alman yardımcıların
'tam verimli hale gelmesi için, açılan yetiştir
me ve nıesle'k kurlarıylc uygulamalı çalışma
ların iki yıl gibi uzunca bir süreyi kapsaması
ıseibelbiyle kısa donemde ikadronun yeterli dü
zeye yükselmesi müımikün1 olmatmaktadır.
Deneticiler in eeleımele rinde, işlerin mev
zuata uygunluğunu araştırmaikla beraber, bun
ların maddî balomdan da doğruluğunu tespit
etmek
zorundadırlar. İşlem ve
hesabın
doğruluğunu
teispit işi, işgücünün önemli
Ibir 'kısmımı almaktadır. Oysa bu hizmetin
«leikltnoniik
işlem oıerke'Zİe rinde kıomılküterleır aracılığı ile kısa sürede ve güvenilir -bir
şeıkiılde göı üimeisi mıümikündür. Böylece, söz
konusu iş hacminden sağlanacak
tasarrufun1,
ihukuikî incelemeye aktarılması imkânı doğa
caktır. Ayrıca, halem imikâıisızlılklar sebebiyle,
yapılmayan bir kısım maddî ine ellemelerin de
ifası suretiyle daha eitKİn. bir denetim sağlan
ılmış olacaktır. Bu zorunluluk daha öne^ de
ıtakıdir edildiğinden, Sayıştayuı eleiktrondık iş
lem, merkezinin kurulıımsı için teşebbüs geçilmiş,
Planlamaca Sayıştaym bu sisteme geçiş talebi
uygun görülmüş, bu geçiş devresinde altı aşa
malı bir prosedür öngörülmüştür. Bunlardan bi
rinci ve ikinci aşamaların gerekler: yerine geti
rilmiş; Orta Doğu Teknik Üniversitesince siste
min analizi ve düzen çalışmaları .yapıldığı öğ
renilmiştir k i ; bu davranın Millî Selâmet Par
tisi olarak tasvip ettiğimizi belirtmeyi bir vazife
sayarız.
Muihtereııı milletvekilleri, 28 . 5 .'1970 tarihin
de yürürlüğe giren 1260 sayılı Kanunla, har
camadan önce vize kaldırılmış, ödenek ve kad
ro dağıtım, işlerinin önceden vize edilmesi yo
lundaki uygulama aynen bırakılmıştır. Böyle
ce, giderin dalha tahakkuk safhasında iken mev
zuata uygunluğunu tespit etmekle, muhtemel
usulsüz ödemeler önceden önlenmiş olmaktadır.
Bu denetimin etkinliği ve faydası açıktır.
1 .11 . 1978 tarihi itibariyle Sayıştayea ince
lemeye taibi tutulan sözleşme adedi 22 246 olup,
Şubat 1974 sonu itibariyle 25 000'i bulmaktadır.
Ayrıca, yıllık 80 000'in üzerinde ödenek dağı
tımı ve 800 000 civarında ise kadro dağıtım
işleri vizeye tabi tutulmaktadır ki, yukarıda bah
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si geçen kanunun çok faydalı olduğunu bir ke
re daüıa ifade etmeyi ifası gereken bir vazife
bilirim.
Malumları olduğu üzere, muhasebe hesapla
rı, hesap mahkemesi olan Sayıştay dairelerinde
yargılanarak hükme bağlanmaktadır. Sayıştay
dairelerinde normalin üstünde bir iş birikmesi
nin ve gecikmesinin mevcut olmadığını raporun
münderecatıudan memnuniyetle müşahade etmiş
bulunuyoruz.
Hesabı kati (kanun tasarılarının Parlamento
ya şevkinden itibaren, bunlara ilişkin olarak Sa
yıştayca tanzim edilen, genel uygunluk bildi
rimlerinin, en geç 6 ay içinde Türkiye Büyük
Millet Meclisine takdim edildiği, ancak bir kıs
mının takdiminde gecikmeler olduğu görülmüş
tür. Bu gecikmenin sebebinin, denetim kadrosu
nun kifayetsizliği söbeiıiyle muhasebe hesaplarıtetkikinin zamanında yapılmamışından ileri gel
diği anlaşılmıştır.
Bu Anayasal kuruluşta sevinçle müşahede et
tiğimiz bir husus da; son günlerde meslekî ya
yınlara da başlanmış, böylece bu alanda duyu
lan ihtiyaç da karşılanmaktadır. 1973 yılı so
nuna doğru 8 nci kitap yayınlanmıştır. Sayıştaym çeşitli konulardaki yaymlarıyle, Genel
Kurul ve daireler kurulu kararlarını ihtiva
eden ve Sayıştay içtihadını belli eden yayınla
rın devamını temenni ettiğimizi ifade etmek is
terim.
Muhterem milletvekilleri, 1974 yılı içinde
kabul edilen ödenek genel toplamı 57 144 000
lira olup, geçen yılın 41 188 588 lira tutarındaki
ödenek toplamına göre 15 $12 5&6 lira fazlalık
görülmektedir. Bu suretle tanzim edilen Sayıştay
Bütçesi her türlü hayalî rakamlardan uzak olup,
yurt gerçeklerine uygunluğu ile samimidir, mütevazidir, tasarrufa riayet edilmiştir.
Bu vesile ile bütçenin millet ve memleketi
mize hayırlı olmasını Cenabı Allah'tan niyaz
eder, Büyük Meclise Grupum adına saygılar su
narım. i(Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bazencir.
A. P. Grupu adına Sayın İhsan Toksan, bu
yurunuz.
A. P. GRUPU ADINA İHSAN TOKSARI
(İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri ;
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Adalet Partisi Grupu adına 1974 malî yılı
iSayıştay Bütçesi hakkında görüşlerimizi kısaca
izah etmek isteriz.
'1861 tarihinde Merhum Abdülaziz Han tara
fından kurulan ve Divan-ı Muhasebat ismiyle
anılan, çeşitli merhalelerden geçerek bugünkü
hale gelen ve 1961 Anayasasının 127 nei mad
desi ve 832 sayılı Kanun hükümlerine göre Sa
yıştay :
1. — Genel ve katma bütçeli dairelerle, bu
daireler tarafından sermayesinin yarısı veya ya
rısından fazlasına katılmak suretiyle sabit ve
ya döner sermayeli veya fon şeklinde kurulan
kurumların gelir ve giderleriyle mallarını de
netlemek,
2. — Sorumluların hesap ve işlemlerini yar
gılama yoluyla kesin hükme bağlamak,
3. — Kesinihesap kanunu tasarıları hakkın
da uygunluk bildirimi düzenlemekle görevli bir
Anayasa kuruluşudur.
^Sayıştay üç kuvvet ayırımının bir istisnası
olup, 'suijeneristtir. Sayıştaya denetim ve yargı
yetkisi verilmiştir. Denetleme yönünden bütçe
nin tabi olduğu başlıca ilmî kaideler şunlardır:
Umumiyet, vahdet, samimiyet, vuzuh, iktisat ve
tevazündür.
Sayıştay, vatandaştan alman vergiyi yerine
sarfın kontrolünde son derece hassas olması icabcden bir kuruluştur. Sayıştay, Devlet harca
malarının yerli yerine sarf edildiğine dikkat et
melidir, her türlü israfı önlemelidir. Bu fakir
milletin parasıyle dairelerde lüks, israf alabildi
ğine artmıştır. Birçok memur tahta masa ve san
dalyeyi bulamazken, bir kısım yüksek memurla
rın makamlarındaki lüks ve mefruşat, bakan
dairelerinde bile bulunmamaktadır.
Çeşitli tetkik gezileri için yabancı ülkelere
pek çok heyet gönderilmekte, dönüşte küçük bir
rapor bile tanzim edilmemektedir veyahut ısmar
lama rapor tanzim edilmektedir.
Resmî araba saltanatı hâlâ devam etmekte
dir. Türk milleti için en büyük refah devirle
rinden bir devir olan Demokrat Parti devrinde
Adalet Bakanı Halil özyörük, hanımını makam
arabasına aldığı için Demokrat Parti Büyük
Kongresinde istifa ettirilmiştir. Bugün ise, bir
paket sigara almak için resmî arabalar kilomet
relerce yol katetmektedir. Hatta resmî arabala
rın. bakan arabalarının partili şahısların emirle
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rinde kullandırılmasına hengün şahit olmakta
yız. Parti kongrelerine ve propagandasına ba
kan arabalarıyle ve resmî otolarla gidildiğini
üzülerek müşahade etmekteyiz.
1969 yılında Sayıştay Bütçesi müzakere edi
lirken, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına
konuşan hatip şöyle diyordu : «Anayasamızın
117 nei maddesinde, Devlet bütün işleri, aslî ve
sürekli görevler, memurlar eliyle görülür, denil
mesine rağmen, devletin en mühim amme hizmet
leri, sözleşmeli ve yevmiyeli kişiler tarafından
yürütülmektedir. Bu bilhassa İktisadî Devlet
Teşekküllerinde daha barizdir. Bunu doğru gör
müyoruz.» 1969'da bunu söyleyen Cumhuriyet
Halk Partisi şimdi iktidarda bulunmaktadır.
Sözleşmeli ve yevmiyeli usulüne son verecek
midir ?
Yine 1969'da, dairelerde israfın önlenmesini
isteyen Cumhuriyet Halk Partisi hatibi, grup
sözcüsü israfı önleyecek midir! Aksine israfta
çok ileriye gidildiğini görüyoruz. Partiye giren
milletvekillerini Başbakanlıkta kabul etmesi ve
orada kayıt işlemini yapması büyük bir makam
israfı ve makamı kötüye kullanmak değil mi
dir?
Bugün sinema, tiyatro kapılarında, pazar ge
zilerinde yüzlerce resmî otoları görmek bizi üz
mektedir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetle
me vazifesini ifa eden Sayıştaydan, bu konula
rın denetiminde hassas olmasını istemek hakkı
mızdır.
Devlet dairelerinde malî yıl sonu harcanma
yan paranın, yangından mal kaçırırcasına miras
yedi zihniyetiyle çarçur edilmesine karşı Sayış
tay son derece dikkatli olmalıdır.
Sayıştay, Türkiye Büyük Millet Meclisi adı*
na devlet dairelerinin gelir ve giderlerini denet
lemekle beraber, bu dairelerin bütün mallarını
kontrol etmek mecburiyetindedir. Devlet mal
larının iyi bir envanteri yapılmış değildir. Bir
çok devlet malları maalesef zayi olmaktadır.
Kesinhesapların Sayıştayca tetkikinde sınır
lı kalmaları, iptal edilen tahsisat üzerinde dur
mamaları, teşriî denetlemede bir noksanlıktır.
Tahsisat görevin karşılığıdır. Hizmet karşılığı
tahsisatının kullanılmaması, iptali, hizmetine ye
rine gelmemesi demektir. Sayıştay yapılan iş
lemlerin kanunlara uygunluğunu araştırmakla
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yetinmeyip, aynı zamanda maddî bakımdan da I
Sayıştay denetçilerinin iki senede bir terfi
doğruluğunu tespit etmek mecburiyetindedir. I almaları, onları daimî harcırahtan mahrum et
memelidir. Adalet müfettişleri de iki senede bir
Devlet dairelerine devlet parasiyle bir çok I
terfi aldıkları halde daimî harcırah almaktadır
solcu kitap, dergi alınmaktadır. Sayıştay bu ko- I
lar. Ağır mesuliyet ve geçim, sıkıntısı içinde kıv
nuda hassas olmalıdır. Yoksul milletten alınan I
ranan bu denetçilerin daimî harcıraih almaları
vertgilerin böyle yerlerde zayi olmaması için de- I
en tabiî haklarıdır.
netimde hassasiyet göstereceğine inanıyoruz. I
Bazı idarelerin, kuruluş gayesiyle asla ilgisi ol- I
832 sayılı Sayıştay Kanununun 45 nei mad
mayan bu tip kitap ve dergi satın alması ve ab o- I desinin son fıkrası; «Sayıştayca verilen ilâmlar
ne olması kanunlara açıkça aykırılık teşkil eder.
hakkında Danıştaya baş vurulamaz» hükmünü
Milletten alınan vergilerin yerli yerine sarfedil- I tedvin etmiştir. Danıştay dört defa bu hükmün
diğini millet bilmelidir. Sayıştay bu konuda titiz I Anayasaya aykırılığını iddia ederek iptal ettir
davranmalı ve millete tatminkâr açıklama yap- I meye çalıştı. Dört defa iptal edilmedi. Diğer
malıdır.
I mahkemelerde dört defa da kesin hüküm hali
ne gelen kaide, burada ancak beşinci müracaatta
işte bu ağır vazifeyi yüklenen Sayıştayın her
bu fıkrayı Anayasa Mahkemesi iptal etmiştir.
yıl denetlemekle yükümlü olduğu genel ve kat- I
ma bütçe, sabit ve döner sermaye, belediyeler ve I
Bu suretle Sayıştaydan sâdır olacak kesin
il özel idareleri ile mal saymanlarının toplamı I hüküm, aleyhine Danıştaya başvurulabilecektir.
8 839'dur. Bütün bu işleri yapan denetçilerin ade
Malî konularda en salahiyetli bir organ olan Sa
yıştayın verdiği kesin hüküm için, Danıştaya
di ise 320'dir.
başvurulamayacağma dair bir maddenin Anaya
il934'de saymanlık adedi sadece 815 iken,
saya eklenmesi hakkaniyet kalbidir.
180 denetçi bulunmakta idi. Bugün saymanlık I
Sayın arkadaşlarım, Sayıştayın 1974 yılı büt
adedi 8 8i39'a çıkmış iken denetçi adedi ancak I
320'ye çıkmıştır. Bu kadar az denetçi ile esaslı I çesinde teklif edilen ödenek 57 milyondur. 197İ3
bir denetimin hassasiyetle yapılması son derece I yılının ödeneği 41 milyon olduğuna göre; öde
zordur.
I nek toplamında 16 milyonluk bir fazlalık gö
zükmektedir. Fazlalığın sebepleri büyük kalem
Denetçinin artırılması için açılan imtihanlar
ler itibariyle şöyle incelenebilir :
da alman elemanlar iki senede yetiştirilmekte ve I
1) Artışın 10 milyonu aylıktır, katsayının
işe tam intibak ettiği zaman bir kısmını özel
7'deıı 8'e çıkması se'beibiyledir.
sektör almaktadır.. Bu bakımdan denetçilik ca- I
2) 3 milyonluk artışın sebebi, çocuk zam
zip hale getirilmelidir.
I
mının 10 liramdan 25 liraya çıkmasıdır.
İşlem ve hesabın maddî doğruluğunun tespi- I
ı3) G milyonluk artış, geçici görev yolluk
ti işi işgücünün önemli bir kısmını almaktadır.
ları sebebiyledir.
Bu hizmetin elektronik işlem merkezlerinde koni.- I
4) 250 000 liralık artış tüketim maddele
püterler aracılığı ile yapılması mümkündür. Bu I rinden malzeme alımlarında olup, fuel - oil fi
suretle işgücünden sağlanacak tasarrufun, hu
yatında meydana gelen artışlar nedeni ile ya
kukî incelemeye aktarılması imkânı, meydana
pıldığı tespit edilmiştir. Bu artış normaldir.
çıkar. Bu itibarla, Sayıştayda- elektronik işlem
Mütevazi bütçe ile Türkiye Büyük Millet
merkezinin kuruluşu kısa zamanda gerçekleşti
Meclisi adına denetim vazifesini yapmak için
rilmeli, çalışır hale getirilmelidir.
bütün gücü ile çalışan Sayıştayın mümtaz men
suplarını Adalet Partisi Grupu adına selâmlar,
Sayıştay denetçilerinin daimî haı^cıralh alma
1974
yılı Sayıştay Bütçesinin hayırlı olmasını
ları imkânı temin edilmelidir. Nazarî bölge ih
Allah'tan
dilerim.
das etmek suretiyle diğer devlet dairelerinin mü
Hepinizi hürmetle selâmlarım. (A. P. sıra
fettişleri ve denetçilerine sağlanan daimî harcı- I
larından alkışlar.)
rah almak imkânından sadece Sayıştay denetçi
leri mahrum edilmiştir. Bu hal seyyaniyet ve
BAŞKAN — . Teşekkür ederim Sayın Tok
hakkaniyete aykırıdır.
j san.
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Demokratik Parti Grupu adına Sayın Ali
Zülfikâroğlu, buyurun.
D. P. GRUPU ADINA ALİ ZÜLFİKÂROĞ
LU (Kahraman Maraş) — Sayın Başkan, değer
li milletvekilleri;
Sayıştay Başkanlığı 1974 yılı Bütçesi dolayısiyle Dentokratik Parti Grupu adına söz almış
bulunuyorum.
Bu seneki, yani Î974 malî yılı bütçesi, prog
ram - bütçe esaslarına göre hazırlanmış bulun
maktadır. Anayasal bir kuruluş olan Sayıştay
tarafından, yüksek malumları olduğu üzere, büt
çenin en uygun şekilde kullanılmasının muraka
besi büyük bir zarurettir.
Bu nedenle bütün Batı ülkelerinde olduğu
gibi 1974 Anayasasının 100 n'cü ve 19İÖİ Anaya
sasının 127 n<ci maddesi ile genel ve katma büt
çeli dairelerle, bu daireler tarafından sermaye
sinin yarısı veya yarısından fazlasına katılmak
suretiyle, sabit döner sermayeli veya fon şek
linde kurulan kuruluşların gelir ve giderleri ile
mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına
denetlemek, kurumların mesuliyetini derulhte
edenlerin hesap ve işlemlerini yargılamak, kesin
hükme bağlamak, kesinlhesap kanun tasarıları
Ihakkında uygunluk bildirimi düzenlemekle gö
revli bir kuruluş öngörülmüştür.
Bugünkü adı ile Sayıştay Başkanlığı olan
bu kuruluşun mazisi, Osmanlı İmparatorluğun
dan Sultan Aziz zamanına rastlar. Cumhuriyet
devrinde 1934 yılma kadar Sayıştay, 1871 sayılı
Kararname 'ile, 1923 yılında çıkarılan 374 sayılı
Kanun hükümlerine tabi olmuş, 1934 yılında
2514 sayılı Divanı Muhasebat Kanunu ile Sayış1ıtaym kuruluş ve görevleri yeniden düzenlenin iştiıV
1953 yılında 6999 sayılı Kanunla-, Sayıştay'a
(mahallinde 'inceleme yetkisi de verilin îşth. 1961
Anayasasının 127 nci maddesine isltıinaden; 1967
yılında yürürlüğe giren 832 sayılı Kanunla, Sa
yıştay Başkanlığı yeni bir kuruluş ve hüviyete
kavuşturulmuştur. 1970 yılında çıkarılan 1260
sayılı 'Kanunla da bazı eksiklikleri giderilmiştir.
Halen Sayıştay Başkanlığı, Anayasanın 127
nci maddesi ve 832 ve 1260 sayılı Kuruluş Kanu
nu İle varlığını ve işlemlerini sürdürmektedir.
Muihterem ımilletiveüdlleri, 'Sayıştay Başkanlı
ğının, kendilerine sağlanan imkânlarla görevini
yaptığı görüşündeyiz. Bütçe raportörlerinin ra
-
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porlarından anlaşıldığına göre; 'Sayıştayım her
sene denetlemekle yükümlü olduğu Göne! ve Kat
ma Bütçe, sabit Ve döner sermaye, belediyel'er
ve 11 özel idareleri ile mal sayman]ıklarmm toplanı
adedi 8 839 'dur. Sayıştay her yıl ibu saymanlık
lardan 2 436 adedini teşkil öden genel ve kat
ma (bütçe, sabit ve döner sermaye saymanlıkları
nın tam amini inc'elem'efcte, hesaplarını yargılamak
suretiyle kesin hükme bağlamaktadır. Belediye,
il özel idareleri ve mal saymanlıkları inceleme
lerini ise, imkânları ölçüsü içinde ele alabilmekitedir. Nitekim 1973 yılında 67 il özel idaresi say
manlıklarından 47 tanesinin ve 140 (belediye v'e il
saymanlıklarının hesapları ancak incelenebilin iş
itir. Bu durum, halen mevcudolan 320 denetçinin
kâfi gelmediğini göstermektedir.
Maddî hataların 'tespitinin elektronik maki
nelerle yapılması halinde daha 'müessir denetim
yapılması mümkün olacak ve ibu suretle artan
hukukî meselelere ciddî şekilde eğilmek imkânları
doğacaktır ve dolay isiyle daha fazla saymanlığın
denetlenmesi temin edilmiş olacaktır. Bu itibarla,
'elektronik ibilgi işlem merkezinin biran önce gerçeikieştirilm'esiinin bir 'zaruret olduğu görüşünde
yiz.
Anayasamızın 127 nci maddesi Sayıştaya,
gelir, gider ve malların 'denetimi ve hesapların
kesin hükme ıbağlanması yetkisini vermişken, Da
nıştay Başkanlığı Anayasa Mankeni esline müracaatle, «Sayıştayca verilen ilâmlar aleyhine Damıştaya baş vurulamaz» şeklindeki kanun hükmünün
iptalini istemiştir. Anayasa Mahkemesi bu şekil
deki müracatı dört defa reddetmiş ve ancak be
şinci müracaatı kabul etmiştir. Bu itibarla, Ana
yasamın 127 nci maddesine bir fıkra eklenmek su
retiyle İbu çelişkinin giderilmesi ve 'Sayıştay Baş
kanlığının bunca müşküllerden kurtarılması lüzu
muna inanmaktayız.
Muhterem milletvekilleri, 'Sayıştay Başkanlı
ğı bütçe teklifi 62 milyon lira 'civarındadır. 41
milyon lira civarında olan 1973 yılı bütçesine
göre 20 milyon liralık bir artış görülmektedir.
Yaptığımız ıtetklkatta bu artışın, katsayının 7'den
8'e çıkması nedeniyle, ücret artışı ve Personel Ka
nunu nedeniyle yapılan intibaklar neticesinde ha
sıl olan artışlarla,, çocuk zammının 10 liradan 25
liraya çıkarılması, Tedavi Yönetmeliği gereğince
yapılacak masraflarla,, 'harcırah ımiktarlarmdalki
artışlar ve tüketim mallarındaki fiyalt artışlarına
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(fuel - öil gllbi) 'bağlı olduğu ve (bütçenin azamî
tasarrufa uyularak hazırlandığı kanaat ve gö
rüşündeyiz.
Bütçenin Sayıştay camiasına ve (memleketimi
ze hayırlı olmasını Cenabı Allah'tan diler, grupum ve 'şahsım adına Yüce Heyetinizi saygılarım
la •selamlarım.
BAŞKAN —• Teşekkür ederim Sayın Zülfikâroğlu.
Şahısları adına söz alan üyelerden Sayın Yal
çın Oğuz?.. Yok.
Sayın Orhan Senemıoğlu, buyurun efendim.
A. ORSAN SENEMOĞLU (Elâzığ) — Sayın
Başkam, değerli milletrvielkilteri;
Gerçekten Sayıştay, Anayasamıza giö,re ku
rulan en ön'emlii kuruluşlardan bir tanesidir. Ana
yasamızın 127 nci maddesine göre Sayışıtay baş-'
lıea üıç görevi yüklenmiş bulunmaktadır.
B/unlardan birincisi, genel ve kajtma bütç'eli
dairelerin bültün gelir ve giderleri ile mallarımı
Türkiye Büyük Millet Mieclilsi adına denetlemek;
[İkincisi, sorumluların hesap ve işlemlerini ke
sin hükme b ağlamak;
lÜçjüncjülsü isle, kanunlarla . kendisine yerilen
inceleme, denetleme gibi konuları hükme bağlamaiktan ilba;reıtJtir.
Değerli arkadaşlarım, eski tabirle beytüknal,
yeni talbirie hazine dediğimiz, devletlin giderleri
nin karşılandığı gelirleri veren
mükellefler,
yani vatamldaşlariimız, kendilerinden alman vergelirim millet yararına ve devlet yararına harcanıp
haröaınjmıadığınm denetlenmesini haldi olarak istemıekiteldir. Bu denetlemeyi de millet namına Sa
yıştay yüklenmiş, bulunimalktadır. Vergi mükellef
leri verdikleri vergilerin gerçekten yerine harcandığımı bilmek zorundadır.
iSayışItay denetlemelerini,
devlet harcama
ları üzerinde yapmaktadır.Devleit gelirlerimi ise,
Ibu da kanunen kendisine verilmiş olmasına rağ
men, demetleyemem,elktledir. Devlet gelirlerini
denetleme görevimi şu anda Maliye Bakanlığına
Ihağlı Teıftiş, Kurulu, hesap uzmanları ve maliye
Ikontriolörieri fgilbi mlemurlar konıtrlol etmektedir.
ISalyışjtayın denetimi bir yönlüyle şielkli bir de
metlemeden ibarettir. Sayıştay daha ziyade har
cama yapan dairelerim yarığı denietimind yapımakitadır ve yine Sayıştay, dair elerin Türkiye
Büyük Millet Meclisi adıma, sarf yetkisini ne
ışdkilde kullamdıkarını kontrol etmakt eldir.
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Şalhsî kanımca devlet murakabesinin böyle
ışelklî açıdan değil, bulgun kazandığı ömetm yö
nünden, iktisadî açıdan da yapılması zıorunluğu
doğmuş bulunmaklfcadır. Bunun için devlet muralkalbasi sistemimde, ulaişltığumız bu noktadan
itibaren bir değişiklik yapılması gerekir.
Dün burada Sayın Maliye Bakanı, bazı ya
tırımların gecikmesi nedeniyle devletimizin ne
kadar büyük zararlara mâruz kaldığına bazı ör
nekler verdi. Bunum bir özel örneğini de ben
arz dtmak isitilyorum.
Mersin T Adana arasındaki sulama kamaleftleri
konusu D|Sİ tarafından ihale edilir ve süresinde
foitirtiiimez. Bunun üzerine müteahhide iki senelik
bir ek saire tanınır. Bu sürenin bitiminde mıüiteaihhit konuyu ihtilaflı hale getirir ve hakemi
kuruluna başvurarak devlet aleyihine 44 milyon
liralık bir ek tazminatım ödenmesi kararını alır.
Değerli arkadaşlarım, bazı konular hukukî
açıldan şefeM itibariyle hulkuka uiygun gözükmekıteldir. Bu hakemlik müessesesi de Türkiye'de
içok özelik arz edem bir müessese haline gelmiş
tir. Hukuk usulünde hakemlik müessesesi şöyle
işletoelkteldir: Taraiflardaın her 'biri kendisinle
(bir hakem tâyin etmekte ve bu iki hakem de bir
bir araya gelerek bir üçüncü hakemi sekmekte
dir. Arz elttiğim bu olayda çok enteresan bir
durum meydana gelmiştir.
Bu yatırımı yapan DSİ'min genel mıüldürlüklerinldem geçen ve bilâhare üç ayrı bakanlığın
müsteşarlık makamını işlgal eden kişiler hakem
ıolara)k seçilmişlerdir ve müsteşarlık makamında
Ibuluman ıbu kişiler halkem olarak, kendilerinin
ihale ettikleri konuyu ve yine belki kendilerinin
'zamanında alamadıkları tedbirler
neideniyle
süresinde bitirilemediği için, kendileri ihale etItikleri ve murakabe etmieleri gerelken konuda
devleti 44 milyon lira tazminata mahkûm etmiş
ler ve ayrıca yine şekli hulkuka göre nominal ola
rak her biri de 250'ış.er bin lira hakemlik ücre
tini alımalk suretiyle ceplerine koymuşlardır.
Değerli arkadaşlarım, Türkiye'deki bu yatı
rımların hepsi incelendiği vakit, ekonomik yön
den bu zararlarım çok daha üstünde rakamlarla
karşılama imkânı vardır ve Türkiye'deki yatı
rımlar ekonomik olarak gerçek anlamı ile kendisi
için sarf, edilen paranın çok daha üstümde ma
liyetlerle bu millete ınaledilmiş bulunuyor.
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın SenemBu denetleme mıüessemizim Türkiye'de yeni- I
oğlıı
den ele alınarak, Sayıştayın bu noktada bir de
Sayıştay Başkanlığı bütçesi üzerindeki görüş
metleme imkânı ile teçhiz edilmesi kanaatinde
meler bitmiştir. Bölümlere geçilmesini oylarınıza
yim.
;arz
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
Değerli arkadaşlarım, bu arada bir noktayı
ler...
Kabul edilmiştir.
daha kısaca arz etmek istiyorum. Sayıştay ka
Bölümleri
okutuyorum efendim.
rarlarına karşılık Danıştaya gidilmesi konusun
da Anayasa Mahkemesince verilen kararın hukuk
sistemimize uygun olduğu şahsî kanaatimi bura
da bilhasa belirtmek istiyorum. Bu kadar hukuk
sistemimizin bütünlüğü sağlamıştır. Sayıştay,
hukuk düzenimiz içinde müstakil bir yargı orga
nı değildir. Bu nedenle Anayasa Mahkemesinin
ıson kararı, hukuk sistemimizdeki bir boşluğu
doldurmuş ve bu boşluğu da dolduıtlugu için
takdirle anılması gereken ve saygı duyulması
(gereken bir karar olduğunu tespit eıtımek istiyo
rum.

B)
Bölüm
Proıg.

SAYIŞTAY

BAŞKANLIĞI

BÜTÇESİ
Bölüm
Prolg.

101 Genel yönetim
2 171 951
BAŞKAN — Kabul edenler.,.
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
102 Destek hizmetleri
11 384 564
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
111 İnceleme, yargı ve ika
Bir diğer noktaya da kıisaöa dokunmak iste
mı43 120 404
mekteyim. Adalet Partisi sözcüsü arkadaşımız, •
BAŞKAN
—
Kabul
edenler...
«Son günlerde resmî otomobillerin suiistimal
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
edildiğini, sinema önlerinde ve resmî görevinin
900 Hizmet programlarına da
dışında kullanıldığını» beyan etmiş bulunmakta
ğıtılamayan transferler
324 225
dır.
BAŞKAN — Kabul edenler...
Değerli arkadaşlarım, bunların bir tek örne- I
Etmeyenler.... Kabul edilmiştir.
ğini vermeye imkân yoktur. Zannediyorum, bu- f
Sayıştay Bütçesinin milletlimiz ve memlegün Sayın Başbakan başta olmak üzere, özel
Iketimıiız için hayrılı olmasını dileriz.
otomobil saltanatına ilk son veren Hükümet
CJ ANAYASA
MAHKEMESİ
BAŞKAN
Başkanı olmuş, lüks otomobilini bir tarafa ite
LIĞI BÜTÇESİ :
rek en az benzin sarf eden bir otomobil almak
'BAŞKAN — Anayaısa Malıikemıelsi Başkan
suretiyle örneği kendisinden vermiş bulunmakta
lığı Bütçesine geçiyoruz. Grupları adına söz
dır ve diğer ba'kan arkadaşlarımız da bugün Tür
isteyen sayın: konuşmacıları okuyorum.
kiye'de imal edilen yerli otomiohili aittik makam
arabası olarak kullanmaya başlamışlardır; bu
'Cumhuriyetçi Güven Partisi adına
Sayın
nun örneğini de Sayın Sağlılk Balkanımız herkese
Salih Yıldız, Demokratik Parti Grupu adına
vermiş bulunmaktadır.
iSaym Battal Koksal, Adalet Partisi Grupu
adına Sayın Nadir Lâtif
İslâm, Cumhuriyet.
Yine Bütçe Komisyonunu izleyen arkadaşla
Halik Partisi Grupu adına, Sayın Nedim Kork
rımız, bu sene Bütçe Komisyonunda da özel oto
maz. Şahısları adına, Sayın Yalçın Oğuz, Sa
mobil alımına hiçbir daire için imkân verilme
yın Kemal Şenteoy, Sayın Orhan S-ememoğiu.
diğini ve bu konuda otomobil saltanatına son
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına
verilmesi içim ilk örneği de Meclisten vermek
ısuretiyle Türkiye'de bunun dikkatle izlendiği iz
(Sayım Salih Yıldız, buyurum efendim.
lenimi yaratmışlardır. Bu arkadaşımızın vermiş
C. G. P. GRUPU ADINA SALİH YILDIZ
olduğu örnek zannediyorum kendi dönemlerin
(Van) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
den kalan eski hatıralarından ibarettir.
Anayasa
Malhkeme'si Başkanlığı
bütçesi
üzerinde Cumhuriyetçi Güven Partisinin göSayıştay Bütçesinin Türkiye'miz için ve Sa
ırüşlerimi arz etmek üzere huzurumuzda bulu
yıştay için hayırlı, uğurlu olmasını diler, saygı
lar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar)
| nuyorum.
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Malumlarınız olduğu üzere, Anayasa Mah I vasi yolu ile Anayasa Mahkemesine intikal et
meyen herhamıgi bir komu hakkında Anayasa
kemesi, ancak demokratik rejimde baihsedilemahkemesi resen tetkik yapmalı ve karara var
bilem bir kuruluştur. Ferdin kak ve hürriyet
lerim ancak bu rejimde mevcut olduğunu he
mak yetkisine haiz değildir. Ve Anayasa Mah
saba katarsak, Anayasa Mahkemesinden de
kemesi, iptal davası veya itiraz yolu ile sadece
elbette ya'lnız bu tarz idarelerde bahsedilebi
kanunların ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İç
lir. Deımokratik idarelerin ferdî halk ve hür
tüzüklerinin Anayasaya aykırı -olup olmadığını
riyetler esası üzerine kurulmuş olmasına rağ
tetkikle mükelleftir.
men, zaman zaman idare edenlerin ferdî hak ve
Anayasamız, istişari bir organ olma görevini
hürriyetlere müdahale ettikleri ve bu ferdî hak
de
Anayasa Mahkemesine
vermemiştir. Bazı
ve hürriyetleri birtakım idare ızihniyetiniden
Anayasalar Anayasa Mahkemesine istişari orgam
doğan çıkarlar yüzüniden baskı altıma aldıkları
I
olma görevini de vermişlerdir. Hiç şüphesiz bu
zaman zaman görülmüştür.
I görüş Vıe tercihin de kendine mahsus bir ağırlı'Bu bakımdan, demc'kratik idarelerde de bu I ğı vardır. Ancak, kanaatimizi hemen ifade ede
fendî halk ve hürriyetlerin bir teminat altına
lim kij Anayasamızda Anayasa Mahkemesine
alınması daima aranmış ve bir gaye
olarak
bir istişari organ görevi verilmemiş olması isa
önümüzde durmuştur. Bunun misalleri bizde
betli bir tercihtir. Bunun sakıncaları faydaların
de meivcuttur. 1945 - 1960 arası Tüıık siyasî
dan çok daha fazladır.
hayatı devamlı olarak Anayasa ihtilâlleri üze
Anayasa Mahkemesinin görevleri arasında
rinde bina edilmiş münakaşalarla
geçmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin yasaVe zaman zaman bu münakaşalar, bu iddialar
Türk siyasî hayatını çekilmez hale getirmiş, siya I ma dokunulmazlıklarının kaldırılması halinde
sî tansiyon her (geçen gün biraz daha yüksel I vaki olacak itirazları tetkik etmek ve karara
1 bağlamak gör'evi de vardır. Keza kanunla tespit
miştir.
I edilen usul ve esaslar dairesinde siyasî parti
işte bu sebepledir ki, 1961 Anayasası • hasır
lerin hesaplarını kontrol etmek yetkisi de Ana
lanırken ferdî hak ve hürriyetlerin teminat al
yasa Mahkemesine verilmiştir.
tına alınabilmesi, yasama organları tasarruf
Muhterem arkadaşlarım, Anayasamızın isalarının kaızaî murakabeye tabi tutulması ve bir
I
betli
bir tercih yapmak
suretiyle Anayasa
takım teminatlar aranması öngörülmüştür.
Bu meyanda Anayasamızda, Anayasaya ria I Mahkemesine yer vermiş olduğunu arz etmiştim.
yet yemini, çift Meclis usulü ve Cumhurbaşka I Gerçekten de çok isabetli bir tercih yapılmıştır.
nına sınırlı olarak tanınan veto hakkına ilâve I Şöyle k i ; yasama organlarından birçok kanunten mv Anayasa Mahkemesi teşkiline lüzum gö I 1ar çıkmaktadır. Elbette bu kanunlar hakkında
siyasî partilerim ayrı ayrı görüşleri lOilmuş ve
rülmüş ve kanaatimizce son derecede isabetli
bir tercih yapılmıştır.
Böylece Anayasa Mahkemesi sayesinde, yasa
ma organlarının tasarrufları mevcut usul ve
esas dairesinde bir kazaâ murakabeye tabi tu
tulmuştur. Ancak, bu noktada bazı hususları be
lirtmek gerek; Anayasa Mahkemesi kendi ken
di kendine işleyen, yasama organlarını âdeta
teftişten geçiren, otomatik işleyen bir muraka
be organı değildir.

I
I
I
I
I
I

Şu halde, «Anayasa Mahkemesi nedir ve ma
yapar?» kısaca bunu arzetmek istiyorum.
Anayasa Mahkemesi ancak iptal davası veya
itiraz yolu ile kendisine intikal eden konular
hakkında karar verebilir. İtiraz veya iptal da- 1

olacaktır. Bu kanunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiaları ileri sürülmüştür ve sürülecek
tir. Biz Anayasa Mahkemesi sayesinde çıkış yoluna kavuşmuş bulunuyoruz. Eğeır Anayasa
Mahkemesi olmasa, Anayasaya aykırılık iddial a n ilelebet devam edecek ve ıgün geçtikçe bu
kanunların kamuoyundaki geçerlilikleri bir yana, siyasî tansiyonu her gün biraz daha yükselt
miş ol s cağız. Ama böyle bir iddiada bulunan
siyasî kuruluş veya Anayasa Mahkemesine dâva
hakkım haiz başka bir teşekkül Anayasa Mah
kemesine baş vurmakla ve Anayasa Mahkemesi
nin kararını istihsal etmekle ıbu münakaşalar
bir anda bitmekte ve siyasî hayat huzura kavuşmaktadır.
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Kunatimizce, 1945 - İ960 arasında bir Anaya
sa Mahkemesi olsa idi belki 27 Mayıs İhtilâline
gitmeyebilirdik. Zira, devamlı ollarak bütün ya
sama tasarruflarının Anayasaya aykırılığı iddia
edilmiştir ve bu iddiaları tetkik edip bir karara
bağlayan veya bağ]ayacak olan bir ongaıı da bu
lunmadığı için, belirli ve hepinizin bildiği nok
taya kadar Türk siyasî hayatı sürüklenmiş ve
belli sonuçlarla bitmiştir.
Muhterem arkadaşlarını, serbest seçimlerle
me$ru yoldan, iktidara gelmek ne kadar önemli
ise, hepinizin bildiği üzere, iktidarların devamı
sırasiiıda meşruiyetlerini devam ettirmeleri en
az o kadar önemlidir. Bu itibarla, Anayasa Mah
kemesinin önemini bu noktada da kaibul etmeye
mecburuz.
Anayasa Mahkemesinin bütçesi vesilesiyle
Anayasamızın bazı maddelerine de kısaca deği
nerek geçmek istiyorum.
Anayasamız, 1 nci maddesiyle, «Türkiye Dev
leti bir Cumhuriyettir» esas ve değişmem ilkesini
koymuştur. «Değişmez ilkesini koymuştur» di
yorum, zira, Anayasamız 9 ncu maddesiyle;
«'Türkiye Devletinin bir Cumhuriyet olduğu
hakkında bir Anayasa değişikliği yapılamaz ve
bu değişiklik teklif dahi edilemez» esasını koy
muştur. Bu derece büyük bir önemle Cumhuri
yet, Anayasamızın temeli, milletimizin vaz ge
çilmez idare tarzı olarak, büyük bir emanet ola
rak Türk Milletini temsil eden yüce meclislere
tevdi edilmiş bulunmaktadır.
Muhterem arkadaşlarım, bu noktada hemen
belirteyim ki, Türk Milletinin ve 'Türk Devleti
nin bekası gerçekten Cumhuriyete sahip çıkmak
la mümkündür. Anayasalarda olduğu ıgibi bütün
yasalarda inanç unsuru başta gelmektedir. Bü
yük bir inançla Ibu temel ilkeye sahip çıkmadı
ğımız takdirde Anayasanın bu kuru maddesi bir
şey ifade etmez, bunu açıklıkla söyleyelim. Bu
inanç o derece kuvvetli olmalıdır ki, hiç bir si
yasî parti farkı gözetmeksizin ve hatta bütün
Anayasa kuruluşları dahil, kanımızın son dam
lasına kadar Cumhuriyete sahip çıkmaya mecbu
ruz. Bunu, bir istismar olsun diye söylemiyorum,
dnandığım için söylüyorum. Türkiye'nin, TürkMilletinin, Türk Devletinin varlığı ve bekası
ancak ve ancak samimiyetle ve inançla Cumhu
riyeti savunmakla mümkündür.
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Cumhuriyeti savunmak inançla olmalıdır de
dim. Bir gayeye ulaşmak için değil, bir vasıta
olarak kullanmak için değil, Cumhuriyeti ya
şatmak ve daha çok yükseltmek için Cumhuriye
te sahip çıkmak lâzımdır.
İnanç unsurundan bahsetmişken ,bir hususu
da örnek olsun diye arz etmek istiyorum: 27
Mayıs 1960 ihtilâlinden sonra Türk Ceza Kanu
nunda bir maddenin değiştirilmesi teklif edil
miş, bu madde aklımda yanlış kalmamış ise; suç
tai1ihdn.de 65 yaşını doldurmuş olanların idam,
cezalarının müebbet hapse çevrileceği mealindedir. Bu bir müktesep haktır ve bu hak kişinin
özelliğinden doğmuş bir haktır ve bu hakkın
kuds'iyeti ,bu müktesep hakka dokunulmama esa
sı birçok devletlerin cıeza kanunlarında ve mev
zuatlarında mevcuttur.
Böyle olmasına rağmen muayyen kişi veya
kişileri idam edebilmek için, o günkü Millî Birli
ğin hiçbir kusuru olmadan, bulgun sahnede hu
kukun, müktesep hakların müdafaasını yalpan
bir profesör fetva vermek suretiyle bu madde
yi değiştirmiştir. Suç tarihinde 6ı5 yaşım doldur
muş olmasına rağmen «İdam edilebilir» şeklin
de bir fetva vermiş ve böyle bir kanun çıkmıştır.
Ama, Millî Birlik Komitesi bu değişikliğe rağ
men bunu tatbik etmiyerek hukuka büyük bir
saygı ve anlayış göstermiştir.
Muhterem arkadaşlarım, bunu izah ederken
işin inanç ve samimiyetle ilgili yönünü ortaya
koymak istiyorum. O gün Iböyile düşünen, bir
hukuK devleti olmanın en önemli unsuru olan
müktesep hakları bir tarafa atan kimsenin veya
kimselerin bugün Anayasayı müdafaa eder po
zunda olmalarına inanmak mümkün değildir ve
insanlar inançlarını kaybettikten sonra boşlukta
kalırlaı:*, boşlukta kalan İnsan ve cemiyetler ön
lerine çıkan her şeye sarılırlar. İşte milletimizi
inançsızlığa ve boşlukta bırakmaya yeltenenle
rin hüviyetlerimi açıkça ortaya koymaya mecbu
ruz,
Anayasanın deminden beri kısaca temas et
tiğim müeyyidelerine rağmen, acaba demokratik
rejimi hiçbir kaza ve belaya uğratmadan yürüte
bilmek için bu anayasa teminatları kâfi midir?
Bununla herşey bitmiyor mu? Hiç ışüphesiz ki
hayır arkadaşlarım.
Politikacılar olarak, Anayasaya ters düşmeme
ye dikkat etmeliyiz. Anayasa kuruluşları olarak,
ibinıdiğimiz dalı kesmemeye büyük itina, gösterme-
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liyiz. Türk Milletinin her ferdini 'hallinden ve ge
leceğinden anım, sosyali güvenliğe kavuşturacak
'tedbirlere hız vermeliyiz. Bunları yapamadığımız
takdirde, hu unsurları inançla benimseyip savıuıınadığımız takdirde, Anayasa- Mahkemesinin teminaltı, Anayasanın bütün 'teminatları dahil, bir
noktada kıymet ifade etmcye'bilir.
Böylece, yüksdk zamanlaıınızı daha fazla
israf etmemek için sözlerimi bitirirken, hir hu
susa da 'değinmek istiyorum.
Anayasada., 'belli hüküm gereğince Anayasa
Mahkemesi; kararlarını gerekçeli olarak verme
ye ve açıklamaya meeibur iken, (Hepimiz 'görüyo
ruz ve üzülerek söylüyorum 'bunu) Anayasa Mah
kemesi henüz kararını ilâ'iı etmeden, (Gerekçeli
olarak da İlân ötmeden, ıkıi gerekçeli olarak bil
dirmeye medburdur) gazete sütunlarında herhan
gi Ibir konu (lıakfcında Anayasa Mahkemesinin
vereceği karar günler evvel ilân edilmektedir.
«Acaba hu doğru mudur?» diye zaman zaman
•endişe duymuşumdur, şüpheye düşmüşü'mdür;
fakat Anayasa Mahkemesi kararı gerçekten ilân
edildiği zaman, günler 'evvel gazete de 'okuduğum
haibemn doğruluğuna üzülerek şahit olmaktayım.
Bu tatbikata, son vermek lâzımdır. Bu niçin
höyle oluyor, bunun sebebini de mümkünse öğ
renmek lâzımdır.

19 . 5 . 1974
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Bütçe raporunda 'belirtildiği üzere, ki her
senen ıbuna temas etmiş bulunuyoruz, Anayasa
Mahkemesi hâlâ Ibir kiralık binada oturmaktadır.
Anayasa Mahkemesinin mehab'etıiyle, hiç de
mütenasip olmayan bir bina; ayrıca devlete 'bü
yük maddî külfetlere sebep olmaktadır, Çok yük
sek kiralar ödenmektedir. Her sene söyleriz, ilgi
li sayın Bakan çıkar buraya, «Çok haklısınız, en
kısa zamanda Anayasa Mahkemesi ibir binaya kavuşturulaeaktır» dediği halde, maalesef bu sözler
zabıtlarda kalmaktan öteye hir değer taşımaımaktadır. Keza, bütçe raporunda belirtildiği gibi,
Anayasa Mahkemesi görevlerini 'daha iyi yapa
bilmek için personel sıkıntısı çekmektedir. Bunun
da hir an evvel hal edilmesi lâzımdır.
Sözlerimi bitirirken, Anayasa Mahkemesi Baş
kanlığı Bütçesinin, milletimize ve Anayasa Mah
kemesi sayın mensuplarına hayırlı olmasını diler,
Cumhuriyetçi Güven Partisi, Millet Meclisi gurupu adına saygılarımı arz ederim.
BAŞKAN —• Teşekkür ederim sayın Yıldız.
Muhterem arkadaşlar, Meclisimizin sahalı
çalışmaları 'burada sona ermiştir. Görüşmelere
devamı etmek ve saat 14,30 da toplanmak üzere
'birleşime ara veriyorum.
Kapanma saati : 12,55

İKİNCİ OTURUM
Açılama* saaltli : 14,30
BAŞKAN : Başkanvekili Ra^mHaaıcıoğiu
DİVAN ÜYELERİ : JYEeM Keskîaı (Kalat^ajmanıu), fflmâ ÇeıtÜn (Yozgat)

BAŞKAN — Millet Mec'Msindn 79 ncu Birleşiminin ikinci oturumunu açıyorum.
'Müzakerelere devanı ediyoruz.
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı bütçesi üze
rinde Demokratik Parti Grupu adına Balttal
Köiksal, buyurum efendim.
D. P. GRUPU ADINA BATTAL KOKSAL
(Adana) — Sayın Başkan, muhterem millet
vekilleri;; 1974 malî yılı Anayasa Mahkemesi

Başkanlığı bütçesi hakkında Demloıkratik Par-.
ti Grupu adına görüş ve temennilerimi arz et
mek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum.
Bu vesile ile hepinizi saygıyla selâmlıyorum.
Hepinizce malûm olduğu üzene bu yüksek
mahkeme, 1961 Anayasası ile
kurulmuştur,
28 . 8 , 1962 gününden itiibanen fiilen vazifeye
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(başlamıştır. Yani, anayasal bir müessese olup,
Türk tarihinde yeni sayılabilecek bir kuruluş
tur. Diğer Anayasa müeısseselenimJiz gibi ma
zisi eskilere dayanmaz.
Malûmunuz olduğu üzere, zaruretEer ve ih
tiyaçlar yeni kaideler vazetmeyi zarurî kılar.
Anayasa Mahkemesi de bu tür z a r u r i l e r d e n
doğmuştur. Türkiye'de, «Kanunlar, nizamlar
hukuka aykırı mı, uyguln mu?» meselesi so
kakta dahi münakaşa edilir hale gelmiş, her
kes bir Anayasa vazeder duruma gelmişti.
Bu münasebetle, işi ehlinle tevdi
etmek
zarureti Anayasa Mahkemesini
doğurmuştur.
İBu .büyük müesisesemin, hislerden âri, politik
(görüşlerin dışında çalıştığı müddetçe Türk
Milletine ve memıleketimizie büyük
faydalar
sağlayacağına inanıyorum.
Biz milletvekillerinin, bütün kanunların ve
tüzüklerin Anayasaya uygunluğunu tespit et
memiz mümkün olmaımiakta ve münakaşalar
açılmaktadır. Geçenlerde de af kanunu mev
zuunda dahi bu t ü r münakaşalar olmuş, Af Ka
nununun Anayasaya uygunluğu, aykırılığı
tartışılmıştır.
Bu itibarla, Yüce Anajr asa Mahkem esinin
(mevcudiyetinin şart oluşu kabul edikııe'lidir.
Sayın millet Vekilleri, Anayasa
hukuku,
Anayasa Mahkemesinin görevlerini tadat et
miştir. Şöyle iki: Devlet gücünü elinde bulunduraln veya sorumlu, önemli mevkileri işgal
eden yetkililer hakkında Yüce Divan vazifesi
ni görmek.
Siyasî partilerin malî ve siyasî denetimini
yapmak, bunlar hakkında icap eden kararları
almak.
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ya
sama dokunulmazlıklarının kaldırılması halin
de vaki itirazları inceleyip karana varmak.
Meclisler tarafından ıkaM) edilen kanunla
rın ve tüzük hükümlerinin Anayasaya uygun
luğunu denetlemek.
Danıştay Başkanı, üyeleri ve Başkanunsözeüsü, uyuşmazlık mahkemeleri başkanlığına
yapılacak hâkim seçimini yapmak.
Bu saydığımız görevler çok büyük ve ul
vî görevleridir. Zira, yasama organının çı
karacağı kanunların Anayasaya aykırılığını tes
pit ve tayin, âzailarıyle, önemli yerlerdeki yet
kilileri muhakeme etmek gibi hem yasama, hem
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de icra organı üzerindeki kazaî durumu, bu or
ganın mensuplarına gerektiği kadar itina gös
terilmesini gerektirmektedir.
Bu itibarla bu yüksek mahkemenin sayın
mensuplarını, memleketimizde uzun
seneler
hizmet görmüş insanlar olmaları itibariyle bu
mümtaz kişilerin şahıslarına yakışır bir dere
cede vazifelerini ifada yardımcı olmamız ge
rekmektedir. Onun için şahsiyetleriyle müte
nasip tefriş edilmiş bir dairle ve bugün lüks
.olmaktan çıkmış vasıta ihtiyaçlarının, gideril
mesiyle birer lojman 'temini gerekmektedir.
[Huzur içerisinde vazife görmek, ancak hu şart
lar altında mümkün olabilmektedir.
Sayım Başkan, mulhterem arkadaşlar; 1974
yılı Anayasa Mahkemesi bütçesinin, bu yüce
kuruluşun muhterem mensuplarına ve memle
ketimize hayırlı olmasını temenni eder, Yüce
Heyetinize grupum ve şahsım adına saygıları
mı sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Koksal.
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Nadir
Lâtif İslâm, buyurun efendim.
A. P. GRUPU ADINA NADİR LÂTİF İS
LÂM (Sakarya) — Muhterem BaSjkan, muhte
rem milletvekilleri;
Anayasa Mahkemesi Bütçesi vesilesiyle Ada
let Partisi Grupu adına görüşlerimizi sunmak
üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyoırum. Söz
lerime başlarken mulhterem heyetinizi grupum
ve şahsım adına saygıyle selâmlıyorum.
Muhterem milletvekilleri, hukuka bağlı Dev
let anlayışının ve tatbikatının teminatını teşkil
etmek üzere düşünülmüş çeşiltli yollar, usuller
ve tedbirlerden biri de kanunların daha üst
hukuk kurallalrına bağlılığını gerçekleştirmek,
bunu devamlı kılmak ve kanunsuz kanunların
vücut bulmasını önlemek üzere, Anayasaya uygunuk denetimini yapacak müesseseler kurmıak
olmuştur.
Burada bütçesi üzerinde .konustuğumuiz Ana
yasa Mahkemesi de bu kalbil görevleri olan bir
Anayasal müesısıesemizdir. Kendisine belirli öl
çüler ve şekiller içinde Anayasayı korumak ve
kanunların Anayasaya uygunluğu denetimini
yapmak görevi verilmiş bu müesseseden, yani
kanunların bekçisinden ve bekçilerden bahse
derken biraz da korunması gerekenden söz aç
manın uygun olacağını düşünmekteyiz,
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Anayasala i" ve özellikle halen yürürlükte
İmlunan bizini Anayasamız, kemdim teminat al
tıma alaibilmiok için birtakım usulî.ve müessesıovî
teldlb'irler derpiş ödemken, öte yandan da, kemen
Ibütikt kuruluşlara ve vatandaşlara da kendisini
Ikommıa görevi yüklemektedir. Filhakika, ken
dilerine özel ve teknik görevler verilen müesscfiSeleır ve görevler dışında Anayasa<mıız, kendisini
koruma yolunda hiç kimseye imtiyaz tanıma
makta, Devletin anafoüksiyonlarını yürüten
kuvvetler ve organlar arasımda da bir hiyerarşi
getirnıemekte, ufkî tanzim ve dengeleıme mekanizımaısını .esas almaktadır.
Anayasamla bir hükmü ile Anayasanın bütün
organları ve kişileri bağlayacağı esasını getir
mekte, öte yandan da başlangıç kısmında ken
disinin asıl bekçilerinin ve teminatının uyanık
Türk evlâtları olduğunu teibarüz ettirmektedir.

t

Hiç şüphesiz, Anayasaya bekçilik yapma gö
revine saihip çıkmak kendi sübjektif ölçüleri
içinde rastgelenin şu .veya bu derecedeki fiilî
imikân ve kuvvetlerine göre fırsat telâkki ettiği
bazı vesileleri ileri sürerek Anayasanın fevki
ne çikmak Anayasayı koınımak değildir. Anayasanım korunması ancak Anayasanın gösterdi
ği Usul ve şekiller ve ölçüler içinde yapılacak
Ibir iştir. Anayasanın en iyi korunma yolu ve
imkânı, kayıtsız şartsız herkesin Anayasa çizgi
si içinde kalması yoludur.
Anayasa Maihlkeni'esi'nin Türk siyasî hayatın
da ve Devlet düzenimiz içinde önemli bir yeri
vardır ve olmalıdır. Rejimimizin temel müesse
selerinden biridir; fakat şurası da muhakkak
tır ki, ne Anayasa Maıhkemesi ve haltta ne de
(bizzat Ana'yaSanm kendisi rejimimizin yeiter
teminatı olamamışlardır. Siyasî .rejimimizin za
man zalm;an ve kısa fasılalarla geçirdiği sıkıntı
lar bunu .göstermektedir. Bu hal memletoetin
mıuıhtaoolduğu ekonomik kalkınma yanımda re
jimi koruma zaruretinin de devam ettiği göster
mektedir. Rejimi koruyabilımenin temel şartla
rından biri rejime bütünüyle inanmak ve ona
ıbültünüyle saJhip çıkmaktır. Bunun için de reji
mine vüoüt .veren bütün müesseselere ve hüküm
lerinle aynı ölçüde değer verme, bunları aynı
derecede korumaya ıgayret ve korunmaya lâ
yık olduğu şuurunun ve arzusunun yaşatılma
sı gereklidir.

19 . 5 . 1974

O : 2

Anayasanın getirdiği ve rejimin çatısını teş
kil eden müessese v^ kuruluşlardan sadece bir
kısmına değer verilir*, Öte yandan rejimin ka
rakteristiğini teşkil eden müesseselere farklı
'gözlerle bakılır, 'horlanma, yoluna gidilirse, «ci
ci demokrasi» tabirleri ortaya atılırsa, rejim
'korunmuş olmaz ve esasen böyle korunamaz.
Rejime geçerlik ve işlerlik kazandıran bütün
müesseselerinin ve ölçülerin, ancak iıepsinin de
sağlıklı ve güçlü tutulması .halinde sağlıtelı bir
irejimin varlığından balhsetmek mümkün olabi
lir. Rejimin sadece bir yönüne ve müesseseler
den Ibazılarına karşı takınılacak olumsuz davra
nışların rejimim .bütününe zarar verdiğini gör
mezlikten gelmek mümkün değildir. Bir kuşun
bir kanadını yaraladığınız, onu vazife yapa
maz hale getirdiğiniz vakit öteki kanadınım kuv
vetine ve sağliMığma. güvenerek onun uçması
nı bekleyemezsiniz, bunu isteyemezisiniz. Hiç
im* müessesemin hiçbir organın diğerinin yeri
ni tutmasına, onun vazifelerini ifa etmesine im
kân yoktur. Aslında böyle bir durum rejim için
telhlükelidir, geriye dönüştür. O zaman insanoğ
lunun asırlar boyu süren mücadelelerinin so
nunda ulaştığı hür demokratik rejim mücadele
sinin boşu boşuna yapılmış olduğunu kabul
etmek gerekebilir.
Demokratik rejimde, açık rejimde tenkit ve
murakabeden azade hiçbir organ ve görevli
tasavvur olunamaz. Anayasa Mahkemesıinin de
bu ölçüler içinde umumî efkârın murkabesi ve
tenkit nazarları altında olacağını bilmek gerek
tir.
Kararların çok farklı çoğunluklarla çıkması
zaman zaman mümkün ve vaki olmaktadır. Şu
durumda kararların şu veya bu istikameti al
masında ortaya çıkan bu rey farkı, rey azlığının
ancak içtihatlarda istikrar sağlanmak suretiyle
giderilmesi mümkündür. Anayasa Mahkeme
mizin birbirine benzer konularda kısa zaman
süreleri içinde birbirinden farklı kararlar ver
mesi efkârı umumiyenin dikkatini çeken hu
suslardan olmuştur. Ancak bunu tabiî karşıla
mak da lâzımdır. Anayasa Mahkemesiniin veya
sair kuruluş ve görevlilerin her türlü tenkitten
azade oldukları intibaını verecek her türlü dav
ranıştan hazer etmek lâzımdır. Bu gibi mües
seselerin alkış yarışmalarına konu ve hedef ya
pılması kolay ve sathî bir politika yolu olur.
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Muhterem milletvekilleri!, kabul buyurursu
nuz ki, rejimin ayakta durabilmesi sadece Par
lamentonun vazife yapması ve sadece onun
Anayasaya bağlı kalmasiyle mümkün olamaz.
Bütün organ ve bütün görevlilerin Anayasanın
prensiplerine ve ölçülerine ve verdiğu görevlere
tam anlamiyle sahip çıkmaları gerekir. Bu,
Anayasanın korunması görevinde de tabiatiyle
böyledir. Ancak bu maksatla kurulmuş özel
bir iorgan olması itibariyle Anayasanın korun
ması görevinde Anayasa Mahkemesine belki ilk
defa harekete geçmek imkânı tanınmış demek
tir; fakat şurası gerçektir ki, Anayasa ihlâl
leri sadece Parlamento tarafından ve kanun çı
karma vesilesiyle vaki olmaz, bilâkis Anayasa
çizgisi dışına taşacak her türlü teşebbüs ve ha
reketlere karşı da, Parlamento dışından gelecek
her türlü Anayasayı ihlâl teşebbüs ve hareket
lerime karşı da ilk defa dikilmek görevi hiç şüp
hesiz Anayasa Mahkemesinin olmalıdır. Mese
lâ bir 12 Mart Muhtırasının veriliş tarzının
Anayasa hükümleriyle tecviz edilebileceğini dü
şünmek mümkün olamaz. Bu harekete karşı,
zamanın icra organı olan Hükümet, Muhtıranın
Anayasa ile bağdaşamayacağını beyan ile bu
nu tarihe tescil etirm'iş; Cumhuriyet Senatosu
Sayın Başkanlığınca da bu konuda gerekli tep
ki gösterilmiş ve Muhtıranın Parlamentoyu
muhatap alamayacağını açıklıkla ifade et
miştir.
Bütün bunlar olurken, 12 Mart Muhtırası
sanki Parlamentoyu hedef almamış gibi, öteki
partilerce Millet Meclisi plâtformunda ve Par
lamentoyu ve Anayasayı koruyucu bir davranış
ta bul unulım aması kimlerin demokrasiye ve
Anayasaya ne ölçüde bağlı olduğunun çeşitli
örneklerinden bir yenisi olarak tescil edilmiş
tir.
Anayasanın üstünlüğünün dillerinden düşür
meyen bazı muarızlarımızın bunu korumakta da
sözlerine uygun davranışlarını görmek parla
menter demokratik rejime ve Anayasa nizamı
na gerçekten bağlı ve ona saygılı olduğuna biz
leri ve milletimizi inandıracak ve ancak, sevin
direcektir.
12 Mart Muhtırasının veriliş gerekçesinin,
bilâhara yapılması zorunluluk haline gelen Ana
yasa değişiklikleri karşısında Parlamentoyu
ve Hükümeti töhmet altına koyan mahiyetinin
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gerçekleşımemiş olması; Parlamentonun, Hü
kümetin ve Adalet Partisinin Anayasa çizgisi
içinde olduklarının inkâr kabul etmez bir tes
cili olmuştur.
Anayasamızın tespit ettiği esaslara göre,
Anayasa Mahkemesi kendine has özellikleri
içinde bir yüksek yargı organı olarak kanunla
rın ve Yasama Meclislerinin İçtüzükleri hak
kında Anayasaya aykırılık İddialarını, iptal da
vası veya itiraz suretiyle halleder. Bunun ya
nında, Anayasanın 149 ncu maddesinde göste
rilen kişileri görevleriyle ilgili suç iddialarından
dolayı Yüce Divan sıfatiyle yargılar. Bunların
dışında siyasî partilerin kapatılma davalarına,
siyasî partilerin gelir kaynaklariyle giderleri
hakkındaki hesaplarını denetlemek, Danıştay
üyelerini seçmek ve nihayet Türkiye Büyük
Millet Meclisi üyelerimin yasama dokunulmaz
lıklarının kaldırılmasına veya üyeliğinin düş
mesine ilişkin Meclislerin kararlarına karşı, ay
kırılık iddialarına dayanan (iptal istemlerini ka
rara bağlar.
Görev çerçevesini böylece özetlediğimiz Ana
yasa Mahkemesinin 1962'den, yani kuruluşun
dan bu yana 8 Mayıs 1974 tarihine kadar geçen
süre zarfında kendisine intikal eden işlerin mahi
yeti ve sonuçları üzerinde kısaca durmak
isteriz.
Belirtilen süre zarfında Anayasa Mahkeme
sine toplam olarak 1 066 dava açılmış bulun
maktadır. Bunların 1 042'si karara çıkmış
olup, geçen hafta sonunda elde karara başlan
mamış 18 dosya bulunmaktaydı.
Şahıslar tarafından açılan 406 davanın 405'i
yetkisizlik, dava açma ehliyetsizliği nedenleriy
le redde sonuçlanmış olup, bir dosya henüz ka
rara çiikmamıştır.
Yine aynı süre içinde siyasî partiler tara
fından toplam olarak 216 iptal davası açılmış,
bunlardan 72 dosyada iptal ve 142 dosyada ret
kararı verilmiştir. Böylece siyasî partiler tarafınldan açılan davalardaki kalbul nispeti takri
ben % 33'ü bulmuştur.
(Ma'hkemelerden itiraz yoluyle gelen iptal
taleplerinin sayıısı 37'9Vlur. Karara bağlanabil
miş alan 3S4<ünden 43'ü talep veçhiyle iptal kararıyle sonuçlanmıştır. Bunun kabul nispeti do
% 11 oİnıalktacliT. Sair yetkili mercilerden gelen
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83 dosyanın 48'inde iptal kararı verilmiştir.
Kabul nispetinin böylece % 52 civarında oldu
ğu ortaya çıkmaktadır.
Anayasa Maıhkemesinin Yüce Divan davası
ölçüleri içinde tetkik edegelmiş olduğu dosya
sayısı ise şöyledir : 19Q2'de 142 dosya gelmiş,
1303'te. 2, 19ı6l4'te 1 dosya. Bunların tamamı
nın tetkikatı 1966 yılı içinde s!ona erdirilmiş
olup ihalen bu -mahiyette dosya elde mevcut ele
ğidir. Sadece 1973 yılı e alışı malarını ele aldığı
mızda 1 Ocak 1973 ve 31 Aralık 1973 süresi
içinde iptal talebini havi öemaıı 42 dosyanın
geldiği, 1 yıl öncesinden kalan 9 dosya ile bir
likte 56 dosyadan 40'mı aynı yıl içinde karara
eiktığı tespit olunmuştur.
Anayasa Mahkemesinin kısaca ziıkrettiğimiz
bu iş durumu yanında, yeri gelmiş'ken belirtnnek iktiza öder ki, çalışma şartları bakımından)
henüz yeterli bir rahatlığa kavuşabilmiş de
ğildir.
Kira ile tutulan bina yetersizdir. Yıllardan
beri aranan uygun yerin nihayet bulunmuş ol
duğu nazara alınarak Türkiye Büyük Millet
Meclisi bitişiğindeki arsanın biran önce inşaata
geçilebilecek şekilde istimlâk ve plan tadili iş
lemlerinin tamamlanmasını temenni ederiz.
Anayasa Mahkemesine Yasama Meclislerin
ce seçilen üyelerin seçiminde uğranılan güçlük
lerin bundan böyle azalmış olduğunu söylemek
mümıknindür. Filhakika, Anayasada bu konuda
yapılmış olan değişiklikler gereğince üyelerin
ilk ellemesi Anayasa - Adalet Müşterek Komis
yonunca yapılacağından Genel Kuruldaki oy
dağılımlarının büyük ölçüde azalacağını ümit
^etmekteyiz. Bu arada adaylığını koyan muhte
rem zevatın, Anayasa Mahkemesi üyeliğinin
tecviz etmeyeceği ölçüdeki ve şekildeki propa
ganda ve oy temini çalışmalarına günden güne
daha az- itibar etmesi memnuniyet verici bir
gelişme olarak görülmektedir.
Bu konuda sözlerimizi bitirirlke.n, görevleri
'büyük özellikler ve fedakârlıklar isteyen Ana
yasa Mahkemesi üyeleriyle memur ve müstah
demlerini ilgilendiren özlük konularının en kı
sa bir zamanda ve netice verecek bir şekilde ele
•alınmasını samimiyetle temenni etmekteyiz. Bu
'konudaki adaletli teşebbüsleri destekleyeceği
mizi beyan etmek isteriz.
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Bu arada Anayasaya ayiknrı kanunların ip
tali davası açabilecek mercilerin tayin ve tes
piti konusundaki hükümlerin yeniden tedvini
nin düşünülmesini de faydalı bulmaktayız.
Muhterem milletvekilleri, Anayasa Mahke
mesi Devlet hayatımız ve hukukumuz için çok
önemli bir değer taşımaktadır. Geçmiş zaman
zarfında bazı kararların münakaşa ve tereddüt
ler doğurduğunu bilme'kteyiz. Ancak, bunun
asıl selbeJbinin müessesenin kişiliğinden değil,
bellki kısmen yeniliğinden, kısmen de 10İ61 Ana
yasasının kabulünü takip eden yakın yıllar
içinde bu görevlere getirilen bazı zevatın özel
•sebeplerin etkisinde kalmış 'olmalarından ve
kısmen de hukukun kendisinden
mündemiç
farklı düşünmek imkânlarından ileri geldiğini
söylemek kanaatimizce hatalı bir teşhis sayılni'ayacaktır.
Geçici ve olağanüstü şartlardan uzaklaşıldığı ölçüde Anayasa Mahkemesinin de ealışmalarıyle ve ortaya koyacağı istikrarlı karar ve
içjtihatlarıyle rejimimizin yerleşmesinde ve koruıi'masmda öteki organlarla beraber kendine
düşen vazifeyi lâyıkıyle yapacağından emin
olmak istiyoruz. Bu talebimiz, rejimimizin yaşa
ması arzusundan doğmaktadır.
[Sözlerime son verirken, Anayasa Mahkeme
si mensuplarını ve muhterem Heyetinizi saygı
larımla selâmlarım. (A. P. sıralarından alkış
lar)
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İslâm.
Oumihuriyet Halk Partisi Grupu adına Sa
yın Nedim Korkmaz, buyurunuz efendim: (C.
H. P. sıralarından alkışlar)
1961 Anayasamızla Devlet hayatımıza giren
ve sosyal hukuk devletinin temel anayasal ku
ruluşlarından biri olan Anayasa Mahkememizin
meseleleri üzerinde görüşlerimizi arz etmek,
mensubu olmakla bahtiyarlık duyduğum Cum
huriyet Halk Partisi ve şahsım için de kıvanç
vesilesi olmuştur.
Bu vesile ile Yüce kurulunuzu saygı ile se
lâmlarım.
Parlamanter demokrasilerde yasaların temel
yasa olan anayasalara uygunluğu demokrasi ta
rihinde ve demokrasi ile birlikte duyulan en
büyük ihtiyaç olara.k belirmiş, bu sebeple de
1803 yılında Amerika (Birleşik Devletlerinde ya-
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saların anayasaya uygunluğumun -mahkemelerce
demetimi uygulaması başlamış; dalı a sonra yaısaıma 'onganlarında kanunların muza,'keresimden
önce isıtişarî mütalâa alınması yoluna gidilmiş ve nihayet İlcinei Dünya Savaşı sonrası Avrupa
parlaımemte'r denıoikraisilerinde yasam a meclisle
rinden çıkan kan unların anayasalara uygunlu
ğu, gerektiğinde yasaların iptaline karar verme
yetkilerine sahip anayasa makkemeleri demokratiik parlamenter sistemlerin en çok öğünülecek müesseseleri olarak vücut bulmuştur.
Yurdumuzda 1924 Anayasamızda kamunla ırııı Anayasaya uygunluğunun deneıtimli yine
hanımları yapan Meclise verilmiş, ancak 1945
yılına kadar devran özellikleri gereği bu dene
tim gereği gibi işlcyememiş, belki de lüzum his«ledilmeımiştir. Hatta Ibu denetim zorunlu olma
dığı gibi dava hakkı da mevcut bulunmamış
idi. •
.1950 - 1960 yılları arası hepimizce bilinen
uygulamalar ve icranın tek başına hâkim duru
lma getirilmek arzusu, vücut bulan üzücü uygu
lamalar ve Anayasaya aykırılık ve ilga teşeıbıbüsiü 27 Mayıs Devrimimizin en önemli etkeni
olmuş.
Duyulan büyük ihtiyaçla insan hak ve öz
gürlüklerine saygılı demıokratik - sosyal hukuk
devi eltimizin temel anayasal kuruluşu olaraık
Anayalsa Mahkememiz 44 sayılı Yasa ile vücût
ıbulnraş ve 1962 tarihlinden bu yana örmek ve üs
tün çalışma ve kadarları ile Türk demokrasi ta
rihindeki erişilmez yüce mevkiini kazanmıştır.
Anayasamızın 4 ncü maddesi şu hükmü ge
tirmiştir: «lEıgemlenl'ik kayıtsız şartsız Türk
Milletlinindir. Millet, egemenliğini Anayasanın
(koyduğu esaslara göre yetkili organlar eli ile
kullanır.
«lEıgomenliğin kullanıl ması, hiçbir suretle
ıbelli bir kişiye, zümreye veya. sınıfa bırakılaımaz.
«ıPIiç bii' kimse veya organ kaynağını Anayaisadaın almayan bir devlet yetkisi kulanamaz.»
Yine Anayasamızın 8 nci maddesi «Kanunlar
Anayasaya aykırı olamaz.» âmir hükmünü getiıimişitir.
>Bu hükümler Anayasa Mahkemesine bir
yandan kanun ve T. B. M. M. İçtüzükleri şek
lindeki tasarruflarla elde edilen devlet yetkile
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rinin Anayasada kaynağı bulunup bulunmadı
ğını deneti eme yetkisi verirken, öte yandan
Anayasamın üstünlüğü ilkesinin bir gereği ola
rak bizzat Anayasa Maıhkem esinin yetkisinin de
Anayasalda kaynağının bulunmuş olması şartı
ile sınır!anlaktadır.
'Devlet hayatımızda görev ve yetkileri bakı
mından üstün hukuk anlayışı ile büyük bir yer
llşgai eden bu yüce maihkememim .bütçesi üzerin
de durmak, değeri ve sosyal ihayatımızdaki et
kilerini incelemek toplumumuzun yararına nasıl
mütalâa edilmesi geı ekli ise; tutulan hatalı ve
hukuka aykırı yoldan; hukukun üstünlüğünü
ika'bul ederek dönmek yerine müesseseyi yersiz
ve bazı politik düşüncelerle eleştirmek olumsuz
ve zararlı som uçlar doğurabilir.
Bugün Anayasa Malikememizin bütün. Ana
yasa düzeninin ve hürriyctleriıniz'in nihai ve mü
essir bir teminatı olduğu unutul maımıalıdır.
Bu yeni ve modem Anayasa müessesesi ku
ruluşundan İra yana, siyasî iktidarlar ve bazı
hâkim çevrelerce ağır eleştirmelere maruz bıra
kılmış ve vücudu ve lüzumu üzerinde fikirler
söylenmek suretiyle geriye dönüş ve geçmiş
tatbikat özlemi başlamış ve eleştiriler günümü
ze kadar devam edegelmiştir.
'Şurasına önemle işaret edelim ki, demokrasi
(bayatımızda ve Anayasa hukukumuzda pek
ıhaklı olarak mümtaz yerini almış bulunan bu
yüce kuruluşu bu yerinden indirmeye, hatta
(varlığına taShammül edilmese bile) bu yolda
içaiba sarf etmeye kimsenin gücü yetmeyecektir.
'Şurasını 'kesinlikle ifade etmek yerinde ola
caktır : Anayasanın 152 nci maddesi aynen şöy
ledir : «Anayasa Mahkemesinin kararları kesin
idir, Anayasa Mahkemesince Anayasaya aykırı
'olduğundan iptaline 'karar verilen kanun veya
İçtüzük veya bunların iptal edilen hükümleri,
gerekçeli kararın Reisimi Gazetede yayımlandığı
tarihte yürürlükten kalkar»
Madde devam ediyor : •«Devletin yasama.,
yürütme ve yargı 'Organlarım, idare m akam lan nı, gerçek ve tüzel kişileri bağlar.»
Görülüyor ki, 152 nci madde hiç bir tefsire
yer bırakmayacak şekilde kesinlik ve bağlayı
cılık ifade etmektedir. Bu sebeple Anayasamı
zın kesin, açık ve emredici hükümlerine göre
Anayasa Maih'ke ıııes'inın ka ıarları hususunda ge
çerliliği münakaşa edilemez, hele politik mak
satlarla eleştirmelere .tabi tutulamaz
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Hukukun üstünlüğüne ve Anayasaya, saygı
asgarî, mânada bunu gerektirir. Öte yandan
Anayasa Mahkemesi kararları
eleştirilirken,
açılmış olan iptal davaları sonucu yüce mahke
mece verilen iptal kararlarından huzursuzluk
duyanlar Anayasayı kendi arzuları doğrultu
sunda yorumlamak suretiyle, Anayasa Mahke
mesinin kendisini yasama organı yerine koydu
ğu, yeitiki ve görevleri sınırını aşarak tasarruf
larda bulunduğu töhmetinde bulunmaktadırlar.
Bu yanlış tutum ve davranış hatta şahsî ve key
fî tefsir zararlı neticeler doğurmaktan öte geç
meyecektir.
Bu noktada unutulan ve gözden uzak tutul
maması gerekeni husus şudur :
Anayasamızın 149 ncu 'maddesine göne :
1. — Cumhurhaşkanı, 2. •— Yasama Meclisindeki siyasî parti grup
ları,
3. — Son milletvekili genel seçimlerinde mu
teber oy sayısının en az % 10'umu alan siyasî
partiler,
4. — Yasama meclislerinden birinin üye tam
sayısının en az altıda biri tutarındaki üyeleri,
5. — Kendi varlık ve görevlerini ilgilendiren
alanlarda Yüksek Hâkimler Kurulu - Yargı
tay - Danıştay - Askerî Yargıtay ve üniversite
ler Anayasa Mahkemesine doğrudan doğruya
iptal davası açabilirler.
Ayrıca görülmekte bulunan bir davada, uy
gulanacak bir yasanın hükümlerinin Anayasaya
aykırılığı görülürse davaya bakan hâkim duru
mu Anayasa Mahkemesine intikal ettirebilir.
Yine Anayasamızın 150 ne i maddesine göre;
Anayasaya aykırılık iddiası ve iptal davası, ip
tali istenen yasa ve tüzüğün yayımı tarihinden
başlamak suretiyle 90 gün sonra düşecektir. Hu
kukumuzda bu süre hak düşürücü süredir.
Gürülüyor ki; Anayasamızın kabul ettiği sis
teme göre Anayasa Mahkemesi kendisine bir
dava açılmadığı sürece re'sen Anayasaya aykı
rılık iddiasını inceleyen:ez ve karar veremez.
ıBu bakımdan Anayasa Mahkemesi yasama mec
lislerinin tasarruf laıım denetleyen bir siyasî
heyet dıe değildir.
- Anayasa Mahkemesi kuruluşunu takiben
6 . 9 . 19G2 tarihli karan ile de, herhangi bir
konuda düşünce bildirmekle görevli olmadığını
(belirtmiştir.
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Böylece Anayasa Mahkemesi istişarî bir or
gan niteliğini de taşımama kt adı r.
Hal böyle iken ve Cumhuriyet Senatosu
Başkanlık Divanı seçimi yapılırken :
Em a!z 10 milletvekilinin imzalan ile genso
ru önergesi verebilecekleri hükmünü taşıyan
Anayasanın 89 ncu maddesinin 1 nci fıkrasının;
(Seçimlerde Adalet, İçişleri ve Ulaştırma Bakanlannm tarafsız olmaları gerektiğine işaret
edein Anayasanın 109 ncu maddesini;
Üye tam sayısının en az 1/6 tutarındaki üye
lerin Anayasa Mahkemesine doğrudan doğruya
iptal davası a»çaibileceklerine ilişkin 149 ncu
maddesini;
Meclis başkamlannm ey kullanamayacakları
nı ve siyasî parti gruplarının aday gösteremeye
ceklerini düzenleyen 84 ncü maddenin 2 nci ve
3 ncü fıkralarını;
Başkanlık Divanının tarafsızlık ilkelerini;
Bu hususta müzakere sırasında bu işlemin
Anayasaya aykırı olduğu görüşünü bir kenara
iteceksiniz Anayasanın bu hükümlerini yok
farz edeceksiniz; Başkanlık Divanının teşekkü
lünde Millî 'Birlik, Kontenjan grupları ve ba
ğımsız üyelere temsil hakkı vermemek suretiy
le Senatoda parti gruplarını güçleri oranının
üstünde temsil ettireceksiniz;
Başkanlık Divanında temsil yetkisi verme
diğiniz .adı geçen üyeler yasalara oy verebile
cek, yerine göre Yasama Meclisi Başkanı hatta
Cumhurbaşkanı seçeceksiniz, 13 yıl aynı tatbi
katı devam ettireceksiniz, ancak Millet Meclisin
de 14 Ekim seçimleriyle çoğunluğu kaybedince
Yüce Senatoda bazı siyasal hesaplarla Başkan
lık Divanını, Anayasa hükümlerini bir tarafa
Ibırakarak, istediğiniz ölçüde ve oy çokluğuna
dayanarak teşkil edeceksiniz ve Başkanlık Di
vanımda temsil ettirmeyeceksiniz.
Anayasa Mahkemesi açılan iptal davası üze
rine 25.. 1 2 . 1973 gün 43/39 sayılı hükmü ile
de bu kararı iptal edince ;
Anayasa Mahkemesi bütçesi Yüce Senatoda
görüşülürken - Anayasa Mahkemesini (kendisini
kanun koyucu yerine ikame etmekle, grup ka
rarı olup olmadığımı (sanki grup kararı Ana
yasa Mahkemesini bağlarmış gibi) sormamak
la, değişik karar vermekle, verilen kararı but
lan ile malûl göstermekle ve müessesenin itiba
rını korumamakla suçlayacaksınız.
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Biraz evvel de taMlen arz ettiğimiz gibi Yü
ce maihkememim ketsin, ancak Anayasamızda sa
yılan kurumların yine Anayasamızda gösterilen
şekil ve şartlarıma dayanarak açmış oldukları
iptali davaları üzerine verilen bu kararlarını bu
şekilde tefsir etmek, inanıyoruz ki, tefsir ede
min hukuka ve sosyal devlet ilkelerine samimi
yetle inanışını değil, tam aksine geriye dönüş
özlemini ve siyalsî dikta heveslerini ve çoğun
luk hegemonyası kurma arzularım yansıtmak
tadır.
Bu noktada bir hususu işaret .etmeden ge
çemeyeceğim.
Biraz evvel bu kürsüde Üumlmriyetçi GKiven
Partisi G-rupu adına konuşan değerli Hatip ar
kadaşım, Anayasa Mahkemesi kararlarının gü
nünden önce basma yansıdığım, daha sonra ıbetkiikatlarında bu yansımanın doğru olduğunu,
bundan üzüntü duyduklarını belirttiler, .ancak
bir misal zikretmediler.
Bu noktada Anayasanın 1Ö2 nci maddesi
nin 2 nci fıkrasını hatırlatmak yerlinde olacak :
«Kararlar, gerekçesi yazılmadan açıklanamaz.»
Binaenaleyh, günümüzde 1488 sayılı Yasa
ile değiştirilen Anayasanın bu 152 nci ımaddesi• nin meriyete ıgirmesinden bu yana Anayasa Mah
kemesi kararlarından herhangi binisinin, esbabı mucibeli karar Resmî 'Gazetede yayınlanma
dan basma açıklandığını tahmin .etmiyoruz.
Yine burada konuşan değerli Adaiiet Parti
si G-rupu sözcüsü arkadaşım, hiç yerli ve gereği
yokken, 1'2 Mart Muhtırası verildiğinde Anaya
sa Mahkemesinin Anayasal bir kuruluş olarak
12 Mart Muhtırasına karşı gelmediğini ifade etındk suretiyle, «Bunu yapmamakla Anayasa
Mahkemesi Anayasaya sahip çıkma görevini ye
rine getirememiştir» şeklinde beyanda bulun
dular.
Anayasamızın biraz evvel zikretmiş bulun
duğum maddelerinin açık ve sarih hükümleri
ne göre siyasal bir kuruluş hüviyetinde olma
yan Anayasa 'Mahkemesinin 12 Mart Muhtırası
na karşı çıkması tamamen Anayasaya ve kendi
kuruluşuna aykırı olur.
Düşününüz ki, 12 Mart Muhtırası 'Verildi
ğinde o zamanın siyasal iktidarını temsil eden
Adalet Partisi Hükümeti sesini çıkarmadan, hiç
bir itiraz dermeyan etmeden iktidarı bırakır gi
der, bu .görevi iki sene ya da üç sene sonra Ana-
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ı yasa Mahkemesinin yerine getirmemiş olduğu
I faraziyesi ille buradan bu Yüce Mahikenıenin du
rumu ve kumlusu tenkit edilmek istenir.
I
Yüce Mahkemeyi, bugünün en modern bir
müessesesi olan bu yüce kuruluşu burada bu şe
kilde eleştirmeler, memleketimize ve prensipleI rine inandığımız, sadakat yemini ettiğimiz, saI dakati ısrarla savunacağımızı söylediğimiz Anıaj yasa ilkelerine tamamen ters düşer.
I
Muhterem milletvekilleri, huzurunuza sevk
I edilmiş bulunan Anayasa Mahkemesinin 1974
I yılı bütçesi ve bütçeye konulan ödenekler zaruI rî ihtiyaçtan doğma ve kanunlara uygun olarak
| hazırlanmış bir bütçedir. Ancak ihtiyaçlara ceI vap vermekten de çok uzaktır.
I
Şöyle ki : Kuruluşundan bu yana yüce mahI keme bir binada kira ile oturtmaktadır ve bina
I yüce mahkemenin ihtiyaçlarına yetmemektedir.
i Bu husus yıOlardan beri dile getirilmiş (ki buI gün de, dün de Senatoda aynen dile getirilmişI tir) fakat yine de bir çare bulunamamıştır.
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Bakınız 1972 yılı bütçesi görüşülürken Cumhuriyet Senatosunda söz alan üyeler bu hususu.
dile getirip, 10 yılda ödenen kira ile bir bina
yapılabileceğine işaret etmişler, söz alan zamanın Adalet Bakanı Sayın Suat Bilge cevaben,
«Uğraşıyoruz, hakikaten bizim gönlümüzün de
katlandığı bir durum değildir; ileniki planlarda
nazara alınması için teşebbüse geçtik, mümkün
olan süratle Anayasa Mahkememizi daha rahat
bir çalışmaya kavuşturacağımızı ümit ediyo
rum» demektedir.

I

Aradan bunca yıll geçmesine rağmen henüz
bir teşebbüse geçilmemiş «olması hüzün verici•diif.

I
Yüce mahkemeye Yasama Meclislerimizıce
I seçilmesi gerekli üyelerin henüz seçilememiş ol
ması bu mahkememin noksan üyelerle ça'lışmaI sini gerektirmekte, üzerinde çalışılan hususlaI rm konusu ve hacmi de düşünülürse çalışma
I şartlarının ağırlığı kendiliğinden ortaya çık
maktadır.
ö t e yandan 'kadro yetersizliği sebebiyle Ge
nel Sekreterlik ve yardımcılığının boş olması da
çalışma şartlarını daha da ağırlaştırmaktadır.
Diğer Devlet dairelerinin pek çoğuna, hizI met gereği pek çok taşıt tahsis edilmişken; Ana
yasa Mahkemesine, Başkanlığa bir araba, ge
nel hizmetlere iki «ıStation Wagon» tahsisi ya286 —.
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pümıştu'. Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilm'eden evvel ıbulıındukları görtev icabı makam
arabaları bulunan sayın üyeleri hiç olmazsa
dolmuş duraklarında bekletmeyelim, ya da tak
si parası ödettirmeyelim.
Bu noktada bir ufak hususu da yüce huzu
runuzda arza ıçalaşacağım.
Anayasamızın 145 nei maddesti aynen, «Ana
yasa Mahkemesi üyeleri, resmî veya özel hiçbir
görev alamazlar.:» hükmünü getirmiştir. Bu se
beple, yüce mahkemenin üyeleri seçilip gelme
den önce işgal ettiği makam Ve mevkilerde Dev
letin kendilerine ödemekte bulunduğu maaş, üc
ret, yan ödeme vesaire gibi ödemelerin birço
ğundan mahrum (katmakta ve malî sıkıntı için
de bulunmaktadırlar.
Bu hususları yüce Türk adaletinin şanına
lâyık şekilde yerine getirilmesi dileği ile yetki
lilerin dikkat nazarına arzı görev sayıyorum.
Anayasamızın temel düzeni ve hukuk Dev
leti ilkesi ve idarenin bütünlüğü ilkeleriyle bağdaşiT göremediğimiz;
1. — Cumhuriyet savcıları hakkında Yüksek
Savcılar 'Kurulu kararının kesin olduğu ve bu '\
kararlar aleyhinde hiçbir mercie baş vurulama
yacağı hakkındaki Anaaysanm 1488 sayılı ya
sa ile değiştirilen 137 nci maddesi hükmünün,
2. — Asker kişilerle ilgili idarî işlem ve ey- i
lemlerin, yargı denetiminin Askerî Yüksek 1da- !
re Mahkemelerince yapılacağına dair Anayasa- \
mn 1488 sayılı yasayla değiştirilen 140 mcı mad- \
desinin 5 nei bendi hükmünün,
3. — Yüksek Hâkimler Kurulunun hâıkimlerin özlük işleri hakkındaki kesan karar verece
ğine ilişkin 1488 sayılı yasa ile değiştirilen 144 \
ncü maddesinin,
'
4. — Anayasa Mahkemesinin, Anayasa de- i
ğişikliklıerinin de Anayasada gösterilen şeMİ |
şartlarına uygunluğunu deneüıeyebileiöeğine iliş- \
kin 1488 sayılı yasa ile değiştirilen 147 nci mad
desinin,

19 . 5 . 1974

O : 2

Bu vesile ile Anayasa Mahkememizin büt
çesinin hayırlı olması dileği ile Yüee Meclise
C. H. P. Grupu ve şahsım adına saygılar suna
rım. (C. H. P. sıralarından alkışlar).
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kork
maz.
Millî Selâmet Partisi G r u p ı adına Sayım Sil
di Reşat Saruhan, buyurun efendim.
M. S. P. GRUPU ADINA SUDİ REŞAT İSARUHAN (Rize) — Muhlterem Başkan, muhterem
milletvekilleri; Anayasa Mahkemesinin (bütçesi gö
rüşülürken, aslında ibu bültıçe ile Ibu mahkemeye
ayrılan tahsisatın azlığı veya çokluğu, faydalı
olup olmadığı üzerinde durmak . dalha ziyade
ehemmiyetli iken, mevcut teamüle göre bunun
dışına taşılmakta Ve her bakanlığın veya mües
sesenin bütçesi görüşülürken paranın ve kendi
lerine ayrılan tahsisatın sarfının dışındaki me
selelere de temas edilmektedir.
Bu itibarla, biz de aynı teamüle uyarak,
ayrılan tahsisatın sarfından önce bir - iki husu
sa temas etmek istiyoruz.
Evvelâ, Anayasa Mahkemesinin kuruluş seıbeplerine bir göz atmak arzusundasyım.
Malûmuâliniz, 1961'den önce mevcut değildi,
1961 Anayasasıyle teşkil olunmuş bulunuyor.
Neden ondan önce yoktu, ve neden 1961'den
sonra var?... Bir başka şelkilde ifade edecek
olursak; Anayasa Mahkemesi hangi ahvalde za
ruridir, hangi ahvalde zarurî değildir? 1961 se
nesine kadar devam edegelen siyasî hadiseler
gerçekten bu mahkemeyi mecburî kılmış mı
dır? Acaba, Anayasa Mahkemesi olmadan ola
maz mıydı?

Şimdi, elbetteki böyle geniş bir müzakereye
girmenin yeri ve zamanı değildir. Ama şu ka
darını söyleyelim ki, Anayasa Mahkemesi Par
lamentonun millî iradeye uygunluğunda tered
düt edilen karariarınıın icaıbettirdiği bir teşek
küldür.
Şayet
Parlamento
faaliyetleri
millî
iradeyi
tam
manasiyle
aksettirse,
Parlamentonun
üstünde
görülebilen
bir
En 'kısa zamanda Yüce Meclislerce ele alı- ; ımahkemenin
kurulmasma
elbetteki
zaru
narak günün tühtiyaçları ve Aııayasamızııı te- ! ret duyulmazdı. Demek oluyor ki, 1961 se
mel esprisine, sosyal hukuk Devleti ükelerine j nesinden önceki günlerde millî iradenin temsil
en uygun biçimde düzfenlenmıesini temenni et- '' cisi olan Parlamenterlerimiz bu millî iradeye
mekteyiz.
uygun hareket edip etmedikleri hususunda ef-
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k â n umumiyede bir tereddüt hasıl etmişler ki,
böyle bir neticeye gelindi.
Dunu arz etmekteki kastımı şudur: Esas iti
bariyle bir Anayasa Mahkemesinin mevcudiye
tine taraftar olmadığımı beyan etmek işitiyorum.
Çünkü. Anayasayı yapan bir Parlamento, Ana
yasayı değiştirebilen bir Parlamento, kendi ta
sarruflarım kontrol ötmek üzene bir diğer ku
ruluşun da mevcudiyetine inanıyor ve kendisi
ni o Anayasayla bağlıyor. ,Ben hurda şahsen
tezat görüyorum, elbette ka'bili 'münakaşadır.
'Bununla mâruzâtım şudur ki, eğer Parlamenltomuz mazide münakaşa edilebilen mesele
lere kendisini sürükleyen hadiselere ve karar
lara meydan vermezse ve tam bir ittifak ve te
sanüt içerisinde gayret sarfederse, bugün Par
lamentonun fevkinde görülen bu müessesenin
nıevcudiyeltme bir gün gelecek lüzum kalma
yacak ve o zaman Parlamen|to daha rahatlıkla
çalışacaktır. ,Ben, böyle bir temennide bulun
mak istiyorum.
Muhterem milletvekilleri, kanunlarımızı mil
lî kanunlar ve siyasî kanunlar olarak iki grup
ta mütalâa etmemiz veya iki kısma ayırmamız
mümkündür. Her ikisi de talep üzerine Anaya
sa Mahkemesi tarafından tetkik edilebilimekte
ve iptal edilebilmektedir.
Şimjd'i biz siyasî kanunlara ağırlık verece
ğiz. Mademki Parlamentonun çıkardığı siyasî
kanunlar talep üzerine Anayasa Mahkemesine
gitmektedir ve onların Anayasaya uygun olup
olmadığı Anayasa Mahkemesi tarafından mü
zakere edilmekte ve karar verilelbihnektedir;
şu hailde Anayasa Mahkemeşinin siyasî cephesi,
belki diğer cephesinden biraz daha faızla ağır
lık: kazanmaktadır. Tekrar işaret edeyim, «siya
sî cephesi» derken, siyasî kanunları tetkik et
mesi münasehetiyle siyasî cephesi diyorum, bir
yanlış anlaşılmaya meydan vermeyelim. Madem
ki böyle bir cephesi vardır, şu halde Anayasa
Mahkemesi çok ehemmiyetli bir kuruluştur.
Siyalsî kanunların Anayasaya muhalif olup ol
madığı hususunu tezekkür ederken, müzakere
ederken ve bunların iptaline karar verirken
veya siyasî partileri bazı meselelerde denetler
ken ve bilhassa siyasî partilerin 'kapatılması
husüsıunda karanlar alırken, bu mahkeme çok
dikkatli ve hassas davranmak meeburiyeindedir. O günkü siyaısî hadiselerin tesirinden sıyrıl-
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mıalı ve 50 sene, 100 sene sonra gelecek olan
neslin dahi kendi verdiği kararları «âdil midir
değil midir?» diye münakaşa etmeyeceğini hesa
ba katarak, etmemesini arzu ederek karar al
mak mecburiyet indedir.
İHSAN BEDİKHANOĞLU (Van) Millî Ni
zam Partisi kapatıldı.
M. S. P. GRUPU ADINA SUDİ REŞAT
[SARUHAN (Devamla) — Millî Nizam Parıtisiınıin kapatılması hususunda bir münakaşa açmak
istemiyoruz efendim; ama memle/ketimizde Yasısıada hâdiseleri ve mahkemeleri dolayısiyle ve:rilmiş bir emsal vardır. Yassıada Mahkemele
rinin verdiği kararlar daha kararın verildiği
günde memleket efkârında münakaşa ©dilmeye
ıbaş'lamıştır. Kaldıki 10 sene, 20 sene sonra
^gelecek olan nesil elhetıte bunların üzerinde
çolk şeyler söyleyecektir. Nitekim işte aradan
13 sene geçmeden, bir müddet önce muhterem
Meclisiniz bir Af Kanunu çıkardı ve ittifakla
çıkardı. İttifakla çıkan bu kanun sadece suç
luyu affetmiş mânasında bir kanun
değildir
(kanaatimce. , Suçlulukları ve suçsuzlukları üze
ninde yapılan münakaşa da kalplere huzur ver
mediği için, tereddütler hâsıl olduğu için,
yani tam kanaat sahibi olamadığı için adaleti
ihtiyar eden kalpler o karara varmış ve o ka
nunu çıkarmışlardır kanaatimce. O bakımdan
arz etmek istiyorum ki, Anayasa Mahkemesi,
.şimdi bir nevi, öyle bir mahkemenin kararlarını verebilecek bir kuruluştur. Bu itibarla te
mennimiz odur ki, Anayasa Mahkemesi, bil
hassa Parlamentonun çıkardığı siyasî kanunla
rın Anayasamıza uygun olup olımadığı hususun
da karar verirken ve demin arz ettiğim gibi
siyasî partiler hakkında karar verirken, o gü
nün siyasî şartlları veyahut da diğer şartlarını
nazara alarak o güne ait bir karar vermemeye
ve 50 sene, 100 sene sonrasını düşünerek bir
karar ittihaz etmeye mecburdur. Bunu teba
rüz ettirmek istiyorum ve temenni ediyorum.
Hemen arz edeyim ki, bizim Anayasamız
da halkoyuna müracaat, yani referandum
ımevcnit değildir. İnşallah muhterem heyetiniz
lütfederse, Anayasamıza böyle bir hususun
da girmesinde büyük fayda vardır. Ama refe
randum müessesesi Anayasaya girinceye kadar,
bilhassa bu muhterem mahkemenin vereceği
kararlar demin arz ettiğim şekilde olmalıdır.
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Yani, «Acaıba şu verdiğimiz karardan memle
ket efkârı memuıum mudur, değil midir; yani
şu kararımızı referanduma arz etsek halkın ek
seriyeti bunu kabul eder mi etmez mi?» diye
düşünmek mecburiyetindedir. Bâzı maddî kuv
veti elinde tutan veyahut da matbuat kuvveti
mi ellinde tutan veya siyasî kuvvetti elimde tutan
bazı zümrelerim, tesiri altında kalarak, karar
vermemelidir. Maruzatım bu şekildedir ve te
mennim de budur.

bilhassa İngiltere'deki hâkimlerin yaşayışına
yakın bir yaşayışa sahip olsun. Ama bütçe im
kânlarımız buna müsait değilse (şahsen bile
miyorum, tetkik etmek imkânını da bulama
dım) ve eğer kendilerine bir servis arabası verilmemişse; yani, onları ikametgâhlarından va
zifelerine getiren ve tekrar evlierhıe .gönderen,
bir servis arabaları yoıksa, çok büyük bir nok
sanlıktır. Bunun mutlaka giderilmesini arzu
iediyoruz.

Anayasa Mahkemesine Parlâmento taraflın
dan seçilecek: olan azalarım son bir değisikliMe
arzu edilen şekilde seçilmesi temin edilmiştir,
bunu memmumiyetle karşılıyoruz. Nitekim ha
len Anayasa Mahkemesi azalıklıarındam ikisi ve
Ibir de yedek azalık mümlhaldir. Bunlarım seçitmi için ele Amıayasa Komisyonuna bu yolda ya
zı gönderilmiştir. Geçenlerde Adalet Komisyo
nu ile müştereken toplanmış bulunan Anaya
sa Komisyonu, bir hafta öncesinden bütün
azalara tebligat yapılmış olmasına
rağmen,
yani adayların isimleri bildirilmiş olmasına
rağmen, Komisyon azmaları haklı olarak şu
müddetin 15 gün sonraya atılmasını istemişler
ve bu arada seçecekleri kimseleri çok. iyi bir
tetjfeikten geçirmeyi arzu etmişlerdir. Bunu
malûmateıı nakletmekteki maksadım "şudur iki;
gerek. Komisyondaki arkadaşlarımız ve gerek
se Parlamentomuz lâzımgelen hassasiyeti gös
termektedirler. Bu vaziyet bu şekilde devam1
ettiği müddetçe, İnşallah seçilecek olan aza
larım, demin arz ettiğim hususlara çok dik
kat edecekleri ve clolayıısiyle onlardan sadır
olacak kararlarım da memleketimize hayırlı ola
cağıma güvenimiz artmaktadır.

G-erek Anayasa. Mahkemesi âzal'arı olsun,
gerekse diğer hâkimlerimiz olsun, İnşallah büt
çemizin imkânları müsaade eder de bunun dı
şındaki ihtiyaçları da karşılanmış olur; meselâ
mesken ihtiyacı.

Memleketimizin bugünkü şartları ve bu
günkü Anayasamız, Anayasa
Mahkemesinin
mevcudiyetini zarurî gördüğü için elbette mev
cut olan bir müesseseye Devlet Hazinesimdem
bir tahsisat ayrılması da lâzımdır.
Demin benden önce konuşan arkadaşım bir
hususa temas etti. Anayasa Mahkemesinin
mulhterem azalarının maddî sıkıntılardan ta
mamen sıyrılarak bitaraf karar verebilmelerini
temin bakımından eğer şimdiye kadar kendi
lerine bir servis arabası temin edilmemiş, ise,
bu çok büyük bir noksanlıktır. Belki gönül isıter, her birisine bir hususî araba verilsin ve
bizim hâkimlerimiz de başka memleketlerdeki,

Bunları elbetteki yeri geldikçe dile getirece
ğiz, belki teklifler halinde de huzurumuza getire
ceğiz. Şimdi zaten zamanım bitmek üzeredir. El
betteki; şu mahkeme, bu kuruluş mademki mev
cuttur, Devlet bütçesinden masraflarımı karşıla
makta da zaruret vardır. Bu masrafların hayra
sarf edilmesi temennisiyle ve bu mahkememin
vereceği kararların biraz evvel arz ettiğim mü
lâhazalarla hayırlı olması temenni ve duasiyle
huzurumuzdan ayrılır, hürmeitleriımi sunanım
efendim. (C. H. P. ve M. S. P. sıralarımdan al
kışlar) .
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Saruham. Şahısları adına Sayın Yalçın Oğuz, buyu
runuz.
YALÇIN OĞUZ (Sinop) — Sayın Başkan,
Yüce Meclisin sayın üyeleri;
1961 Anayasası ile getirilen ve Türk siyasî
tarihinde yeni ve yeni olduğu kadar da değerli
bir müessesenin, Anayasa Mahkemesi Başkanlı
ğının 1974 malî yılı bütçesi üzerinde görüş, dü
şümce ve temennilerimi arz edeceğim.
Bu yüce kuruluşun meseleleri üzerinde
almak, benim için ayrı bir bahtiyarlıktır.

söz

Devlet hayatımızda görev ve yetkileri bakl
anımdan, üstün hukuk anlayışı ile büyük bir yer
işgal edem bu kuruluşun bütçesi üzerinde dur
mak; değeri ve sosyal hayatımızdaki etkilerini in
celemek, cemiyetin yararına nasıl mütalâa edil
mesi gerekiyorsa; bu müesseseyi yersiz ve haksız
bazı politik düşüncelerle eleştirmek de o kadar
olumsuz ve zararlı sonuçlar doğurabilir.
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1961 Anayasasının birinci vasfı devrimci olu
şudur. Anayasa, bu devrimciliği ile millet haya
tımıza yeni müesseseler getirmiştir. Anayasa
Mahkemesi yeni ve modern zihniyetin bir ifade
sidir.
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Görüşümüz odur ki; bu yüce mahkeme, göreve
başladığı tarihten bugümedek, Anayasanın ken
disine tanıdığı yetkileri dikkatli ve sıhhatli ola
rak kullanmış, şeklî noksanlıklar dahi yapmamak
yolunda gereken .gayreti göstermiştir.

partiler, kendilerinin fikrine uygun zannettiği
kimseleri aramakta ve bu sebeple senelerce bu
yüce mahkemenin üyeleri seçilemeimektedi'r. Ka
nımca bu yüce mahkemenin üyelerinin Meclisler
ce seçilmesi hükmünün kaldırılması gerekmekte
dir.
Bugüne kadar bu yüce' müesseseyi yıpratma
çabaları yanımda, hükümetler, çalışımaları bakı
mımdan da yardımcı olmaiktam kaçuıır bir tutusm
(takınmışlardır. Bu eümledem olarak, Anayasa
Mahkemesi, hüviyetime yaraşır bir binaya sahip
olamamıştır. Yemi Hükümetimiz tarafından, bu
müeısiseseıyi yeni bir binaya [kavuşturmak içim
bir arsa temin edildiği öğrenilmiştir. Amcalk,
bütçeye bu binamın inşası içim bir ömedeik konul
mamıştır. Hükümetin bu iş üzerinde dikkatle
durması, en kısa zamanda bu yüce 'müesseseyi
Ibir binaya 'kavuşturma1' hususunda bütçede ay
rılmış bulunan «Yatırımları Teşvik Fıomu» ndan
da faydalanmak suretiyle inşaatın kısa zaman
da tamamlaımmaisı temennimizdir.
Bu yüce malhkemenin üyelerimin ödemekleri
hiçbir zaimam tatmin edici değildir. Yüce mahkeımen'in bu hüviyetime yakışır 'bilgi ve vasıf
larla müceibhe>z kişilerim müracaatlarınım sağlan
ması içim malî imkânlarım artırılmasında ya
rar bulumımalktaldır. Ayrıca, Anayasa MahkeimeiSiinin diğer personelinin iyi yetişmiş kimselerden
alınabilmesini temim edecek malî imkânlarım da
düşünülmesi gereklidir.
Anayasa Mahkelmeisinîn üyeleTİmdem her bi
ri, Yargıtaydan ve diğer dairelerden Başkam
veya Yargıtay üyesi olarak gelmişi erdir. Bu ki
şiler halen bir taşıttan yoksundurlar. Mesaiye
gidiş gelişlerimde dolmuş kuyruklarında bekle
mek suretiyle hemı zamanlarını heder etmekte,
hem de emsallerine kıyasem ikinci' plana atılmış
bulumımalkıtadırlar. Bu sebeple
sayın üyelere
yeteri kadar araba tahsisimin gerekli olduğu
ikanısındaiyıım.

Hepinizce malûm olduğu üzere, bu yüce mah
kemenin bir kısım üyeleri, Millet Meclisi ve
Cumhuriyet Senatosu tarafından seçilmektedir.
Bu Anayasa hülömünün çok sakıncalı ve bu yüce
malhkemenin yetki ve kuruluş gayeleriyle bağ
daştırmanın mümkün olmadığını belirtmek iste
rim. Böyle bir seçim yolu, ister istemez, bu mahikeıme üyelerini siyasî partilerin ıkapısını aşındırmaik, Meclis koridorlarımda seçim (kulisi)
yapmak mecburiyetinde bırakmaktadır. Siyasî

Anayasaya saygı, ancak omumu oaıgamlarıma
saygı ile mümkündür. Bu saygınım /gereği olarak, bu ihtiyaçların ömplanda ele1 alınmasında
fayda mülahaza etamekteyiını.
Türk de-miokrasiısimin ve Türlk Anayasasının
ayrılmaz birer parçası olan Anayasa Mahkemesi
ve onun -değerli üyelerini saygı ile selâmlar;
şahsım adına bütçe! erimün hayırlı olmasını dile
rim. Yüce Meclise saygılar sunarım. (O. H. P.
sıralarımdan alkışlar.)

Anayasa Mahkemesinin kuruluşundaki ge
rekçe; yasama organlarının Anayasanın koyduğu
sınırların dışına çıkmamasını Anayasa Mahke
mesi ile sağlamak istemiş, hürriyetlerin tanzimcisi olan yasama organın, bu tanzim işinde hür
riyetlerin özünü tehlikeye düşürmeyecek bir sı
nır ile çevrili kalmasını hâkim kılmıştır.
Anayasa Mahkemesi, bütün Anayasa düzeni
nin ve hürriyetlerin nihaî ve müessir bir temi
natı olmuştur. Bu yeni ve modern teminat mü
essesesi, kuruluşundan bu yana siyasî iktidar
tarafından ağır eleştirilere maruz kalmış ve lü
zumu üzerinde fikirler beyan edilmek suretiyle
bir geriye dönüş hareketi başlamıştır.
Hususiyle yüce mahkemenin vermiş olduğu
kararların muhteva ve neticeleri üzerinde leh ve
aleyhte birçok fikirleri
ileri sürülmüştür. Bu
.eleştiriler o kadar ileri götürülmüştür ki, 12
Marttan sıonra yapılan Anayasa değişiklikleriy
le yetkilerinde önemli kısıtlamalar yapılmıştır.
Bugün Anayasa Mahkemesi, Anayasa değişiklik
lerinde yalnız şeklî noksanlıklar üzerimde kara
verebilmektedir. Bugün olmasa da, ileride her
hangi bir iktidarın, Anayasada, Anayasanın
ruhunu zedeleyen bir değişiklik yapmaya kalk
ması mümkündür. Bu husustaki Anayasa Mah
kemesinin yetkilerimi kısıtlamak büyük bir ta
lihsizlik olmuştur.
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-BAŞKAN — Teşekkür ederini Sayın Oğuz.
Sayın Orhan Seaemoğlu, buyurunuz.
ORHAN SENEMOĞLU (Elâzığ) — Vazgeç
tim. efendim.
BAŞKAN — Vazgeçtiniz, peki efendim.
Anayasa Mahkemesi) Başkanlığı bütçesi üze
rindeki görüşmeler bitmiştir.
NADİR LÂTİF İSLÂM (Sakarya) — Bir
Önergemiz vardı, geldi -mi acaba efemdüm ?
BAŞKAN — Evet, önergeniz geldi; fakat
işleme konacak mahiyette değildir. Siz Anaya
sa Mahkemesinin 12 Mart Muhtırası münasebeltiyle herhangi bir harekette
bulunmasını
kemdi vazifesi icabı saydığınız halde; Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü de, bıınıın vazifeleri
mıeyanımda olmadığını beyan etmek suretiyle
herhangi bar cevap hakkı doğurmamıştır. Bina
enaleyh, bu durumun da zabıtlara -geçmesi için
ifade etmiş bulunuyorum. Herhangi bir müza
kere açılması gereği veya eevap hakkı doğma
mıştır. O kana aitle »işleme koymuyorum efendim.
NADİR LÂTİF İSLÂM (ıSafcarya) — Mü
zakere açmak hususumda değil efendim.
Saym Başkan, o konuda lihıtilâf halindeyiz.
Şu aında, evvel emirde bir önengemiin işleme ko
nulmaması başkadır; Umumî Heyetin ıttılaına
sunulması başkadır. İşleme konulur, konûlmaız;
ısrar etme doğar doğmaz, takdir halklkı yönün
den Umumî Heyet sizi veya bizi haklı bulabi
lir Evvel emirde, bu önergenin ne olduğunun
biliaıımesıi, yani okunması lâzımıdır. O kadar lâzıımdır k i ; buyurduğunuz hususlarla önergemin
metni arasımda paralellik yok. Lütfen önergemi
•okuyunuz. Bunu Uımuımî Heyet takdir edecek
tir. Anayasa Mahkemesinin davranışı ile alâ
kalı bir beyanımız yoktur, Hükümetin davranı
şı ile alâkalı bir önerimiz vardır.
BAŞKAN — Okutalım efendim.
Sayın Başkanlığa
Anayasa Mahkemesi bütçesi ile ilgili olarak
'konuşan sayın Cumhuriyet Halik Partisi sözcü
sü, 12 Mart Muhtırasının verilişi üzerine; zaımanın Adalet Partisi Hükümetinin bir şey
yapmadığını ifade etmişlerdir. Halbuki, grup
adına yaptığımız konuşmada, Hükümetin istifa
gerekçesi olarak, Muhtıranın Anayasa ve huıkuk devleti anlayışıma uymadığını ifade etmiş
tir.
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Gerçeklerin bu derece değiştirilmesi karşısın
da, cevap hakkımız doğmuş bulunmaktadır. Bu
konuda söz talep ediyorum. Saygılarımla.
A. P. Grup Sözcüsü
Sakarya
Nâdir Lâtif Mânı
NADİR LÂTİF İSLÂM (Sakarya) — Sayın
Başkan Anayasa Mahkemesinin bu tutumu ile alâ
kalı (bir talep değildi. Genel Kurula açıklama
sının tamamen ibaşka bir istikamette olmasında
bir yanlışlık olduğu 'bellidir. Demek ki açıklan
masında fayda vardır ve şimdi takdirini hep toirÜkto yapabiliriz.
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Bu duruma
göre her hangi bir şekilde cevap hakkının doğma
dığı kanaatindeyiz. Başka türlü bir işlem yap
mamıza da imkân yoktur.
Müzakereler 'bitmiştir. Bölümlere geçilmesini
oylarınıza arz ediyorum. Kahul edenler... Etme
yenler... Kaıbul edilmiştir.
C)

ANAYASA

MAHKEMESI
BÜTÇESI

BAŞKANLıĞı

Bölüm

Lira

101

Genel yönetim
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.

429 024

102

Destek hizmetleri
2 607 860
BAŞKAN — Kaibul edenler...
Etmeyenler... Kaibul edilmiş
tir.

111

İnceleme ve yargı
4 584 845
BAŞKAN — Kaibul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.

9O0

Hizmet programlarına dağı
tılamayan giderler
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.

41 375

Bölyece Anayasa Mahkemesi Başkanlığının
(bütçesi ibitmiştir. Memlekete, ımiilete ve Anayasa.
Mahkemesi Başkanlığına hayırlı olmasını dile
rim.
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BÜTÇESİ

BAŞKAN — Şimdi programlımıza göre Baş
bakanlık bütçesinin görüşmelerine geçiyoruz.
Başbakanlık bütçesi hakkında grup adına söz
alan say m üyelerin isimi enini okutuyorum:
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın
Necdet Ö'kmen;
Adalet Partisi Grupu adına Sayın İsmail
Hakkı Yıldırım;
Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Ya
sin Hatiboğlu;
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına Sa
yın Vefa Tanır;
Demokratik Parti Grupu 'atlına Sayın Mehmet
Altınsoy.
Şahısları adına söz alan arkadaşlarımız:
Sayın Hasan Tosyalı,
Sayın llbrabim Göktepe,
Sayın Ünat Demir,
Sayın Kemal Ataman,
Sayın İdris Arııkan,
'Sayın Enver Akova,
Sayın Mehdi Kerkin,
Sayın Yılmaz Ergeneikon.
Söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi Grupu
adına Sayın Necdot ökmenMe, ıbuyurıın Sayın
Ökmen. (Alkışlar)
C. H. P. GRUPU ADİNA NECDET ÖKMEN
(İstanlbul) — S'aym Başkan, sayın milletvekilleri;
1974 im alî yılı Başbakanlık ibütçesi hakkında
Cumhuriyet Halk Partisi Millet Meclisi Grupunun düşüncelerini sunuyorum.
Başbakanlık 'bütçesi kendi öz teşkilâtı ve özel
'kanunlarla Başbakanlık kuruluşu ve İbütçesi için
de yer alan birimlerin bütçelerinden düşmüştür.
Ancak, «Başbakanlık» »kavramının sadece bu ku ;
ruluşlardan oluşmadığı da kuşkusuzdur. Bu ne
denle bütçe ilişkileri 'bakımından konumuz içine
giren kuruluşları söz 'konusu etmekle yetinmek
Başbakanlık üzerine yapılacak bir 'görüşmeyi ek
sik bırakıl1.
Anayasanın 105 nici maddesinde yazılı olan,
Başibakaınm, Hükümieltin genel siyasetini yü
rütülmesini gözetmek görevinden. başka, Ana
yasanın öteki maddelerinde de Başbakanın
fonksiyonunun neler olduğu belirtilmiştir.
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Örneğin; Anayasanın 6 neı maddesi «Yü
rütme görevi kanunlar çerçevesinde Cumıhurbaşikamı ve Bakanlar Kurulu tarafından yerine
getirilir» der. Cumhurbaşkanının yasama ve
yargı yetkilerimin bulunmaması açısından yapı
lan bu ayırım, aishnlda Anayalsanın diğer mad
deleriyle 'konulan hükümlerle, Cumhurbaşkanı
nın yürütmedeki fonksiyonunu da önemli öl
çüde kısıt] amışltır.
Cumhurbaşkanının sorumsuzluğu ilkesi ve
bütün kararların Başbakan ve ilgili bakan ta
rafından imzalanıması halinde geçerli olabi
leceği kuralı, Cumhurbaşkanının yürütmedeki
fonksiyonunu âdeta sembolik hale getirmiş
tir. Yürütmenin gerçek görevlisi ye sorumlusu
'Bakanlar Kuruludur. Başbakan,
Anayasanın
102 nci maddesi gereğinıce balkanları seçmek
hakkına sahiptir ve bu açıdan Bakanlar Ku
rulunun sorumluluğunu da yüklenen kişidir.
CumhuîJbaş'kanı ise, Anayasanın 97 nci
maddesine göre, Devletin başıdır.
Arkadaşlarım, Devlet, bir ülkede yaşayan
Ibir ulusun siyasal egemenliğe malik hukukî
kişiliğidir. «Devlet kavramının unsurları için
de bulunan egemenlik, Ana yasam izin 4 ncü
maddesine göre, kayıtsız şartsız Türk Milleti
nin dir. Eğem enlik, tek, en üstün, bölünmez,
yanılmaz ve temel hukukî bir kudrettir.
Devletin' kayıtsız- şartsız bağımsızlığına sahibolması, 'diğer devletlerle1 eşit durumda bu
lunması ve ülke içinde kendine rakip bir baş
ka kudret ve kuvvetin bulunmamasıdır.
Bu nitelikleriyle «egemenlik» siyasal ikti
dardan farklı bir kavramıdır. Bu farkları
şöyle özetleyebiliriz :
Egemenlik ulusun: öz malıdır; siyalsai ikti
dar ise, bu iktidarı kul lamana, yani Hükümete
ait bir mail değildir. Bir başka deyimle, Hü
kümet edenler siyasî iktidarın sahibi değil
dirler; sadece kullanırlar, bir nevi zilyedidiri1er.

Egemenlik sinirsizidir, Anayasanın üstün
dedir ve kurucu niteliğe sahiptir. Hükümet
edenlerin iktidarı ise, sınırlıdır, Anayasaya uy
gun olmalıdır. İdare edenler otoriteler ini Ana
yasadan alırlar.
Egemenlk bölünmez bir bütünlüktür, ulus
iradesinin tüm kudretini ifade eder. Siyasal
iktidar da bölünürlük, kısmilik vardır; tıpkı
| seçmem çoğunluğu, Meclipteki çoğunluklar gibi.
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Egemenliğin lıııkuikî kişiliğini temsil eden I zenini alt üst eden bir anlamda kullanılıyordu.
Şöyle ki: Madem ki ulus büyük çoğunluğuylc
Devlet, bu nlteli/kleriyle soyut bir 'kadranı
dır. Siyasal iktidar, yani yürütmenin
fiilî
bize oy verdi; o halde millî iradeyi biz temsil
görev ve yetkilerine sahibülan organ Bakanlar
ediyoruz. Egemenlik bize tevdi edilmiştir, egeKuruludur ve genel siyasetini yürütülmesini I menliğin gereği olarak da biz ne yaparsak doğ
gözetmekle yükümlü kişi Başbakandır.
rudur, biz hangi davranışta bulunursak hukuki
Bundan ötürüdür İd, ıbütün dünya parla
dir. Bizden üstün güç yoktur...
menter rejimlerimde hükümetler baş'bakanlanüi
Böylesine bir mantığın sonucu olarak, ne
isimleriyle aııınırlar. Willy B:ranıdt Hükümeti.
iradenin yargısal denetimi, ne kamuoyunun
Demire! Hükümeti, Eee.vit Hükümeti gibi...
eleştiri hakkı, ne de vatandaşın hukuk garan
Yasaların verdiği yetki ve araçlardan olu
tisi kaldı.
şan siyasal iktidarın ilki temel unsuru vardır.
Birincisi, başkaları için emir vermek; ikincisi,
xlnayasa Mahkemesi kararlarına tahammül
bu emirleri yerine getirme araçlarına
sahisüzlük, özerk kurumlara tepkiler, demokra
b olmak.
sinin vazgeçilmez unsuru olan siyasî partilere
maddî ve manevî baskılar, üniversite gibi bi
Başıkaları için uygulanması zorunlu emir
lim kurumlarına ve bilim adamlarına, aydın
leri vermelk ve bunlara uyulmasını sağlamak;
lara, öğretmenlere karşı takınılan tavır, genç
yasaları geçerli 'kılmanın, ülkeyi ulusun yara
lik kesimine gösterilen şiddetli tepkiler, işçi
rına olan en iyi-biçimde yönetmenlin gerektirdiği
haklarına ve sendikal hareketlere karşı girişi
doğal bir yetkidir. Bu yetkinin hukukî temeli
len metotlar hep egemenliği kendine malolmuş
ni iyi kavrayan, bu yetkiyi Anayasaya uygun
isanmanın yanlışlarıdır.
olarak, halkın istekleri ve mutluluğu doğrultu
sunla kullanan ve bu amacı gerçekleştirme yete
Oysa egemenlik sadece ve sadece ulusun ma
neği olan başbakanlar güçlü olurlar ve başarı
lıdır. Sandıktan çıkan sonuç yalnız Hükümet
kazanırlar. Bu niteliklerden yoksun olanlar ise,
olma olanağını ve siyasal iktidarı kullanıma
sayısal üstünlüklerine rağmen saf dışı kalırlar,
hakkını sağlayabilir. Bu gerçeği kavramayanarkalarında onarılması güç hataların perişan et
lar en kısa zamanda geldikleri gibi giderler;
tiği mutsuz bir ülke bırakırlar.
hatita geldiklerinden daha da feci şekilde gider
ler.
Sayın milletvekilleri, başbakanlarda bulun
ması gerekli nitellikler açısından yakın geçmişe
Değerli milletvekilleri,
kısa bir dönüş yaparsak, hatırlayacağımız bazı
iSiyasal iktidar yetkisini halkın istekleri ve
hususlar önümüzdeki bütçe döneminde1' Başba
mutluluğu doğrultusunda kullanmak konusu
kandan neyi yapması, neyi yapmaması konusun
na gelince:
da birer öneri yerine geçecektir.
I
İlk kural olaralk Anayasaya ve hukuka say
Önce, Hükümete tanınan yetkinin hukukî te
gıyı saptamak gerekir. Hukuka uygunluk ik
melinin (iyi kavranması lüzumuna değinmek is
tidarın meşruiyetinin temeli olduğu gibi, ba
tiyorum. Biraz evvel egemenlik ve siyasal ik
şarısının da önemli şartıdır. Kişilerin en ta
tidar arasındaki farkları açıklamaya, çalışmış
hammül gösteremedikleri şey haksızlıktır. İn
tım ve egemenliğin ulusun malı olduğunu belirt
sanlara Anayasanın öngördüğü sosyal ve eko
miştim. İktidar egemenlikten çıkar ve ona ta
nomik tüm haklarını eşitlik ilkesi içinde sağbidir; yoksa ona eş bir kuvvet, kudret değildir.
lamaik, kin, nefret duyguları yerine insanca
Egemenlik kavramiyle siyasal iktidar kavramı
bir sevginin sıcaklığında, özgürce yaşayacak
nın karıştırılması yanlış, hatta tehlikeli bir sonuç
ları, mutlu olacakları bir düzen kurtmak 'hü
yaratır.
kümetlerin görevi olmalıdır. Ama, bunu ya
pabilmek için her şeyden önce halkın severek,
Bunun somut bıir örneğini yakın siyasal ya
halkı anlayarak içtenlikle hizmeti amaç bilmek
şantımızda gördük. Bir başbakan siyasal ede
lâzımdır.
Yoksulluktan kurtulup mutlu olmabiyata «sandıktan çıkma» deyimini ekledi.
rı için halkın zenginleşmesini istemek: yerine,
«Sandıktan çıkma» deyimi demokratik parla
menter rejimi yozlaştıran, Anayasal hukuk dü- I halkın soyduğu zaman daha kazançlı çıkabil243 —
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nıek iğin halkı zenginleştirmek isteyen kişiler
vardır. Daha lezzetle yiyebilmek için tavuğu
nu besleyip semirten insanlar gibi. Bu 'kaşi
fler elbette bizim toplumumuzda da vardır ve
etkin bir çerçeveyi teşkil etmelktedirler. Bu
çıkarcı çevreler ya siyasal organlarda köşe
başlarını tutmakta, ya da siyasal organları
araç olarak kullanılmaktadırlar. Böyle bir art
miyetle hareket eden siyasal iktidar, artık bi
linçlenmiş olan Türk halkımın sağduyusundan
(kendisini gizleyemıez. Bütün parlak vaatlere
rağmen gücünü yitirir, güvenini yitirir, ez
mek istediklerinim altında ezilir, gider.
Hükümetin güçlü olabilmesi için bir Başba
kan inanılır, güvenilir bir kişi olmalıdır. Hal
kın isteklerini bilen, dertlerini yüreğinde his
seden, çarelerini bilinçle saptayıp cesaretle
uygulayan bir yeteneğe sahip olmalıdır. Bu
yeteneklerden yoksun bir Başbakan, ne Ba
kamlar Kurulundan, ne de Hükünıet organla
rından başarılı sonuçlar istetmekte haklı ola
maz.
Hükümet, mahiyeti icabı, daha önce saydı
ğım emretmek, emirlerini yerine getirmek,
'karar vermek, kararlarını uygulatmak yetki
nlerini hiç kuşkusuz organları aracılığıyla kul
lanır. Esasen, geniş anlamda Hükümet, bu
yetkileri kullanan organ veya organlar demek
tir. Bu organlar Yüce Meclisin huzuruna geıtirilmiş olan 1974 yılı bütçeısinin ait oldukları
'bölümlerinde C. H. P. Gn'upu adına söz .alacak
diğer arkadaşlarım tarafından ele alınacak
tır. Bıen burada, şimdi görüşmekte olduğumuz
Başbakanlık bütçesinde yer allan organlar üze
rinde düşüncelerimizi kısaca belirteceğim.
:Sayın milletvekilleri,
Öncelikle değinmek istediğim bir nokta var.
Başbakanlık bütçesi içinde yer alan kuruluşla
rın neden başka bakanlık bütçesi içinde olma
dığını veya neden müstakil bir bütçeye bağ
lanmadığını belli bir sistemin mantığıyla izah
eıtmelk olanağını Ibulamuyoruım. örneğin; ne
den Devlet İstatistik Enstitüsü müstakil büt
çeli bir kuruluştur da, Türkiye Bilimsel ve
Teknik Araştırma Kurumu değildir? Neden
Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığı müsta,kil bütçelidir de, Devlet Personel Dairesi Baş
kanlığı değildir? Bu soruları "öfteki bakanlık
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ların bünyesindeki pek çok kuruluş için de sor
mak mümkündür. Bu konuda da bir örnek
verme'k gerekirse, Türk El Sanatları konusu
nu gösterebiliriz. Türk El Sanatları; Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı, Köy İşleri Bakanlığı,
Orman Bakanlığı, Turizm ve Tanıtma Bakan
lığı, Tarım Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı
ve Kültür Müsteşarlığı gibi çeşitli organlarda
ele alınmakta ve hepsi aynı işi birbirlerinden
habersiz ve ilişkisiz olarak sürdürmeye çalış
maktadırlar. Burada önemli bir ihtiyaç ken
dini açığa vurmaktadır. Bütün kamu hiz
meti birimlerinin amaç, yarar, verimlilik, iş
lerlik ve benzeri açılardan ele alınarak planlı
bir düzenleme yapılmalı ve her birim gerekli
yerine oturtulmalıdır.
Konu ve hizmet bakımından gerekli bu dü
zenlemenin yanı sıra çeşitli daire ve kuruluş
lardaki çalışan personelin farfkli kadro, ücret,
terfi, nakil, inzibatî ceza veya mükâfat
gibi
«özlük konularındaki uyarsızlıklar da ne yazık
İki hâlâ giderilememiştir. Personel rejimini
memleketin ekonomik, malî ve sosyal koşul
larına ve hukukî esaslara uygun bir şekilde
-düzenlemek amacıyla, Başbakanlığa bağlı ola
rak 1960 yılında kurulan Devlet Personel Dai
resinin, aradan 14 yıl geçmiş olmasına rağmen
hemen hiçbir bilimsel çalışma yapmadığı ve
pratik sonuçlar önermediği, bugünkü personel
rejiminin keşmekeşinden anlaşılmaktadır. Bu
Bütün kaderini ve umudunu Devletle bağlamış
yüzibinlerce memnr ve ücretlinin çilesine ve
huzursuzluğuna son vermek, onlardan olum
lu hizmet beklemenin ilk şartıdır. Memur - iş
çi ayrımına hakça bir çözüm getirileceğine ve
Devlet istihdam rejiminde yıllardan beri süre.gıeleın ıstıraplara son verileceğine dair Hükü
met programında yer alan beyanların mutlaka
gerçekleşeceğine inanarak şükranla karşılıyo
ruz.
Değerli arkadaşlarım,
Bir ülkede yaşayan insanlar, karar verme
durumunda olanlara ve bu kararları uygulaya
cak organlara ıgüven duymak ihtiyacı ndadırlar. .
Hele bu organlar millî güvenlikle ilgili bir gö
revi yerine getirmek durumunda iseler, güven
vericilikleri en küçük bir kuşkuya, en hafif
ıbir tartışmaya olanak vermeyecek bir kesin
likte olmalıdır. Bugün okuma - yazma bilmıe-
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yen en uzak köydeki vatandaştan, politikayla
hiç ilgisi olmayan sade ev kadınından en değer
li bilim adamıma kadar herkes MİT kelimesini
biliyor ve çeşitli yorum ve hikâyelerle MİT'den
bahsediyor. MİT'in bu yaygın şöhreti kanunun
kendisine verdiği görevden ileri gelseydi, bu
millî kuruluşu huzurunuzda minnetle övmek
ten zevk duyacaktık. Ancak, gizliliği temel
prensip olan bu örgütün, yasallar çerçevesi için
de bir başarısı varsa, bu kadar yaygın bir şe
kilde bilinmemesi gerekirdi. MİT kelimesinin
böylesine dillerde dolaşması, gerçek görevini
iyi yaptığından ötürü değil, yapmaması gere
ken şeylere dair söylentilerin yaygın olmasın
dandır. 644 sayılı Kanun, Millî İstihbarat
Teşkilâtının görevlerini şöyle özetlemiştir:
(Devletin millî güvenlik politikasıyla ilgili
planların hazırlanmasında esas olacak... istih
baratı Devlet çapında istihsal etmek... psikolo
jik savunma icap]arını yapmak... ve istihbarata
karşı koymaktır.) Temel unsur istihbarattır.
Devletin millî güvenlik politikasıyla ilgili is
tihbaratın dışa dönük ve yabancı düşmanlara:
karşı bir istihbarat olduğu açıktır. Bu millî
görevi, geçmiş iktidarların kendi siyasal örgüt
leri veya bulularla ilgili çevreler yararına aslî
amacından saptırmaları, en azından bu millî
görevin en mükemmel şekilde yapılması çaba
larına bir eksiklik verir. Bekçilerin eline kal
mış bir mahalle karakolundan beklenen hizmet
lere kadar, görev dışı konularla meşgul haile
getirilen bir kuruluşun aslî ödeviyle başbaşa
bırakılması gereklidir. Eski hataların detayı
ma girmeyeceğiz, söylentiler (üzerinde durmaya
cağız, ama MİT'in kanunla sınırlandırılmış mil
lî görevini yapabilmesi için zihniyet ve kadro
değişikliğinin önemli bir ihtiyaç olduğunu da
belirtmeden (geçemeyeceğiz.
Sayın milletvekilleri,
Türkiye'de MİT'ten başka milyonların bil
diği kısaltılmış bir kelime daha vardır: TRT.
Başlbakanlık bütçesi içinde yer alan Türkiye
Radyo Televizyon Kurumu, köy evlerine kadar 1
giren yaygın bir haber ve kültür organıdır.
Etki alanı öylesine sınırsız ve kontrolsüzdür
ki, dinleyenler veya seyredenler açısından hiç
bir yasaklama olanağı yoktur. Aksine yaygın
laştırılması amaçtır. Bu nedenle, TRT'yi ken
di yararına kullanmak isteyenler, çare olarak
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yapılan yayınlar üzerinde etkili olmak
yoğun bir çaba içindedirler.

için

Bazı anayasal hakların Türkiye için lüks
addedildiği talihsiz dönemde özerkliği 'elinden
alınan TRT, tarafsız bir kurum biçimiyle sınır
landırılmıştır.
Şimdi TRT'den iki önemli şikâyet politika
cılar arasında moda olmuştur.
1. TRT tarafsız değildir.
2. TRT Genel Müdürünün 'kişiliği.
Bir 'konuya dikkatinizi çekmek isterimi. TRT'
ıdn tarafsıız -akmadığını ileri sürenler genellikle
parti (liderleri ve ileri gelenleriyle, onların ya
yın urganlarıdır. Nedence politikacılarımız sa
dece kendilerini radyoda ve televizyon ekra
nında dinletmek ve s ey r ettirmek aımâeiyle şi
kâyetçidirler. Sanki kendilerine -geniş zaman
aynlırSa tarafsızlık ilkesi gerçekleşecek. Peki,
Türkiye'de taraf sadece birkaç partinin lideri
imidir! Ya geri kalan vatandaşlar-, aydınlar, işçi
ler, köylüler, küçük esnaf, memurlar, öğretmen
ler TRT'de seslerini duyurmak hakiki na malik
değiller midir? İşte, € . H. P. - M. İS. P. Ortak Hü
kümeti döneminde bu vatandaşlara da TRT1'
den seslerini duyurmak olanağı sağlanmış ve
muhalefet partilerini de asıl çileden çıkartan
5>u olmuştur.
Aslında televizyon herkes için yarar sağla
yan bir araç değildir. Çünkü vatandaş hiç kim
senin tarifine, yorumuna meydan kalmadan,
'siyasî liderleri TRT ekranında görüp bizzat de
ğerlendirme olanağını bulmuştur. Bu bakımdan,
örneğin Sayın Demire!, televizyonda görün
menin kcndisı-ne neler kaybettindiğinin far
kında olsaydı, gerektiğinden fazla TRT de gös
terilmesinin kendisine sabotaj olduğunu iddia
ederdi.
TRT Genel YLüdürüyle ilgili iddiaları Ada
let Partisinin yapmasını anlamak da mümkün
değildir. Yeni Genel Müdürün genç ve tecrü
besiz olduğunu söyleyenler, 1949 yılında mü
hendis mektebini bitirip,, şantiyedeki birkaç
taşarondan başka kimsenin tamimadığı bir mü
hendisin birkaç yıl içinde Devlet ;Su İşleri Ge
nel Müdürlüğüne tayin edildiğini üğünerelk an
latanlardır. Hem de, henüz askerliğini .bile yap
mayan bu mühendisin 31 yaşında olduğunu da
sözlerine ekleyerek.. Sayın Demire!, 31 yaşın-

— 245 —

M. Meclisi

B : 79

da Genel Müdür di ur da, -İsmail Cem neden ola
maz? Hele ıbıı Genel Müdür., Meclisin kapıısını
Ibiie 'bilmezken, ocak, bucak, ilçe, al örgütüne
hayatında uğ i •ih\ naldan üç. ay içimde p a.rl tüle id ne
Geme!. "Başkan olunca ve 'bele hele bir yıl sonra
ela 'koldkoea Türkiye Gumhuriyetbıe Barbakan ta
yin edilince yaş ve tecrübe aramazlar da, ha
ber alma mes'leği olan gazetecilikte yıllarca
çalışıp, kendini fikir adamı olarak kabul et'tinmiş bir genç adamın aynı konularla ilgili
bir Genel Müdürlüğe getirildiğine neden kar
şı koyarlar? Samimiyet bunun neresinde?..
Alyniyesıi iştir kişinin lâfa bakılmaz. Üc_ ay
içinde m^yonlarca seyirciyi memnun eden 'bir
kaüte seviyesine ulaşan progralmiariy'le, 'haf
tada, 20 saatlik yayın süresine üç ayda bir mis
inle yani 40 saate çıkanian. yüzıcle yüzlük üre
tim aruşlariyle bu genç Genel Müdür, Badece
övgüye lâyi'k't'ir ve bunu «ağdayan Hükümete
teşekkür 'borcumuz vardır.
ONiAiT OKiMjLK. (Muğla) ^ - O su işleri mü
hendisinin yaptıklarını da anlatır misimiz?
B|A,ŞKjAN — Karşılıklı konuşmayalım lüt
fen e fendimi.
NECDET ÖKMEN (Devamia) — Anlamay
dım cevap verirdim.
TRT'n in daha ;ba şiar ılı alabilmesi, gelişime
(hızını artırabilmesi İçin daha fazla maddî ve
.•manevî olanalk sağlanması gerekmektedir. Te
levizyon hizımctini Türkiy'e'nin her yerine ulaş
tı rabilmek için gerekli olan radyolink teslisle
ri, prprji }(|arc,S![n,(i0 kendi
ihtiyaçlarıma göre
yapılmış bir programın ağır tempoisuylo yürü
tülmektedir. Oysa., gerek ortaöğretim 'seviye
sinde, gerek üniversiteye giremeyen gencileri
miz için yapılması düşünülen teicvizyonkı eği'tıimin gerektirdiği süratle link yapımının iıvedililkle sağlanması hususunda lâzımgel.en ted
birlerin derhal alımmasını 'içtenlikle öneıiıiz.
Değerli milletvokiJlerl,
Konuınuz içinde Küftür Müsteşarlığı da vaır.
Ekonomik ve toplumsal sorıınlarımazın 'ka
muoyunda yaygın ve etkin biçimde tartışiılrna;ya başlandığı bugünkü politik, ortamda, sos.yo ekonomik sorunlarım Türk'toplumsal yaşalım ve
geleceği bakımından 'kültür s orun la fiyle birlik
te ve 'aynı önemde ele alınması kaçiıinlmaıZ bir
zjurunlüktur. E sik i kaltürümüzıle evrensel voli
lerden o Tuş a e ak çağdaş Tür'k "küftür ve sanat
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ürünlerinin yaratılması, yurt düzeyinde sürek
li olarak yayılması, halk çûğumluğuınun öz ma
lı durumuna getirilmesi kültür politikaımızıım
temeli olınalifdır. Ekonomik ve top'lumsıai kal
kınmanın bir anlam ka.z anabilin esi ve yaratı
cı^ kişilikli, çağdaş bir 'toplum kurulablikııeisii
için, ülke çapında sağlıklı bir millî kültür de
ğişiminin gerçekleştiııiilmesl şarttır. Bir zarnianiar 'Miillî Eğitim Bakanlığına .bağlanan, sonra
bağımsız bir Küftür Bakanlığı olan, şimdi de
Başbakanlık kuruluşu içinde yer alan Küftür
Müsteşarlığının amacına en uygun biçim ve dü
zene kavuşturulması önemle ve ivediiftikle ele
alınacak bir konudur. Bu yapılırken, hiç kuş
kusuz bu müsteşarlığa bağlı 'birimlerin üzerin
de de teker teker durulacak ve aksıyan yönle
ri açığa çıkartılarak çareleııi bulutıacaıktır. An
cak, hemen kısaca bir iki noktaya da değinerek
•sözlerimizi tamamlayacağız.
Kültür .Müsteşarlığına, bağlı gözüken, fakat
aslında, akıl almaz bir 'başıboşluk içimde olan
Devlet tiyatrolarını yeni bir düzene kavuşıtuıimıak ve bu kuruluşu, marifetli 'bir ailenin
hünerlerini mutlu bir azınlığa sergilediği bir
ara.ç lolmaktaıı çıkarınıalk lâzımıdır. ('O. H. P. sı
ralarımdan «Bravo» sesleri) Ankara'da acık ti
yatroları kapatırken, İstanbul'da yıllığı bir
•milyon, liraya yeni tiyatro ki rai ayanlar, gös
termelik turnele.rie Anadoluda yılda bir g-eee
perde açıp kapatmakla görev yapmış sayıimaziar. Bütün bu konu kırı ele alırken, kuruluşumda.ki fonksiyonunu yitiren konservatuvarilardan
başlayarak, ülkenin en geri kalmış yömlerine
kadar bir sanat yaşamı götürecek düşüncede
ve yetenekte bir kadroyu en iyi şekilde bir ara
ya getirecek ve uygulamaya sokacak, yöntemi
•de saptamak gereklidir.
Yine Küftür Mlüsteşarlığı ile çok yakımdan
ilgili halk eğitimi konusunda da yenli düzenienıcler getirmesini Hükümetten istemek zorun
lu 1 u ğ un u d uy uy o i'uz.,
Değerli milloıtvekilleri.
Bize ayrfan süre içinde 'diyeceki'enimizin
ancak bu kadarını sunaibJldilk. Önie ruletimiz doğ
rultusunda ve birçok girişime olanak »ağılayan.
'II974 malî yılı Bütçesine 0. II. P.'si Grupu ola
rak olumlu oy vereceğimizi, -şerefii bir görev
yapmanın bilin (i içinde saygılarımla arz ede
nim,
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Hepinizi saygılarımla. selâmlarım (C. H. P.
şuralarımdan alkışlar)
BAŞKAN —• T eş ekidir ederini,
Adalet Partilsl Grupu adına Sayın îsmalıl
Halkfkı Yıldırım.
A. P. GRUPU ADİNA İSMAİL HAKİKİ YIL
DIRIM ('Erzurum) — Sayın Başlkau, Yüce Mec
lisin ısayiıiı üyeileri; Adalet Pa.ııti'si Grupu adı
na Başbakan! ilk bütçesi hakkında g'öıiişLerifnıizi
arz eıtmelk üzere 'söz almış 'bulunuyorum.
Konuşmama, benden önce konuşan C. H. P.
«özeüsihıün İmzı mütalâalarına cevap vermekle
ıbaışlaımıafk is'terdim. Ama sayın sözcü, sanki Baş
bakanlık bütçesinde bugünkü durumda tenkit
oıdülme'si lazımge'en zait Süleyman Demire1!'m iş,
Aida'le't Partisi Genel Başlkanıymış v elimliyle
durmadan Genel Bagikanım 'kişiiliği ve Başbakanlığı sınaısmdalkıi tutumu hakkımda eleştirilerde
bulununca, artık, bu arkadaşımıza (bir cevap
'vermeyi zait addettim. Çünlkü burada ıbizkıı mıınakalbe edeceğimiz, bulgun Baş(baıkaıılı)k sıfatını
taşıyan zattır,
İLHAN ÖZBAY (İstanbul) — Zihniyet eJcştirilir, zihniyet...
İSİMAİL HAKKI Y1LDIPJM (Devamla) —
Sonra, ilkıtidar partilcrinlden birinin sözcüsü
bulunduğuna göre, bu sayın aı%adaşi!mızın Baş
bakanlık ıbütçeLsini e1 eştirirlken, iktidarım 'kendi
mıuralkaibesiı alitımda bulunan kuruluşlardan, Mecılise ve efkârı umumiyeye şikayete hakkı o'lmadığıını bilmesi gerekirdi.
iMillî İstihbarat Teş'kM'âtıııı 'bu
kürsüden
kötüleme (mesuliyetsizliğini aıkadaş'imızda görIdüğüimüz için bu görüşlerine d<e cevap vermeye
ceğiz. Sadece şunu söyleyim: Blo'zulksa, iyi işle
miyorsa, düzeltmek mesuliyeti altında bulunan
kimselerin 'kötülükten şikâyet etmeye halkla
ra yoktur.
(Bir kuruluşu kötülerken, 'başına kendi tan
dan^! arında genel müdür tayin ettıiiklleıi için
öteki kuruluşu methüsena etmeleri de bir tu
tarsızlık örneğidir.
Bu itibarla; ben bu arkadaşımızın düşünceleriıie cevap verme ihtiyacını başta duyduğum
halde, bu ihtiyacı artıik hissetmiyorum; Bıaşbakarilık bütçesi hakkındaki düşüncelerimi arz
etmleye gayret edeceğim.
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.1974 yuh bütçesi münasebeti ile bugünkü
Hükümeti bütçe dilimlerini esas alarak (eleştir
mek doğru değildir, Genel bütçe içerisinde Başbakanlik bütçesinin yeri, konulmuş olan öde
neklerin, isabeti veya isabetsizliği, Başbakanlı
ğa bağlı kuruluşların çalışmaları, önümüzdeki
Hükümet tablosu karşısında artık önemim kay
betmiştir.
Şu anda Hükümet var mı yok mu, devam
•edecek mi, etmeyecek mi? Genel Af Kanunu
oylamasından sonra sayın Başbakanın beyanla
rı, en son dünkü beyanları ıkarşısında bu sualle
re 'kamuoyu artık cevap verme mevkiinde de
ğildir.
Sayın Başbakan »en son beyanında dahi, «Beııiııı kişisel eğilimim Hükümetten çekilme isti
kametindedir;» demektedir. Ortakları hakkmda
güven duygusunu tamamen yitirmiş ve sonuç
olarak Hükümiet etme şevki kırılmış olan bir
Başbakanın yetkili organların kararı veya baş
ka zaruretle görev başında kalmış olmasının
fazla bir anlam taşımayacağı Yüce Heyetinizin
takdirlenine mevdudur. Bu açıdan, bugün için
bir Hükümet buhranı 'mevcut almasa da bir Hü
kümet zaafı ile karşı Ikarşıya bulunduğumuzu
inkâra mahal yoktur. Halbuki biz, Başbakanlık
bütçesi münasebeti ile yapacağımız tenkitleri,
Hükümet programında tarif edilen tutarlı,
uyumlu, etkin ve güçlü Hükümet için yapmayı
arzu ederdik. Programında millî bütünlüğümü
zü zedelemiş, kalkınma hamilelerimizi güçleştir
miş, bazı tarihî yanılgıların doğurduğu sunî
'ayrılıklara da son vererek yeni bir dönem aç
mış bir Hükümet olarak kendini takdim ıeden
bu Hükümetin, kuruluşunun üçüncü ayında
kendi kendisine karşı güvenini yitirmiş bulun
ması gerçeği başka tenkitleri lüzumsuz kılmaJktadn'.
Seçim beyannamelerimde, Hükümıet prog
ramlarında millete karşı girişilen taahhütlerin
yerine getirilmesi güçlü icra organlarından bek
lenir. Tasvibe sunulan bir bütçe ile bu taahhüt
lerin gerçekleşme şansı, bütçe müzakerelerinin
anamıevzuunu teşkil eder. Bu açıdan, bütçe mü
zakereleri tutarlı, uyumlu ve etkin bir Hükü
metin mevcudiyeti farz edilerek yapılır. Taah
hütlerini gerçekleştirme inancını yitirlmiş bu
lunan bir Hükümete, «Sen bu bütçie argümanı
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ile ve §u siyasî kadro ile bir yenilik getiremez
sin» demenin bir anlamı yoktur.
Esasen Sayın Başbakan da, Hükümetin ge
çerliği ve işlerliği hakkındaki tereddütlerini
gizlemeınekte, Başbakanlık sıfatı ve hüviyeti
ile muhalefete iltihak etmiş görünmektedir. Esa
sen, muhalefeti de kendilerimin yapacaklarını
Hükümet kurulduğu zıaman beyan ettiklerine
göre, Başbakanın bugün muhalefetle beraber
Hükümeti, iktidarı eleştirımesini ilk çıkışların
daki kanaatleri ile uyumlu bir temayül olanak
görüyoruz.
Biz bugün iiçin koalisyon kanatları sarasında
bir barış sağlanabilse de, ileride yeni ihtilafla
rın ve karşılıklı ithamların yeniden ortaya çı
kacağından şüphe etmemekteyiz. Çünkü biz,
Hükümeti teşkil eden siyasî kadroların' 'arala
rındaki uyumsuzluk ve tutarsızlığın tarihî ya
nılgıların doğurduğu sunî ayrılıklar olmadığı
nı katiyetle biliyoruz.
Hükümetin kuruluşunda en çok üzerinde
durulan konu sınırsız ifade özgürlüğü konusu
idi ve millete göğsünü gere gere, soluğunu, ne
feslini boşaltarak, Sayın Başbakan, devamlı ola
rak bu sınırsız ifade özgürlüğünü tahakkuk et
tireceğini v,e buma uygun bir af kanunu çıkara
cağını ilân etmiştir.
Ancak, şimdi Sayın Başbakan, sınırsız ifade
özgürlüğünü tahakkuk ettirecek vaadlerini ye
rine getireni emenin endişesini rahatlıkla ifade
etmektedir ve bu af kanunu dolayısı ile koalis
yon ortakları ile arasının açılmasının temelin
de çok gerçek ihtilâfların yattığını1, bunun ta
rihî yanılgılarla alâkası olmadığım kendisi de
kavramış bulunmaktadır.
Sınırsız ifade özgürlüğü ile, yarın, 'ben ina
nıyorum ki, yanında bulunan ortakla Cumhuri
yet Halk Partisi bazı ihtilâflara
düşecektir.
Meselâ; ben konuyu bir misalle aydınlatmaya
gayret 'edeceğim, dinsizlik propogandası, sınır
sız ifade özgürlüğünün bir gereğidir. Dinin ten
kidi, her türlü tenkidin ilik şartıdır. «Din afyon
dur» kanaatinde olan Marksist bir kadro yurt
çapında, basından faydalanarak,
toplantı ve
gösteri yürüyüşlerinden faydalanarak, konfe
ranslar tertip ederek, sinema, tiyatro, televizyon
ve sair yayın organlarından faydalanarak böy
le bir limancını, dinsizlik kanaatini bütün vatan
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sathına yayma hürriyetime sahip olmak isteye
bilir. Bıen inanıyorum ki, böyle ıbiir hürriyeti
kullanırken, Anadolu insanı böyle bir hürriye
ti fariklı müsamaha ile karşılayamayacağına gö
re, buna karşı dindar zümrenin bir eyleme geç
mesi mukadderdir.
Şimdi Millî Selâmet Partili Başbakan Yar
dımcısı veya Millî Selâmet Partili İçişleri Ba
kanı böyle bir propaganda karşısında eyleme
girişerek, bu propagandayı kesmek isteyenlere
karşı güvenlik kuvvetlerini rahatlıkla sefer
ber ederek, bu propagandayı kesmek isteyen
lere karşı güvenlik kuvvetlerini rahatlıkla se
ferber ederek bu sınırsız ifade özgürlüğünü ta
hakkuk ettirme garantiisiiıni Cumhuriyet Halk
Partisi kanadına vermişler midir? Sayın Baş
bakana vermişlerdir; ben bunu 'muhal görüyo
rum...
HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Malum
oklu size..
İSMAİL HAKKI YILDIRIM (Devamla) —
Tabiî, üç ay önce bize malum olmuştur, üç ay
sonra size malum oldu, yine bize ımalınm olu
yor. (A. P. sıralarından, alkışlar.)
Serbest birleşme taraftarları veya homo
seksüeller veya sair buna benzer hallerde,
Anadolu insanının bugünkü ahlâk, iffelt ve na
mus anlayışına tamamen aykırı düşecek ka
naatleri taşıyanlar, kendi araları nida örıgütlenereik bütün vatan sathına (ki, bugün bunun
emarelerini kitap sergilerini gezmek suretiyle
ilk belirtilerini görmek mümkündür.) yaymaya
kalkar'larsa, bu konuda kanaatleri böyle ol
duğuna göre, kanaatlerini herkesin
sınırsız
ifâde özgürlüğünden istif aile ederek yayma
hakkına sahiıbolduğuna güre, ben inanmıyorum
ki, böyle bir hürriyete Hükümetin sağ kanadı
sol kanadına rıza gösterdiğine dair teminat
vermiş olsun...
HASAN YAMUK TEKİN (Giresun) — Siz
Anayasayı okumuyor musunuz?..
İSMAİL HAKKI YILDIRIM (Devamla) —
Çünkü, tem ekle, tarihin derinliklerinden gelen
yanılgılar değil, tarihin gerçek olarak tespit
•etmiş bulunduğu hakiatten ibaret
bulunan
gerçek ihtilâflar vardır. Bu, iman ihtilâflarıdır,
bu inanç ihtilâflarıdır.
'Sınırsız ifade özgürlüğü, birkaç komünist
eserinin Tıınkçeye tercümesinden ibaret bir va
ziyet ihda« etmemektedir. Sınırsız ifade öz-
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gürlüğünün müşahhas misallerle merete re ka-'
dar bizi götüreceğini iyi düşümdüğünıüz tak
dirde, ortada tarihî yanılgıların söz konusu
olmadığımı, başka tertiplerim, başka
arzula
rın, başka temennilerim mevzuubahis olduğu
mu derhal anlamak mümkün olmaktadır.
'Sayın Başbakan, sınırsız ifade özgürlüğünü
'niçin aşın derecede istediğimi ve sınırsız ifade
özgürlüğü tahakkuk etmezse nelerin1 Türk'iyeyi beklediğini daha dün ifade etmiştir. Baş
bakana göre Türkiye'de demokratik
riizamm
devamı, Türkiye'de huzurun devamı bazı kişi
lerin müsamahasına bağlı »kalmaktadır. Eğer
o kişiler, bugün için umutları kırılmış olan
'bu kişilerim sahır ve tahammülü bittiği anda,
Türkiye'de demokratik nizam da ortadaın kalk
ma tehlikesinle maruzdur, asayişi ve huzuru
sağlamak imkânları ela artık -mümkün olma
yabilir.

Şimdiye kadar bu ilerici ve gerici tefriki yok
tu, hiç ağıza alınmıyordu. Bunlar tarihin yanıl
gıları idi; İbu, iki partimin 'birleşmesiyle tashih
edikniişti. Halbuki, azıcık araları açılınca, imana
taallûk ettiği için telifi mümkün olmayan bir
konuda azıcık ihtilâfa düşünce derhal solcular
'ilerici 'güçler 'Olarak takdim edilmekte ve sağcı
lar gerici olarak tanımlanmaktadır. Dün Hükürnıet 'adına burada cevap veren Sayın Maliye Ba
kanı da ibu 'ayrımı yapmıştır. Akşamüstü Tüıfciye Radyo ve Televizyonundan (bütün Türk Mil
letine yayın yapam Sayım Başbakan da ibu tefri
ki açıklamıştır.
HİKMET BALOĞLU (İçel) — O senin anla
yışın.
İSMAİL HAKKI YILDIRIM (Devamla) —
Taibiî, ben kendi anlayışımı iarz ediyorum. Siz de
•anlattınız bu hususu. Ben İbu konuda Hüküme
ti teşkil eden lifci kanadım arasında ibüyük ihtilâf
çıkacağına 'inanmıyorum ve şimdiden tespitine do
dikkatiniz1! çekiyorum. Çünkü, Devleti koruyan
lar gerici, ihtilâlci Devlet yıkıcıları da- ilerici.
Millî ve mamevî değerlere (bağlı gençler gerici,
Komsomola ibağlı olan gençlik örgütü ilerici. Ba
ğımsız son 'Türk Devletini koruma hassasiyeti
içimde ıbulumam gençler 'gerici, Türkiye'yi de halk
Cumhuriyeti peyklerimden, (birisi hâlime getirme
mücadelesi verem 'gençler ilerici. İşte ilericilik
ve gericilik tefriki de budur. Bu tefrik de, Hü
kümetin iki kanadı 'arasında 'büyük ihtilâflar çı
karacaktır.

Bunlar, Sayın Başibalkamn solcu ve ilerici
güçler olarak tavsif ettiği, C. H. P. nin, solculan ilerici diye tavsif ettiği tespit edildiğime
,göre, bizim kendilerini, eylemciler olarak tanı
dığımız ve Yüce Meclisim affa mazhar görme
diği ibu kişilerim müsamahası ile, tahammülü
ile, sıalbrı ile rejimim devamı ettiğimi bildiren
bir Başbakan karşısımda bulumıduğumuzu da,
her türlü tenkidin dışında bir tespit olarak
Yüce Heyetin takdirime arz ediyorum. Yani,
bu memlekette komünist gemçlerin sabır ve
•tahammülü müdür rejimim garantisi ve bunlar
affedilımıediğl takdirde, bunlarım sahn ve ta
hammülü taştığı takdirde Devletin güvenlik
kuvvetleri aez içimde midir, Devletim yanığı
organları, savcılar, hâkimleri, bunların kanun
suz girişimlerini önlemeye muktedir değiller
midir? Hiçbir Hükümet başkanı,
Hükümet
başkanlığının mesuliyetimi omuzlarımda taşıdığı
sırada Devletin güvenlik kuvvetlerine, Dev
letim kudretime bu ölçüde itimatsızlık izhar et
memiş, bu ölçüde Devletim varlığımı, rejimim
Ibeikasımı pamuk ipliği ile bazı âsi gençlerin
(takdirine terk etmemıiişitir. (A. P. sıralarından
alkışlar.)

Sayın Baş/bakan, Devleti koruyamama endişe
sini izhar ediyor. Acalba bu endişesi mi izhar
ederken, -belli kanunları (bundan sonra çıkarmak
için Parlamentoyu mu tehdit etmek üstiyor, yok
sa (belli kişilere nasıl hareket etmeleri lâzım gel
diği hususumda talimat' mı veriyor? Bumun açık
lığa kavuşması lâzımdır.

Sonra, koalisyon ortakları arasımda bir
'imam ihtilâfı belirdikten sonra, şimdiye kadar ağıza lalınmayan mevzular yavaş yavaş mevzuuıbahis
edilmektedir. Bunu da Yüce Heyetin dikkatlerine
ara ediyorum.
-
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Dün, C. H. P. Grupu sözcülerimden birisi, (bu
kürsüden, 300 - 500 gençten korkarak Adalet'
Partisinin Hükümeti terk ederek 12 Martta, istifa
•ettiğini İtham sadedinde söylemiştir. Henüz sesi
çıkmadan, sözü çıkmadan, C. H. P. Lideri Baş
bakan Sayın Ecevit, ibugümden Ibelli, çok büyük
endişelere kapıldığını (sözlerimi samılmî telâkki et
tiğimiz takdirde) göstermek suretiyle kendi söz
cülerimi tekzip etmek mevfciime gelmiştir. Hiç ıbir
Başbakan Türle Milletine ve dünyaya bu ölçüde
Türk Devletini zaaf içinde ilân etmemiştıir. Bir-
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kaç gün evvel Devlet B a b a n ı Türkiye Devleti
nin çok güçlü olduğunu, Türkiye'ye ve dünyaya
bu gücünü ispat etmeye mülktedir Olduğunu ifa
de etmişti, 'iki gün sonra 'birkaç tane komünist ey
lemcinin 'saibrı ve tahammülü taşarsa Türkiye'de
rejimi korumanın imkânsız ihale geleceğini 'Sayın.
Başbakan ifade ediyor. Bu, gerçekten bir Baş
bakan sorumluluğunu taşıyan kişiye yakıştırılamayacak sorumsuz bir beyandır. (A. P. sıraların
dan alkışlar.)
Fiilen mevcut, hukuken mevcut, fakat zaaf
içinde olan, 'bugünden yarına akıbeti belli olma
yan Hükümetin diğer mevzulardaki görüşlerini
ve iki kanat arasındaki ihtilâfları tadat 'etmekte
fazla fayda yoktur.
Yarın kültür konularında aralarında ihtilâf
çıkacaktır. Millî 'Selâmet kanadı, Kültür Müste
şarı Bozkurt Güvenç ile daha önce 'bu görevden
uzaklaştırılan Önder'in arasında mukayese yapar
sa, millî görüşle sol görüş arasındaki uçurumları
(bu Kültür Müsteşarının tutumu ile tespit edecek
olursa ibu konuda da büyük ihtilâflara düşecekle
rinden hiçbir şüphem yoktur. Çünkü, Bozkurt
Güvenç değil; Mevlâna Dergâhından yetişmiş,
Türk kültürüne, Türk tarihine, Türk manevî mi
rasına 'gerçekten (bağlı olan önceki ımazül Kültür
Müsteşarı millî görüşü temsil ediyordu; hu ise,
hümanist Batı görüşünü temsil eder ve Koalis
yonun bir kanadını tatmin etme gücüne sahip de
ğildir.
-HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Hüma••niist; insancıl demek, lügata halk.
İSMAİL HAKKI YILDIRIM (Devamla) —
Ben hümanizmi de kötülemiyorum, başka bir şeyi
de methetmiyorum, yalnızca iki, Hükümet kanadı
arasındaki tezadın tarihin yanılgısı olmadığını
söylüyorum. Bunu (birlikte tespit edeceğiz, siz de
göreceksiniz.
OSMAN ORHAN ÇANERİ (Çanakkale) —
Güvenoyu vermezsin olur 'biter, ne uzatıyorsun
yani?
İSMAİL HAKKI YILDIRIM (Devamla) —
Sizin kendinize güveniniz kalmamıştır. Yani,
Başbakanın (balkanlarına, bakanların Başbakanına,
grupların birbirine, grupların balkanlarına güve>
ni 'bitmiştir ve bu Hükümeti murakabe etmekle
vazifeli olduğumuz için de hem bizi alâkadar
eder, hem de bunun hesabını yeri geldiğinde sor
mak bizim vazifemizdir.
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BAŞKAN —• Sayın Yıldırım, sözlerinizi kes
mek mecburiyetinde kalırım, müdahalelere cevap
vermeyiniz.
İSMAİL HAKKI YILDIRIM (Devamla) —.
Sayın Başkanımın ikazı üzerine 'zamanımın bit
mek üzere olduğunu öğreniyorum, onun için söz
lerimi toparlayacağım.
HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Dök, "dök
zehirini 'biraz.
İSMAİL HAKKI YILDIRIM (Devamla) —
Sayın milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Sayın Korutürk'ün 19 Mayıs münasebetiyle Türk Milleti
ne bir 'demeci gazetelerde yer almıştır. Bu demeç
te, Türkiye'de ciddî bir sol ve Marksist akıma dik
kat <çekilmıiş ve bunların sol kollarını veya sağ
kollarını havaya kaldırarak birbirlerinin millî ya,rar anlayışlarını birbirlerini kırmakta 'görmeleri
nin bir vatan borcu değil bir vatan hıyaneti ol
duğu kanaati Türk Milletine ilân edilmiştir.
Ayrıca, «Henüz tüm milletçe köMeştirememiş
olduğumuz Atatürk devrimlerini türlü iklimler
de ve ülkelerde başka başka anlatılan refoıimlairla
değiştirmek isteyenler,, işenin inanışların ve se
nin istikbalinle belki kumar oynamaktadırlar.»
demek suretiyle, bugünkü Hükümete de bazı te
mennilerde bulunmuş Olduğunu tahmin etmekte
yim
BAŞKAN — Sayın Yıldırım, lütfen cümleni
zi bağlayınız efendim.
İSMAİL HAKKI YILDIRIM (Devamla) —
Sözümü bağlıyorum beyefendi.
Buıgün Hükümetin aciz içinde oluşu ve Hükü
metsin iş yapamaz hale gelecek şekilde Hükümet
ortaklarının büyük ihtilâflara düşmüş olması kar
şısında Türkiye'nin ciddî meselelerle karşı karşı
ya olduğuna inanıyoruz.
Bu itibarla, sınırsız 'ifade özgürlükleri gibi,
Hükümet tarafından anarşi tahrikçiliği yerine,
sosyal, kültürel, manevî ve tabanda bugün geçim.
'sıkıntısı çeken, yoksulluktan soluğu kesilmiş in
sanların maddî meseleleriyle geniş ölçüde meşgul
olmalarını...
BAŞKAN — Sayın Yıldırım, çek rica ede
nim lütfen tamamlayınız. Sö'zünüzü kesmek mec
buriyetinde kalacağım.
İSMAİL HAKKI YILDIRIM (Devamla) —
Cümlemi bitiriyorum, «Meşgul olmalarını...» ile
bitmez ki cümle, noktayı koyarsaan kesin.
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... Ve 'imzasız kararnameler okumak suretiyle
bütün kötülükleri geçmiş hükümetlere yüHeme te
mayülü yerine, (milletin huzuruna çıkıp 'büyük valitlerle milletten rey temin etmiş olması itibariyle
ve geçmiş iktidarla da maddî, manevî hiçbir alâ
kası 'olmadığı gibi, tamamen ayrı, zıt iki yer işgal
ettiklerine göre, kendi icraatlarını ortaya koya
rak milletin yüzünü güldürme gayreti içine gir
melerini temenni eder, bu Hükümetten böyle bir
gayreti ummadığımız gibi, bunu becerebikne ka
biliyetine de sahip olmadıklarını bildiğimiz için
Yüce Heyetinizin takdirlerine bu Hükümete iti
matsızlığımızı arz eder, saygılar sunarım.
'BAŞKAN — Teşekkür ederiim Sayın Yıldı
rım.
Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Ya
sin Hatiboğlu, buyurun efendim.
M. S. P. GRUPU • ADINA YASİN HATİ
BOĞLU (Çorum) — Muhterem Başkan, Yüce
Meclisin değerli üyeleri;
Başbakanlık bütçesi üzerindeki Millî Selâmet
Partimizin grup görüşünü belirtmek üzere hu
zurlarınızda bulunuyorum.
Başbakanlık bütçesi üzerindeki gömüşlerimizi
arz ederken bir teamüle sadık kalacağız. Her ne
kadar bakanlık bütçesi ise de, bafoanlıklararası
koordineyi temin eden, Hükümet politikasının
mihrakını teşkil eden bir müessese olması sebe
biyledir ki, bu tahlil, tenkit ve temennilerimiz
de konu tüm Hükümet politikasıdır.
Diğer taraftan, bütçe müzakerelerinde bugü
ne kadar harcıâlem olan bir hususa da iltifat
etmemeye gayret edeceğiz. Millî Selâmet Partisi
olarak biliyoruz ki, iyi niyetli tenkit yol göste
rici tenkittir. Yıpratmak, güçsüz göstermek, ma
zinin sinesine gömülü ve başka iktidarlara ait
verilememiş hesabın mesulü telâkki etmek, büt
çesi müzakere edilen Hükümete bir şey kaybet
tirmeyeceği gibi, buna iltifat edenlere de hiçbir
şey .kazandırmayacaktır.
Emsalleri ve üzücü hâtıraları ile gördük ki,
bu tip tenkit hatta daha isabetli bir tabirle tahrip
gayretleri; icra ile onun tarafsız ve fakat Ana
yasadan yana olması gereken murakebe orga
nı, yeni Yüce Meclisler arasında soğukluğa sebebollmıuşjtur.
Mjuhterem milletvekilleri, Başbakanlık büt
çesini iki kısımda tahlile çalışacağım. Evvelâ
Başbakanlık ve bu bakanlığa bağlı müessesele

19 . 5 . 1974

0 : 2

rin teknik yönlerini ara edip, bade'ma Hükümiet
politikası üzerinde görüşlerimi arza çalışaca
ğım.
Muhterem milletvekilleri, bunlardan, üzerin
de senelerce çalışılmış olmasına rağmen, bir tür
lü salâha kavuşturulamayan Devlet Personel
Dairesi üzerinde bir - iki söz etmeme müsaade
lerinizi arz ederim.
Biz, 657 sayılı Kanunun hazırlanmış olma
sını da merhale kabul ediyoruz. Ancak ne var
ki, bu kanım tedvin edileli aradan seneler geç
mesine rağmen vadedilen refah ufukların dan
zulmet bulutları hâlâ silinememiştir.
Devlet Personel rejimi tanzim edilirken gös
terilen istical dürüst hesaplamaya dahi imkân
verememiş; 2,5 milyar olarak tahmin edilen
yük, 20'yi mütecaviz düzeltici teşebbüse rağ
men 20 milyara yakilaşmıştiir'. Hâlâ intibaktaki
hatalar, indî derecelemeler mağduriyete sebep tir. Hükümetin bu keşmekeşe son vereceğini ümidetmekiteyiz. İlâve edelim k i ; yarımından emin
'olmayan, günlük mesaisiyle karnını doyuramayan, iki çocuğfuna ancak bir kalem alabilen me
murun verimli' olmasını beklemek seraptan su
beklemeye benzer.
Bu sebepledir ki, yeni ve en müşkül mesele
lerin üstüne üstüne varmayı programında va
deden Hükümetimizden, artık yılan hikâyesi
haline gelen Devlet pöcsonel rejimini ıslah et
mesini, kademelendirmıe ve derecelendirmeyi
ittihatlar keşmekeşi olmaktan kurtarmasını)
bekliyoruz.
Peresoneli müreff ah olmayan devletlerin kal
kınması muhal değilse de zordur. Memur yal
nız kendisi için değil, istikbalini hazırlamakla
mükellef bulunduğu çocuğu için, yoksulluğun
çeşitli entrikalarından korumak mecburiyetinde
olduğu eşi için çalışmaktadır.
Her vasıftaki elemanın yurtta kalmamasının
sebeplerinden biri da, hiç şüphesiz maddî refah
arzularıdır. Şikâyetçi bulunduğumuz beyin gö
çünün önüne belki bir miktar geçilmiş de olur.
Gerçi biz, bu millet kesesinden harcayarak dipiloma alanların, tüyü bitmemiş yetimlerin hak
sahibi bulunduğu ilim yuvalarından mezun
olanların bu asıl millete borçlu bulunduğumu,
bu borcu ifa etmeden gidenlerin, muhtaç devre
lerinde kendisine sahip çıkılmasını isteyenlerin
dipomaianınea da sahibine sahip çıkmayanların
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huzuirallahta mesuliyetlerine kani buluıımaktayız.
Şuna da inanıyoruz ki, ihtiras dereceleri
(geçince duyacakları nedamet, geçmişteki zim
met hanesi onları vicdanen rahatsız edecektir.
Yeni Hüldimetimd'zin tüm bu eksiklikleri ve sı
kıntıları ciddî bir şekilde ele alacağından endi
şe duymuyoruz.
M'ünterem milletvekilleri, Türkiye Bilimsel
Teknik Araşitırma Koımisyonu hakkında da
İbir - iki cümle ilâveme müsaade buyurunuz.
Gerek geçmişte iftiharumıiza vesile olacak ecdadıımızın ulaştıkları ilmî merhaleyi tespit ve
'gerekse planlı kalkınmanın gereklerinden olan
teknolojik araştırma ve yol gösterme bahında
ibu kuruluşun önemini inkâr edemeyiz. Artık,
»teknik çağında teknolojiye bağlantmanın zaru
retini kaibul etmeliyiz. Teknik çalışma, planlı
ve programlı çalışmadır. Bu ise, birtakım araş
tırmaları gerektirin ektedir. Yeni Hükümetimi'zin kalkınma vaitlerinin igerçelkleşmesindc bu
kuruluşun da gayreti olmalı, haltta tespit edilen
kalkınma hedeflerine kusa yoldan, hiç kimseye
'takatinin üstünde yük olmadan, sosyal adalet
prensiplerini ihlâli etmeden nasıl varılacağı bu
kuruluşça araştırılmalı, Hükümetimize bu kuru
luş müşavir olmalıdır.
Nazarî birtakımı çalışmaların bizleri ne ka
dar meşgul ettiği kalkınma gayretlerimizi ne
nispette avareliğe sevtkettiği geçmiş devrin
'hâtıralarıdır. Bu sebepledir ki, artık nazarî
araştırmanın geçici hevesinden 'kendimizi kur
tarıp tatbikî çalışmanın zorunluğunu göğüslemeye
ımeclburuz. Bu suretle muasır medeniyet seviye
sine ulaşma imkânını elde edebiliriz.
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Muhterem milletvekilleri,, devamlı başkası
nın eline bakmanın istiraıbına tahammül ede
cek hal kalmamıştır, sabırtaşı çatlamıştır. Si
yasî bağımsızlığın tek başına yeterli olmadığı
nı yakın tarihimiz elem sahneleriyle göstermek
tedir. Dünya manzarası gözler önündedir. Yıl
larca huzurda diz vurup etek öpenlerin arzı
ubudiyetlerinden keyf olanlar, artık, gurur, ve
kibrin zirvesinden inmişe benzerler. Dün Ja
ponya üzerinde Dcmoklesin kılıcı 'Olanların acık
lı hali budur.
Buraya gelmişken Kültür Müsteşarlığı ile
alâkalı bir - iki söz arzıma da müsaade buyu-'
runuz.
Millî kültüıüınüzü canlandnunaisı, millî şuu
run ihyası bu müsteşarlığın görevlerindendir.
Bugüne kadar şayanı şükran bazı çalışmalar
yapılmışsa da bizi tatmin etmiş değildir. Mille
timizin bin yıllık tarihinde mjeknuz nice iim
ve kültür hazineleri var ki, niisyan tozlarının
istirajbı, ihanet güvelerinin kemirişi isıtirap kay
na ğnmızdır.
Her milletin tarihinde birçok inkilaplar ol
muştur, ama hiçbir, millet inkilaplar şerefine,
tarihine ve kültür hazinelerine sırt çevirmemiştir. Bilakis, faydalı imkilaplarmı köklü, doyu
rucu, besleyici kültürleriyle takviye etmişlerdir.
İlme, ferdin içtimaî münasebetlerini tespit
ve tahlil eden sosyoloji ilmine manalar bilirler
ki, her ımilletin kendine has 'kültürü ve bu kül
türü ulaışıtıralbileeeğü (belli seviyesi varıdır. Bu
'bir millî, hansî ve ırikî kapasite meselesidir, yat
kınlık işidir. Cüceler diyarı padişahının kultlu
giysilerini Herkül'e giydirme -çabalarının gü
lünçlüğünü kim inkâr edebilir? Öyle ise, ilmin
sesine kulak, (köke bağlanma gereğine gönül ve
relim.

TUBÎKAT'ıın faaliyet alanı daha da geniş
letilmeli, milletimizin hilkatında mevcut kabili
Muhterem milletvekilleri, kültür
emperya
yetleri araştırma sahaları ıbulunmak suretiyle
lizminin vasıtası ne olursa olsun, bu emperya
işe yarar hale getirilmelidir. Ekonomimiz, tak
lizmin vatanı da mühim değildir; Rusya olabi
litçilikten kurtarılıp, kendimize has ve bize ya
leceği gibi Amerikanda olabilir. Allah konusun
evimizi hasımıza yıkarcasına sarsan zelzelenin
rar hale getirilmelidir. Bunun için de münhası
hangi semtten ıgeldlğini hangimiz araştırma 'za
ran Garbın değil muasır medeniyetin üst sevi
rureti duyarız? Bu ahvalde kurtaraeağıımız ilk
yesine ulaşmış milletlerin metottlarfyle, pren
varlık eanimizdan da önce çocuklarımızdır.
sipleriyle araştırılmalıdır. Bu da kâfi değildir.
Kendi âlimlerimizin ilmî ve fikrî sahada hanPeki, ıgözbebieğilmiz kadar ısevdiğimüz yavru'gi noktaya vardıkları aıraşltırılmab, bu sureltle
larıımiizı,, kendi öz kültürümüzle ne zaman tesde ele dönük olmaktan ziyade, öze dönük bir , ımin edeceğiz? Eğri ağacın doğru gölgesi olma
plan yapılmalıdır.
yacağını ne zaman idrak 'edeceğiz? Sigaıra du252 —
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inanına tahamimül göstermeyen gözbebeğimize
emperyalist millî çekildiğini ne zaman fark edeecleeeğiz?
Bugüne kadar cevapsız kalan ve daha sıralaması mümkün sayısız suallerin amelî cevap
larını yeni Hükümetimizden bekliyoruz.
Bu müsteşarlık, yeni Hükümetimizin de
himmetiyle millî şuura erimenin çarelerini ara
malıdır. Bugün sahnelenen tiyatroların tamamı
değilse de ibir kısmının, perdeye aksettirilen
tüm sinema oyunlarının millî şuuru geliştirme
ye yardımcı olduğu iddia edilemez. Bizim âlim
lerimizin müspet ve manevî ili'mlierde hangi
merhaleye ulaştıklarını frenlk müsteşriklerinden
öğreniyoruz. Kültür müsteşarlığı bizi bu mahcu
biyetten kuıritanmali'dır.
Yeni HükünTetimiaden, hele emperyalizmin
her rengine karşı dinamik, kurtuluş reçetesini
ilim ve teknolojiden 'bekleyen, vatanını anakucağı sayan, kıvançta, tasada tefrik yapmayan
(bir Hükümetten (beklemeyi, isteğe vuslattın te
minatı sayıyoruz.
Muhterem milletvekilleri, üzerinde 'durulan
müesseselerden birisi de TRT'dir. Bu konuda
Millî iSelâmet Partisinin -görüşünü belirtmeye
çalışacağımı.
Muhterem milletvekilleri, bir milletin millî
küttür ve benliğinin gelişmıesinde müessir et
kenlerden 'başlıca radyo ve televizyondur. Dün
ya radyo yayın tarihi ile memleketimizdeki rad
yo yayın tarihi arasında beş yıllıik kısa bir sü
re olmasına rağmen, televizyon yayınları bakı
mından otuz yıllık bir süre vardır. Bu gecik
meyi telâfi etmek için yeni Hükümetimizden
gayret beklemekteyiz. Ancak, belirtmekte fay
da -görürüz ki, şeklî ve millî men-faat'ler yönün
den kısır yayın çalışmalarının arzulusu değiliz.
Dikilen ve dikildikçe çoğalan verici sayısı bizi
memnun eder, ancak doyurucu ve benliğimize
yaraşır şekilde eğitici olduğu sürece menimin
oluruz.
İçindeki eczası boşaltılmış ilâç kapsülünün
bir derde deva olamayacağı bedihidir. Hele ce
zaisi (boşaltılan kapsüle zehir doldurulursa öldüiıüoü olur. Bu ısdbeple de biz TB/T'ye, TRT de
(bize sahip çıkmalıdır. Bu sözüm yanlış anla
şılmasın, «Millî Selâmet Partisine sahip çıksın»,
demiyoruz, aşağıda .geliyor; millette sahip çık
malı, Anayasaya sahip çıkmalıdır. Biz, «TRT ıta-
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r & t e olmalıdır» spzüne katılmıyoruz. TRT ta
raf olmalıdır; milletten ve Anayasadan taraf ol
malıdır. .
Milletten yana olduğu ve programlarını bu
na göre hazırladığı takdirde, 1969 programları
na (benzemeyecektir bu programlar.
1969 yılındaki yayınlardan ıbiir - iki misal
,arz edeyim: Türk müziği % 52'den % 39'a in
dirilirken, Batı müziği % 24'ten % 26'ya çıka
rılmıştır.
Nüfusunun % 99'u Müslüman olan, TRT'nin
de ıgelir kaynağı (bulunan halkımızın dinî yayın
larla (tatmin edilmıeyişini üzüntü ile karşılıyoıruız. Haftada birkaç satırlık Kuır'an tilavetini
yeterli 'görmüyoruz. Hele (Eur'an tilavetinden
önce ve sonra mistik programların konmayışı,
birtakım caz müziğinin araya sokulması bize
üzüntü vermelktedir.
Anayasamızın 10 nıcu maddesi Devlete, gö
rev yüklemiştir: Milletin manevî varlığını ge
liştirmek... Devlet, bu görevi elbette vasıtalanıyle yapacaktır. Bu vasıtalardan birisi de
TRT'dir. Kendi kuruluş kanununun ikinci mad
desi genel ahlakın gereklerinden söz eder. Ay
rıca, TRT Yönetmeliğinin 89 ncu maddesi ayneua «Toplumu çeşitli yönlerden manen çağdaş
uygarlık seviyesine ulaştırmayı hedef alacak
olan yayınları hazırlamak» demektedir.
TRT'nin hu hukukî ölçüler içerisinde faali
yet 'göstermesini yeni Hükümetten istemek hak
kımızdır. Geçmiş idareler zamanında tespit olu
nan programların alışkanlığının hâlâ bertaraf
edilemediği (görülmektedir. Devlet - millet kay
naşmasında, iç huzurun tesisinden TRT'nin :görevii büyüktür. Yeni Hükümet devresinde bu
hususa azamı dikkat gösterildiği müşahede edil
mekteyse de, daha süratli ve daha şuurlu gayre
tin ıgöstterilmesini temenni etmekteyiz.
Muhterem milletvekilleri, yukarda arz etti
ğim ve Başbakanlık bütçesine dahil fasıllar ye
kûnu, 1973 yılına göre, .283 722 999 TL. artış
ıgösltermefktedlir. Bu artış, geçen yılda ödenmesi
ıgerekip de ödenmeyen meblâğ ile katsayı farkı,
çocuk zamlarındaki artış ve memur ailelerinin
tedavi giderlerini karşılamak üzere tespit edi
len (giderlerdir. Bu, % 40'a 'baliğ olmaktadır.
Muhterem milletvekilleri, Devlet - millet
kaynaşmasında, (barışmasında, iç foarışta en bü
yük görev Hükümete düşmektedir. Hükümet,
Sayın Maliye Bakanının da beyan ettiği gibi,
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kaçınılmaz olan Kaımları 'bilhassa fakir halkın
sırtından kaldırmak, hiç olmazsa yükünü hafif
letmek için ıgerekli yatırımlara süratle .gitmeli
dir.
Bıı kalkınma yaygın olmalı, bugüne kadar
(talih güneşi açmayan, talihsizlik bulutlarının
karanlığına kalan Anadolu'ya yönelmelidir.
Yeni Hükümetin çalışmalarını ve çalışmala
rına esas 'toplantılarını gelişigüzel değil, 'belli
plana bağlı ve zaman tasarrufuna riayetle yü
rütmesi temennimizdir. Bugüne kadar geçmiş
Hükümetlerde görülmeyen, her bakanlık bün
yesindeki fiyat değişiklikleriyle alâkalı organi
ze ve uyumu «sağlamak içlin kurulan bakanlıklararası ekonomik kurul faaliyetini memnuniyet
verici buluyoruz.
Hükümetti maddî ve manevî kalkınma saha
sında da enerjik görmek işitiyoruz. Hükümet
programında belirtilen millî ahlâk derslerinin,
manevî gelişmemizi sağlayacak muhtevada ol
masını, bu dersleri vereceklerin dinî tedrisat
yapan okul (mezunlarından seçihnesini Hükü
metimizden bekliyoruiz.
Bu yıl binaları ikmal edilmiş bulunan
imamı - hatip .okullarının açılmasını bekleşmekte
yiz. Kapatanlarla açanların ımulkayesesinde mi
yar olacaktır bu. İmam - hatip okulu mezunla
rımın, lise mezunları 'gibi, üniversiteye girişleri
(bu seneden itibaren mutlaka temin edülmelidir.
Yüksek İslâm Enstitüleri veya üvey evlât
'muamelesine mâruz bırakılmış 'olmaktan mut'laka kurtarılmalıdır. Müspet ilimlerle de mü
cehhez din adamllarına milletimizin, vatanımı
zın, kalkınmamızın muhtaç olduğu bir gerçek*
ıtir. Bu sefbeple, Yüksek İslâm Enstitülerine il
mî -araştırma imkânları verilmeli, okullar bu
vasata ulaştırılmalıdır.
Yeni Hükümetin programına muvazi olarak,
bu yıl hiçbir yılda görülmemiş sayıda imam
kadrosunun bütçeye konmuş olduğunu görmek
»bizi sevindirmiştir. Köy camilerine ilk defa bu
miktarda yardım da yeni hükümetin eseridir.
Yeni Hükümet dış münasebetlerde
realist
olmalı, milletimizin menfaatinin gerekleri mut
laka ifa edilmelidir. Tarihî bağlanımız bulunan
komşularımızla münasebetlerimiz
sürdürülme
lidir. Dış politikamız cesur olmalı; fakat mütehafckim olmamalıdır, sulhçu olmalı; ama kor
kak olmamalıdır.
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Ege Denizindeki ihtilâf müzakerelerle hal
ledilmeli, ancak Kıfbrıs gibi1 devamlı kanayan"
bir yara haline getirilmemelidir. Kıbrıs'taki
ırkdaş'lariımız'la daha yakından iigilenilmeli,
Batı Trakya'daki soydaşlarımıza işkence eden
soysuzlara hadleri bildirilnıeilidir.
Hükümet, getirdiği bütçe ve bütçenin tatbi
kine esas programda realist ve kuvvetli görün
mektedir. Bu görünüm bize memnuniyet ver
mektedir. Af kanunu dolayılsıyle Hükümete
Vâki hücumları, Hükümeti güçsüz gösterme
(gayretlerini iktidar heveslilerinin hayal ufuk
larında uçurdukları Devlet kuşu olarak gör
mekteyiz. Dün, «Bu af teklifini neden tasarı
'olarak Hükümet getirmedi?» diyenlerin bugün
'bunu unutmuş gözükmelerini, sanki teklif de
ğil de tasarıymış, sanki Hükümetin kendi eseriymiş de tadile uğramış gibi Hükümeti güven
den mahrum göstermeye çalışmalarını samimî
görmüyoruz.
Muhterem 'milletvekilleri, Başbakanlık büt
çesi üzerinde kısaca maruzatta bulunduk. An
cak yüksek müsamahalarınıza sığınarak ve
B'aşibakanlık bütçesini böylece ikmal edip şu
raya koyduktan sonra, bendenizden önce konu
şan bir sayın sözcünün bir iki sualine Başba
kanlık bütçesi konuşmamın dışında ve kürsüde
bulunma fırsatından da istifade ederek, bir iki
cümle ile temas etmek isterim.
• «Dinsizlik propagandası yarın nasıl önlene
cek » diye buyurdular. Ben şimdi sorayım :
«Dinsizlik propagandasını' bugüne kadar nasıl
önledik?» 'Sorarını size, '(içinizdeki hukukçular
lütfen kulislerde bari birbirine söylesinler) bi
risi kalkar da; «Ben bir dini kalbul etmiyorum»'
derse, hukukta bunun müeyyidesi nedir? Bıra
kın hukuktaki müeyyidesini, Marndaki müey
yidesi nedir? «Lâikrâhe fiddîn» yani, «Dinde
zorlama yoktur» deyince ne yapacaksınız?
Muhterem arkadaşılanm bütçeyi meseleler yap
mayalım, bütçeyi takışmak için hani...
CİjMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara)
— Geç orayı geç.,.
YÂİSÎN HATİBOĞLU (Devamla) — Peki,
geçeyim (Sayın Köylüloğlu, ,, züılfüyâre dokunu
yor.
Muhterem arkadaşlarım, 141 ve 142'nin mü
dafaası, yahut aftan
çıkarılmaları meseleleri
idine karşı gösterilmektedir. İstirham ederim,

— 254 —

M. Meclisi

B : 79

19 . 5 . 1974

size sorarım; (Açık konusalını, bütün gruplara
soruyorum)
Türk Ceza Kanununda 175 nci
madde ile 176 ncı madde var, muhtevasını bili
yor musunuz? «'Mukaddesatı tezyif» Niye bunu
affın dışında tutmadınız, .mademki asıl mesele
mukaddesat yönünden geliyor, o köprüden ge
diyor, niye bunu affın 'dışında tutmaya çalış
madınız? Niye böyle teklifle gelmediniz? Bu
nu bırakalım, işin samimî tarafına bakalıımu.
BAŞKAN — Sayın Hatilboğlu, vaktiniz dol
muştur, cümlenizi bağlayınız efendimi.
I Y Â S İ N HATİBO&LU
(Devamla) — Peki
efendim.
iMulhterem kardeşlerim, çok affedersiniz, homöseksüeılrik (çok affedersiniz, affınıza sığına
rak söylüyorum), homoseksüellik propagandası
yapılırsa ne yapacaksınız? .Ne yapıyorduk şim
diye kadar? Müeyyidesi nedir?
(M. KAUİF KANDEMİR (Ankara) — Sen ne
yaptın, sen ne yaptın ?
(YÂSÎN HATÎBOÖLU (Devamla) — Ne ise
oraya girmiyorum.
BAŞKAN — Sayın Hatilboğlu.
YÂıSlfN HATİBOĞLU (Devamla) — Bitiri
yorum efendim, bir cümle ile bitiriyorum lüt
federseniz.
ıMuıhterem arkadaşlar, birbirimizi kırmaya
lım. Bu vatan ve bu çatı bizim,, bu millet bizim.
Her şeyin bir zamiri var, zamiri... O zamiri aç
mayalım lütfen. Teokratik devletin, teokratik
zihniyetin, teokratik sistemin karşısında oldu^
ğunu her gün bağıra bağıra söyleyen insanın
bugün kalkıp dinden yana çıkmasını uygun,
samimî görmüyorum.
Hürmetlerimle. (C. II. P. ve M. S. P. sırala
rından alkışlar)
BAŞjKAN — Teşekkür ederiz Sayın Hatib
oğlu.
'Cumhuriyetçi Güven Partisi adına Sayın
Vefa Tanır, buyurun efendim.
C. G. P. GRUPU ADINA VEFA TANIR
ı (Konya) — Sayın Başkan, muhterem milletv,ekili arfcaidaşlarıim;
Kütçe müzakereleri parlamenter ddmıotorasilerlde, üllke sıorunflıarının enine boyuna konuşul
masına iimlkân veren bir yoflidıur. Anayasamızın
105 nei maddesi de Başbakanı, Bakanlar Ku
rulunun başı olması sebebiyle hükümettin ge
-
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nel siyasetinden sorumlu tutar. Bu sebepledir
ki, Başbakanlık Bütçesi, yılın bütün olaylarına
detaylıca iımne imkânımı sağlayan bir bütçe müızakerösi olur. Milletin dertlerinin ve davaları
nın çözümlü, hele milletin dertlerinin ve davala
rının dile getirilmesinde iktidar kadar muihaıliefîete de ıgörev düşer. Bu vazifemizi yaparken
raihaıt olmamızın şerefi iktidar partilerinindir.
Millet adına konuşma hakkını sadece kendinde
ıgörenler ve böyle iktidar olmayı düşünenle
rin deımıolkratiik düzende yeri yoktur.
ıÇok muhterem arkadaşlarım, bu yılki büt«
cenin bir özelliği vardır. Her şeyden evvel, he
men seçimin sonunda gelen bir bütçedir; çok
ıgeç kurulmuş bir hükümetin bütçesidir; her ne
kadar kollkola da olsalar, her dakika birbiriyle
uyuşmayan ilki siyasî partinin bir araya gelme
sinden- doğan bir Ihükümetin bütçesidir. İBıöyle
Ibir bütçenin müzakeresinde, biz muhalefet par
tileri ıolarak (ölçülü olmaya azamî gayreti gös
teriyoruz. Mesıelelerin derinliğine, hele bir iki
saat sonra yaşayacağı belli olmayan bir Hü
kümetin mıeısıelelerinin derinliğime inlmeyi de pek
iısteimjıyoruz.
Ama, muhterem arlkadaşlarım, bazı mesele
lere de dilkJkat ötmek mecburiyeti vardır: «Hükümetaımiız, Hükümieltimiz.» İki siyasî parti de
«Hükümetimiz, Hükümetimiz» diye başlar, ama
inkılâbın bekçiliğini kimseye vermeyen, doğu
şunda, var oluşunda Atatürk olan bir siyasî
pantinin karşısına geçip ide, «Hükümetimiz» ıdiye
kucaklamak marifet değil. Beş dakika evveli,
«İnkılâplar şerefine» diye sıöıze başlamak, bu ilki
partinin arasındaki uçurumun en ıgüzel delillidir.
Yine aziz arkadaşlarım, hemen yirmi dakika
levvel, Anayasa kuruluşu olan Anayasa Mahke
mesine bir siyasî partinin balkısı, bir başka si
yasî partinin (daha evvelki partilerinin kapan
mış olmasından dolayı) bakışı.. 30 sene evvel
burada, TRT'nin caz müziğinin
münakaşası
yapılmamıştır; 5 dakika evvel, ca.z müziğinin
ımJünalkaşası TRT b i n en ünlü konusu hailine ge*
tirilir ve teokratik devletin müdafaası bu kür
süden yapılırsa, istediğiniz .kadar yaşayın, bi'zim umurumuzda değil; bu yaşamaya yaşama
denmez,'biltikisel hayat asıl buna denir.
(Mulhterem arkadaşlarıım, 1973 seçimlerime bü
yük aneselelerıle gfİTdik, büyük meseleler yüklemdi
niz. Bunun farkındayız. 1973; memlöketimliziıı me-
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'(selesi rejim meselesinden. güvenlik meselesine;
ısiyasî huzur meselesinden asayiş meselesine; samayiileışme meselesinden. toprağım verimini artır
ıma meıseleısiıne; eelhaleiti (giderme meselesinde]!,
yeitmeıyen ümiveırsilteleır mıeselesime; orman mese
lesinden şelhirleişıme, kentleşme mıeselesime; sulaima imieıselesindem erozyon. meselesine; köy kalkımımaısı meselesinden. sağlılk meselesine; istihdamı
ımieıseileısin'den kalifiye işçi meselesine; turizm
ımıeıselasinıdem ihracat meselesine; maden mesele
sinden yabancı sermaye meselesine; hayvancılık
Meselesinden beslenme meselesine; gecekondu
meselesinden iımıar mıeseleısime; mümevver işsizliği
imesıeleısindıen ihtisaslaşma meselesine; haşhaş
müeıselesindıem balıtkçılılk ımıesölasinıe; eleJktrifcileşı
me meıse'leısinıden baraj mıesselesime; yol, su, çev
re kirlenme mıeiseleısimdem eğitim meıseileısine; Kıb
rıs meseleısindeın Oır'talk Pazar meselesine; Ana
yasa meısıeileısinıden Atatürkçülük müsellesime ka
dar, Türkiye'nin siyasî, idarî, iktisadî, sosyal,
küilitıünel ve teknik yüzlerce derdi ile sieçilıme
girdik; yüdler'eie derdi yüklenerek iktidar oldu1M.1IZ,

Bütün bunların üzerinde Türlkiyenim İbirinci ımieısıelesii ve bir de, «varlık ve beka» mıeıseieısi
varıdır. Bunlar, bugünün işi değil; dünden ge
lir. Gürümüşe ığüne de uzun zaman, belki (bütün
jgtelecelkte de böyle olmakta devam edecek, Bun
lar, imkânları kılt ülkenin alın yazısıdır, birden
değişmez, [birden
değiştirilemez, Mulhalefeitte
İseniz alır «.avunursunuz; sokakta savunursu
nuz, koınıgrede savunursunuz, hele hele milletin
Ibu kürsüsünde bu dertleri savununsunuz; var
dır, «yok» diyeımıeızısin'iz. Bu vazife bizim,, milıllete karşı verilmiş şeref sözümiüzdür. İktidarda
iseniz, kimden kalırsa kalsın, kimin ihmali olur
sa olsun, dert sizindir; bilerek aldınız, «(gücümüz
takatimiz yeter, Ibiz bunu omuzlarız» diye aldı
nız. Hem iktidarda bunlara sahip çıksmayacakismıız, hem de orada oturacaksınız; bu olmaz.
Kızmayacaksınız, hırçmlaşmayacakısınız, hele he
le, fikre yumruk salamayaeaiklsımısz,
İDTER ÇUBUKÇU (Adana) — Eğer fikir
olursa,
(BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim.
ıC. G. P. GRUPU ADINA VEFA TANIK (De
v a m l a ) — Demıolkrasii içimde, Türkiyeyi yemiz
buibramlara sürükleyen devirler olmuştur; iktildarın, muhalefette talhaımmüıl ötmediği devirlerdi o.
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Demokrasi, iktidarla muhalefetin amlaşimaısı de
ğildir, usulü dahilinde karşılaşması ve çatışmaısıdır.
iSayım Başbakan ( bundan evvelki bütçelerde
de âdet olmadığı üzere) burada değiller; hele,
iSayın Başbakanım şu anda içinde bulunduğu vaıziıyıeit .göziönüne alınırsa, hiç birimizin hakfeı Sa
yın Başbakanı karşılınızda görmek olamaz,
Bayın Eeevist, Türk politika hayatına dün
girmiş kişi değildir. 'jSayiın Başbakan, bu Hükümeltinim başına ralsltgele getirilmiş kişi de de
ğildir; demıokratilk teamüllere göre, bir partinin
başından ıgelmişjtir. Yıani, evveliyatı, politik ev
veliyatı vardır. Seçimde, seçim öncesi, hatta ken
di paritisi içimde mücadele vermiş, bazı meselele
rin sembolü lollımuştur: «Umut» sembolü olmuşıtur; «(halka dömülk politikanın» semjbolü olmuş
t u r ; «Toprak işleyenin su kullananım» tabirinin
ısemlolü olmuştur, «özgürlüğüm» sembolü olmuşıtur. Semlbolleşen insan umut kırmay başlarsa, elböttıe ki, hedef tahltıalsı olur. Bumdan niçin darmaeağız, niçin alınacağız ve niçin bu hedefe yönefldiğiımiz zamıam sinirlenip ve hırçıımlaşiacağız? Bu mületin umudu jarikasiinda ucuzluk vardır, huzur vardı,
ilk'ttilkrar varidi. Tutulan dalların çaltırdadığımı
(Sayın Başbakan söylemiyor mu? Yarın, kırıla
cak dala tutummuş bir Hükümeltıten umut bekle
nir mi?
l«iG<emıçlilk, tabriıklere rağmien altı ay sabır gös
terdi. Şimdi ne olacak?» diye, bizim soracağımız
ibaşika suallerin yanında, adeta bir şeyin paro
lasını verir gibi, huzur kaiçırıcı suali Sayın Baş
bakan soruyor. Bu, zannederim dün, içinde bıılunduğuımuiz, millet içim iyi olmayan bir havamın
Igetirdiği talihsiz beyandır.
tDktidara omuz veriemler, sadecıe bugüm hapisIhamemiim dörlt duvarı arasımda kalan üç bıeış eylenmci, üç beş siyasî maihlkûm, üç beş yazar de
ğildi. Size omuz veren yüzlbinlerce işçi varidi,
dar gelirli ve köylü vardır; açlığı için, işsizliği
için, topraksızlığı içlin, huzursuzluğu için bu
umudu bağlamıştı, bu ommızu vermıişıti. Haılika ddmıüklülk, bunlara, bunlarım davasıma sırtt dönüklülk müdür?
ı«Dörit ayıda ne olabilirdi?» diyecekisiniz. Dönt
ayda çok şey olamazdı; ama bazı şeyler olurdu.
Balkım, siz'e gıöre beıîki yamru yumru ve bıelki
de koılisuz, bacaıksıız; ama istediniz, yinıe bir
«affı» doğurabildik. Dört ayda demek ki, aftan
başka şeyler de olabilirdi.
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ıMuihteriem aıkadaşjlarıını, «amiLletiıı umudu
yuz» diye ortaya çıkan bir iktidarın, her halde
ımilletin başlıca konusu olan pahalılık, en başta
[gelen tenkit konularından birisi olimaısı lâzımı.
«iSiz sıeibeip olldunuz pahalılığa» deımelkle, bu geçiştirilıemez. Bıraikm Söyle ise eis'ki hükümetler
devam dlsun. Siz, «Bunların yaptığını yapma
yacağız; bunların hatalı tutumlarından sizi se
lâmete götüreceğiz» dediniz ve millet bunun için
ısize rey verdi ve burada oturma sebebi hikme
tiniz de, odur. Millıelt, Guimhuriyetin kuruluşun
dan beri var olan bu Partiye 23 yıl sonra yeni
den umut bağlaımışısa; kendinin refahı, huzuru
ve istikrarı içimdi Dar gelirdiler, salbit gelirliler
şöyle dunsun; hayat pahalılığından, ayda onbin
lira aian siz milletvekilleri şikâyet eder haile gel
diniz. Seçimlerden önce bu kürıslkleın, şimdi rah,'m.etle anacağımı 'bir arkadaşım, o zaman muhale
fette bulunan bir arkadaşım, bir araştırma dollaıyi'sıyıle, «Etin fiyaltı 20 lira oldu, bu mlilıleît ne
yeisin?» diyordu. Allah, Yaşar Alkal arkadaşıımıza ıgani gani rahmet versin, etin fiyatı 8:5 lira
öldü, bu millet ne yiyecek %
ıMuıhteram arkadaşlarım, geçen • .gün Amas
ya'da idim; bir toplan t uda bir arkadaş elinde
bir inşaat çiviıslyle geldi, büyük bir inşaat çivi
liyle. [ıSayın Eiöevit bize seçimden evveli, «bu
çiviyi sizıe 8 liraya veriyorlar; bunun maliyeti 4
liradır. 4 lira aracııda kalıyor, işte biz iktidara
Igdlirselk çiviyi 8 liraya alaeaıkisınız» dedi. Selâm
ısöıyieyin, çivi 13 liraya oldu.] dedi. Bu benim
(bir, bir buçuk ay evvelki gezimdi, şu anda çivi
lini kaç liraya olduğunu ben takip edemiyorum.
NİHAT Sx\LTIK (Tunceli) — Öyle bir ş'ey
söyletmedi, kuruntu O.
IBAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim,
rica ederim.
Devam edin efendim,
C. G. P. GRUBU ADINA VEFA TANIR
(Devamla) —• Muhterem arkadaşlarım, ben,
«biz» (biz derken, Cumhuriyetçi Güven Partisi
olarak diyorum; diğer muhalefet arkadaşlarım
aynı kanaatte mi bilmiyorum.) bu Hükümetin
devamında fayda uman insanlarız. Bu arada bı
rakacaksınız, sonra tekrar halka geçeceksiniz;
«zaman mı verdiler ki?..» diye, hiçbir şey yapa
madığınızın mazeretini arayacaksınız, öyle yağ
ma yok, duracaksınız; onıuzladınız, sonuna' ka
dar, takatiniz kesilinceye kadar. Tenkitlerimiz
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yol gösterebilmek içindir, tenkitlerimiz, millete
verdiğimiz sözü yerine getirebilmek içindir, yan
lış anlamayın, uzun ömürlü olursunuz inşallah.
'NİHAT SALTIK (Tunceli) — Hükümet ola
mayacaksınız.
VEFA TANIR (Devamla) — Böyle hükü
met olmaktansa, olamamak daha hayırlı. Çün
kü, bu Hükümetin size ne getireceği daha belli
değil.
HASAN BUZ (Elâzığ) — Sizce de belli de
ğil.
VEFA TANIR (Devamla) — Muhterem ar-.
kadaşlarım, Başbakanlık bütçesi içinde büyük
ağırlık taşıyan, günün büyük konusu olan pa
halılığın yanında, huzursuzluğun yanında; Baş
bakanlığa bağlı bazı müesseselerin üzerinde de
durmak isterim. Geniş durma imkânım yok, sa
dece birer satırla anlayış farkımızı belirtmek is
terim.
Biz, «TRT tarafsız olsun» derken, TRT bi
zim dediklerimizi daha iyi desin, bizim liderle
rimizin boyunu poşunu daha iyi göstersin; biz
ne söylersek, her gün söylemesek dahi versin,
manasına, düşündüğümüz bir tarafsızlık, bu ma
nada düşündüğümüz bir tarafsızlık değildir. As
lında, TRT kimden olursa olsun; geçmiş yıllar
da, TRT ile iktidarda kalmak, TRT ile iktida
ra gelmek mümkün olmadığını gördük. Onun
için, TRT sizi tuttuğu zaman ilânihaye iktidar
da kalacaksınız diye bir korkumuz yok. Bu
noktadan dolayıdır ki, biz, TRT'nin başına ge
tirilen muhterem kişiye çatarken onun şahsi
yetinden ziyade, bu tayinin şekline çatıyorduk,
bu tayinin usulsüzlüğüne çatıyorduk; kişiye özel
kanun, kişiye özel kararname getirmenin usul
süz okluğunu belirtmek istiyorduk. Yoksa, Dev
let Su İşlerinin başına 31 yaşında gelinir de,
TRT'nin başına 33 yaşında gelinmez gibi; TRT
ile Devlet Su İşlerini bu memleketin politikası
içerisinde bir terazide tartan, aynı ağırlıkta ay
nı ölçüyü veren insanlar değiliz.
HASAN OERİT (Adana) — Genel Başka
nın da öyle mütalaa ediyor mu?
VEFA TANIR (Devamla) — TRT'nin ağır
lığını bilmek lâzım; TRT'nin özrekliğinin nere
den geldiğini bilmek lâzım; o zaman ela, baş
ka bir teşekkülün içerisinde yer almış bir genel
müdürle, aynı teraziye aynı yaş ölçüleri içeri
sinde getirmemek lâzımdır.
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MEHMET DEDEOĞLU (Kırklareli) — Bir I
Aziz arkadaşlarım, biz, kişilerin özel hay at
bakan kardeşi olmak lâzım,
ları üzerinde faızla durmak istemeyiz. Kitaptan
BAŞKAN —• Müdahale etmeyin efendim.
olkuduğum bu son cümlelerimi, Anayasa Mahke
mesinin kararlan arasında okuduğum bu son
Devam edin efendim.
cümlelerimi başka bir şey için getirdim: Cum
VEFA TANIR (Devamla) — TBT'nin başı
huriyetin
50 nci yılında, dün burada Sayın Ma
na bakan kardeşini getirdiğimiz zaman, sizin ikliye Bakanı (partimizin ve bütün partilerin ay
tidarınızdı, bizim iktidarımızdı; başkalarının de
nı hassasiyette, haslette olmasını istediğim) dış
ğildi.
poütikaida Cumhuriyetçi Güven Partisinin HüSABRI TIĞDI (Kastamonu) — Beraberken
ıkümeti
desteklemiş olmasından dolayı memnun
güzeldi de, şimdi niye çirkin oluyor?
olduğunu belirttiler.
VEFA TANIR (Devamla) — Çok muhterem
Sayın Genel Başkanımız dış politikada Hü
arkadaşlarım, bugün 19 Mayıs; mutlu bir gün.
kümetle beraber olmanın Hükümete ne sağlaya
Ruhu şadolsun Büyük Ata'nm: Kurduğu Cum
cağını düşünmeden; Türk Devletine, Türk Mil
huriyet, 50 nci yılı döndü. 10 ncu yılda Büyük
letine ne sağlayacağını, kendisinin yurt dışında
Atatürk diyordu ki, «60 nci yılda daha müste
yapacağı konuşmalarda, yurt dışında katılacağı
rih ve daha mutlu olacağım. Çünkü, Cumhuri
müzaıkerelerde, arkasında bir milletin olduğunu
yetle doğan Mustafa Kemaller 60 yaşına gire
hissederek, Türik Milletinin menfaatlerini daha
cek. Genel müdür olacak, milletvekili olacak,
güçlü korusun diye «dış politikada sizinle be
genç general olacak; Cumhuriyetin nöbetini tu
raberiz» dedi. Yakışa bir kısım devlet idareci
tacak».
lerinin, devlet yöneticilerinin yurt dışına gider
ken kendi mizaçlarını da uçağın içerisine: tık
Büyük Atatürk bunları görmedi; ama 19
masına, Şarklı gidip, Şarklı gelmesine rağmen
Mayısta, «Mutlu yat Büyük Ata!» diyemiyorum,.
dış poütikaida biz de bu haysiyet kırıcı davra
50 nci yılda, Cumhuriyetin çocukları, Cumhu
nışların arkasında ve yanında olduğumuzu be
riyeti muhafaza edecek hükümetin başına gel
lirtmek için demedik.
di. 50 nci yılda Başbakanın sağma, 50 yıllık
Cumhuriyetle uğraşan kişi de oturdu. Zannede
BAŞKAN — Sayın Tanır, vaktiniz dolmuş
rim Sayın Ecevit'in mutsuzluğu burada; Sayın
tur
efendim. Cümlenizi bağlayınız.
Ecevit'in son günlerdeki kilo kaybı burada.
VEFA TANIR (Devamla-) — Daha ağır, da
MEHMET NEBtL OKTAY (Siirt) — Hava
ha güçlü müzakereler için dedik.
meydanını da söyle, hava meydanını da. ErbaÇok muhterem arkadaşlarım, cümlemi bağ*kan gülüyor.
lıyoruım. Şimdi aşağıidan sataşan arkadaşlarınla
cevap olarak bağlıyorum.
VEFA TANIR (Devamla) — 50 yıldır yapılan
Hükümetin yaşamasına biz sizden çok daha
işlerin, Nemrutun iki sütununa gerilmiş mancı
duacıyız.
Her ne kadar, 141 ve 142'den dolayı
nık gibi milleti ateşe attığını ifade edenler; 50
aranızda
bir
soğukluk belirmiş ise de, bu soğuk
yıl içerisinde «Kültür Sarayı» denen tiyatro ya
luğu
gidereibilmıek
için sağ kanat dünden beri
pıldığını, turizm bahanesi ile memlekette 85 ta
'çabanın
içerisindedir.
İnşallah bu aşı tutar, de
ne kilise inşa edildiğini; ama cami tamiratı, için
vam eldensiniz. Biz önümüzdeki günlerde bu kür
para ayrılmadığını, hastanelerde tohum banka
süden
söyleyecek çok lafı bu gidişle bulacağız
sı açıp, sunî ilkah için Amerika'dan tohum geti
kanaatindeyim.
rildiğini söyleyen kişiler Cumhuriyet hükümet
Saygılar sunarım. (C. G. P. şuralarından al
lerimde vazife aldılar ve yine bugün olduğu gikışlar) ;
Ibi, «19 Mayısta, Yunan adeti olan, Yunan hay
ranlığı olan bu gösteriler, biz iktidara gelirsek
BAŞKAN —• Teşelkkür ederim Sayın Tanır.
yapılmayacak» diyen insanların bu Hükümette
Demokratik Parti Grupu adına Sayın Meh
ye>r aldığını gördük. Ecevit'i bir bakımdan kut
met Altınsoy, buyurunuz efendim,
larım. Hükümete ağır basmış; bugün, Atatürk'
D. P. GRUPU ADINA MEHMET ADTINün anladığı şekilde 19 Mayıs Bayramı kutlanı
ıSÜY (Niğde) — Muhterem Başkan, değerli ar
yor.
I kadaşlarım ;
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anayasamızın 105 nci maddesi, Başbakanın, I ye geçişin mücadelesi veriliyordu. Geçen yıllar
içerisinde demokrasimiz, arızalı da olsa epey yol
Bakanlar Kurulu arasındaki koordinasyonu te
katetti. Vazgeçilmez kişi ve toplum hürriyetle
min elfcmiek ve Hükümetin genel politikasını yü
rinin kazanılması mücadelesini gerilerde bırakıp,
rütmekle görevli olduğunu söyler. Yani, bir baş
ka deyimle; Hüküm -çitin renginin, Başbakanın I millî refahın, ekonomik kalkınmanın, teknoloji
fırçası ile verileceğini söyler.
de ileri toplumlara ulaşmanın yarışı dönemine
gelindi. Ancak, bugün üzüntü ile müşahade edi
Şimdi tenkidi için huzurunuza geldiğimiz
yoruz ki, köprülerin altından geçen bunca su
1974 yılı Başbakanlık Bütçesini bu açıdan alıp,
lara
rağmen, demokratik hayatımıza, bir geri
•huzurunuzda Demokratik Parti -adına görüşle
ye dönüşün başlangıcına gelmiş bulunduk.
rimizi arz etmek isteriz.
Ancak, bu makamı işgal eden muhterem za
Sayın Ecevit'in koalisyon iktidarıyle birlik
tın, Hükümetin geçerliği ve işlerliği hakkında
te, bir rejim problemi bütün meselelerin başı
.inancını kaybetmiş olduğunu söylemesi; kişisel
na geçti. Yeni iktidarın beyanı ile icraatı ara
,görüşünün istifa etmek olduğunu beyan etmesi
sındaki tezadı dikkatle takip ediyor, hassasi
karşısında, bu makamı işgal eden. zatı ve onun
yetle talhlil ediyoruz. Neticede, devletimizin bir
İcraatını tenkitte müşkülât çektiğimizi de arz
rejim buhranına itildiğini endişeyle müşahede
etmjek isteriz.
ediyoruz. Koalisyon hükümetlerinin karakteris
Bizim kanaatimize göre, bu sözleri sarf eden
tiği icabı, kanatlar arasında ne kadar yakınlaş
muhterem Başbakanın, bundan bir ilci gün son
ma olursa olsun, hükümet üyelerinin beyan ve
ra bu makamı işgal etmemesi ] âzım gelirdi. Şa
davranışlarında az veya çok tutarsızlık görü
yet bu sıözünü geri aldığını veya kendisinin söy
lebilir. Bunu normal karşılamak gerekir. Ancak,
lemediğini alenen boyan etmiş olmak kaydıyle.
Sayın Başbakanın biraz evvel arz ettiğim beya
Bu nedenle, Hükümetin, 1974 yılı Bütçesi
nı noktasına girdikten sonra, artık koalisyonun
münasebetiyle tenkidinde müşkülât çekiyoruz.
tabiatından gelen bir anlaşmazlıktan, bir nor'Bu Hükümet, yarın olacak mı, olmayacak mı? I mal tutarsızlıktan bahsetmek mümkün değildir.
Şayet yarın olmayacaksa, bugünden, istikbale I Artık bu Koalisyon Hükümetinin başka bir ba
muizaaf birtakım temennilerimizi beyan etmelk
za oturması veya bu Hükümetin iktidardan çe
fuzulî olacaktır. Olacaksa, o takdirde nasıl ola
kilmesi lâzım geldiğine işaret etmek isterim.
cağı, hangi istikamette şu beyanların karşısında
Muhterem arkadaşlarım, Sayın Ecevit Hü
hangi .garantileri alacağı veya hangi garantileri
kümetinin
Sayın Maliye Bakanının, bütçe mü
vereceği, «Yeni Hükümet» diyeceğimiz Hükü
zakereleri
nedeniyle
yaptığı çeşitli beyanları de
metin renginin, boyasının, şeklinin ne olacağım
ğerlendirirsek, şu görüş ortaya çıkıyor : Üçün
bilmediğimiz için, bugünden de hakkında bir
cü Beş Yıllık Plan hedeflerine az çok uygun
'temennide bulunmanın güçlüğü içindeyiz.
bir malî uygulama; özel teşebbüse saygılı; fa
Temenni ederdik ki, Sayın Başbakan şayet
kat devletçiliğe ağırlık veren kooperatifler ve
bu kanaatte ise, bütçeyi Yüce Meclise getirmehalk sektörü adiyle de anılsa, şahsî mülkiyete
ic^eaı' .evvel bu Hükümet buhranını halletmeli idi.
cevaz veren, halk iştirakine dayalı işletmelerle
(Bu sözlerimde ciddî değil idi ise, bütçe gibi ciddî
gerçekleştirilecek bir ekonomik politika; bir
bir kanun tasarısı Yüce Meclise geldiği zaman
başka deyimle, ılımlı sosyal demokrat bir eko
sarf etmemeliydi.
nomik hüviyet. Ancak, Meclislere şevki öngö
rülen kanunların malhiyeti, Cumburiyetin 50 nci
ıMulhterem arkadaşlarım, Sayın Ecevit Hü
yılı münasebetiyle çıkarılan Af Kanunu müzakümetiyle beraber memlekete bir rejim mese
kerelerindeki ve ondan sonraki davranış, fikir
lesinin geldiğini kabul etmek zorundayız. 1946
hürriyetinin sınırsızlığını hedef alan Hükümet
larda çok partili demokrasiye geçişin doğum
Programı ve bu programın uygulanmasındaki
sancıları arasında duyulan ilk ses, Türkiye'de
davranış; gençlik hareketlerine karşı takınılan
bir rejim buhranının varlığını haykırıyordu.
tavır; bilhassa köy - kentler ve kooperatifler
Millet varlığının devamı için her şeyden önce
gibi yeni kuruluşlara verilmek istenen hüviyet
rejim meselesinin halli isteniyordu. Türü ken
dine has bir idare tarzından, hakikî demokrasi- I değerlendirilince, ortaya başka bir görüntü çi'k259 —
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maktadır. Hükümet, bu haliyle tanı bilimsel I sevkedeceği yerde, kendisi hâkim olup karar
veriyor. Taraflardan birini iltizam, diğerini it
sosyalist bir hüviyet kazanmaktadır. Üretimi ar
ham ediyor.
tırmak, üretilenin pazarlanmasmı temin etmek,
ıSaym Başbakan, hem sınırsız fikir hürriye
fiyatlarını tanzim etmek, küçük üretim ünitele
tinden dem vuruyor, hem de gençlik arasında
rini birlik halinde güçlendirmek, üretici ile tü
bir faşist fikrin mevcudiyetini farzedip, onu da
ketici arasında vasıtasız bağlantı kurmak ve ben
tecrim, ediyor. îşte, bizi endişeye sevkeden, Hü
zeri faaliyetler, kooperatif kuruluşlar dolayıkümetin bu tezatlı çalkantısıdır. Aslında biz, işa
sıyle gerçekleştirilebilir. Demokratik idarelerin
ret ettiğimiz bu tezadın da zahiri olduğuna ka
ekonomik hayatında bu, denemeye değer bir
niiz. Bu kargaşa bir maksat için, belli bir hede
yöntemdir. Ancak, domates fidesi yetiştirmek
fe gitmek üzere, gerekli ortamı yaratmak için
ten, dış ticarete, ağır sanayi kuruluşlarına ka
vazı sahne edilmektedir. İktidar, fikir özgürlü
dar ülkeyi kooperatif birlikler manzumesi halin
ğü bahanesiyle, kanunlar çıkarıp anarşiyi ve her
de örgütlemenin, bir başka tür rejimin ağla
türlü aşırı akımları meşrulaştırmak çabasında
rını yurt sathında örme gayretinden başka iza
dır. Bu kanunlaşmış anarşik ortam içinde çatı
hı yoktur. (D. P. ile A. P. sıralarından «Bravo»
şan topluluklardan kendi renginde olana sahip
•sesleri.)
çıkmak; onun karakterini, onun hareketini meş
Yurdumuzun yerleşme düzeni, tarihî akışı
ru göstermek, karşı kanaat ve davranışları hür
içinde türlü sebeplerle bozulmuştur. Medeniye
riyete kasteden faşist eylemler olarak ilan edip
tin nimetlerini âdilâne tevzi edebilmek gayesiyle
üstüne
varmak istiyor. Böylece iktidar, kendi
köylerden başlayan, yurt çapında bir yerleşme
ne
karşı
kanaatları susturmuş, kendi felsefesini
tanzimine şiddetle ihtiyaç olduğu izahtan vares
terviç
edenleri
tanı bağımsızlığa kavuşturmuş
tedir. Bu iş, esaslı etüt gerektirir. Orman köy
olacaktır. Sonunda da, bu idarenin adına öz
leri için ayrı, ova köyleri için ayrı, iklim ve ara
gürlükçü demokrasi diyeceksiniz. Bizim kanaa
zi şartları için ayrı ayrı metotların uygulan
timiz odur ki, bu piyesin sahneleneceği yer Tür
masını gerektirir. Bu işi toptan yapmaya teşeb
kiye değildir, Türk yurdu olamaz.
büs halindeyse, astronomik rakamlara baliğ olan
malî kaynaklar gerektirir. Ama, iktidarın bu
meseledeki icraatı, şayet bir fantezi olarak orta
ya atılmış değilse, bir başka istikamette geliş
me istidadmdadır. Devlet eliyle kurulacak köy
- kentlere devlet zoruyle yerleştirilecek köylü
yü kooperatif birlikler yoluyle örgütleyip dev
let sultasına almak; işte, Hükümetin, köy kent - kooperatif işbirliğinden meydana gelen
manzara bu. Hal böyle olunca, kolhozun Türkçesine, «köy - kent» demek icabetmektedir.
(C. H. P. sıralarından gürültü ve gülüşmeler.)
BAŞKAN — MüdaJhale etmeyelim efendim.
Buyurunuz.
C. G. P. GRUPU ADINA MEHMET ALTINıSOY (Devamla) — Siz gülersiniz tabiî, hoşunu
za gittiği için olsa gerek.

Muhterem arkadaşlarım, Başbakanlık bütçe
sinin tenkidi vesilesiyle, Başbakanlığa bağlı
olan bazı kuruluşların, Başbakanla ve Başba
kanlıkla olan münasebetleri üzerinde durmak
istiyorum.
Millî İstihbarat Teşkilâtı Başbakanlığa bağlı
bir müessesedir. Vazifesi, dış ve iç emniyetimizi
temin etmek üzere çok değerli ve çok gizli (ha
berleri almak, bunları hükümetin başı olması
dolayısıyle Başbakana iletmek, ilgili makamla
ra iletmektir.
Sayın Başbakan muhalefet lideri olduğu sı
ralarda, Millî İstihbarat Teşkilâtının memurla
rını «ajan provokatör» olarak, karıştırıcı ajan
olarak ilân etmiştir. Şimdi kendisine bağlı olan
bu teşkilâtı bu gözle görerek, ne istikamette
kullanmaktadır? Bunu soruyoruz ve merak edi
yoruz. Bu ajan provokatörler, bu karıştırıcı
ajanlar hâlâ kendi emrinde, hangi ajan provo
katörlüğü ifa etmekle meşgullerdir?

Son günlerde gençlik arasına zulhur eden ça
tışmalar karşısında Hükümetin takındığı tavrı
dikkate değer buluyoruz. Bir Hükümet üyesi,
olayları yatıştırmakla, tarafları ayırmakla sükû
nu temin etmekle görevli bir bakan, hâkim gibi
Sormak istiyoruz.
hüküm veriyor; araya igirip ayırdığı tarafları,
HASAN OEBİT (Adana) — Normal vazi
suçluyu mağdurdan ayırt edecek, adlî mercilere j felerini yapıyorlar.
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D. P, GRUPU ADINA MEHMET ALTINıSOY (Devamla) — Normal vazifelerini yapı
yorlarsa, normal vazifelerine devam ettiklerine
göre, demek ki, evvelce de normal vazifelerine
devanı diyorlarmış. Bu müessese hakkında bir
kanunî eylem ve işlem yapılmamış oluyor. Şa
yet, eski ajan provokatörlüklerine devam edi
yorlar ise, şimdi de Sayın Başbakanın namına
bunu yapıyorlar demektir. Bu hususun açıklan
ması Hasan Cerit arkadaşımıza değil, Sayın
Başbakana veya bu görevde olanlara düşer gibi
gelir bendenize.
HASAN CERİT (Adana) — Açıklarlar, me
rak etme.
MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Ben
de onlardan, açıklamasını bekliyorum. Zatıâlinizin gayretine lüzum olmadığım işaret etmek
istiyorum.
SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Deliller var,
verecekler.
MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Evet
verecekler, versinler istiyoruz.
Yine Sayın Başbakan, Hükümet başı olma
dan az evvel, telefonunun bu müessese tarafın
dan dinlendiğini, büyük alayı vâla ile halk
efkârına intikal ettirdi. Bu müesseseyi halk na
zarında çok küçük düşürdü.
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Başba
kan demedi.
BAŞKAN —• Devam ediniz efendim, devam
ediniz.
MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Baş
bakan demedi mi? O zamanki gazeteleri açar
Çakarsanız, Başbakan, Başbakan olmadığı za
man, Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başka
nı Sayın Bülent Ecevit, o zaman söylediği söz
leri inkâr ederse, «Kafamın içindekini bilseler
de rahat etseler» dediği sözünü inkâr ederse,
doğru; ama sizin, onun namı hesabına gayret
etmenize lüzum yok. Ben Sayın Başbakandan
zaten bunların cevabını istiyorum. Siz niçin gay
ret ediyorsunuz beyler, lütfedin dinleyin.
SABRI TIĞLI (Kastamonu) — Merak etme,
Başbakan da cevap verir.
BAŞKAN — Devanı edin efendim,
edin.

devanı
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MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Evet,
bu telefonu dinleyen, ıo zamanki Cumhuriyet
Halk Partisinin Genel Başkanı Sayın Ecevit'in!
telefonunu dinleten müessese, şimdi Sayın Ecevit'ten, Sayın Başbakandan; soruyoruz 'bu tele
fon hadisesinin aslı var idi ise, ne kanunî muame
le yapıldı, yok idi ise o zamanki söylediğini ge
lip tekzip edecek midir ? Bunu sormak istiyoruz.
HASAN CERİT (Adana) — Emir verenler
değişti şimdi.
BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurun.
MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Hasan
bey, zatiâliniz eğer Sayın Başbakanın vekâle
tini deruhte ettinizse, ben bu kürsüden indikten
sonra çıkarsınız vecap verirsiniz.
HASAN CERİT (Adana) — Icabederse ve
ririm.
MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Yalnız
yerinden hatibe laf atmanın, İçtüzükte yazılı bir
husus olmadığını, sizin de bir hukukçu arkada
şımız 'Oİdulunuzu bildiğim için, hukuka riayet
kar olmanız lâzım geldiğini bileceğinizi ümit
ederim.
Bu ımillî müessesenin hu iki hususta açıklı
ğa kavuşması, eğer iddia edilenler varit ise bun
ların ortaya konması; varit değilse bu müesse
sede böyle bir şeyin varit olmadığının açıkça
söylenmesi lâzım. Bu millî müessesenin hâlâ bu
itham altında devam etmesi ve hem de bu ithamı
yapan Başvekilin emrinde devam etmesi müm
kün değildir.
Muhterem arkadaşlarım, yine Başbakanlığa'
bağlı olan TRT üzerinde bazı hususlara işaret
etmek istiyorum. Kişiye özel kararname ile ta-,
yin edilen Sayın Cem İpekçi'nin tayinindeki
[özelliğe ve anormalliğe çok işaret edildi; mak
sadım buna dokunmak değil. Bu müessese hak
kında bugünkü Tercüman Gazetesinin, «İnci»
adlı ilâvesinde çok dikkate değer bir neşriyat
var. Eğer iddia edilen doğru ise, Sayın Cem
İpekçi ailesinin malik bulunduğu bir film şirke
ti, milyonlarca lira almak suretiyle ve hem ,de
sahibi aslilerinden kaçak olarak TRT'ye ver
mek suretiyle televizyonda filmler gösteriyor
muş.
Şimdilik gazete neşriyatıdır, bir iddia halin
dedir ; ama bir gazetenin bu kadar alenî, bu ka
dar büyük çapta bir skandali mesnetsiz olarak
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ortaya atacağını pek tahmin etmiyorum. Ama j bütçesini müzakere ettiğimiz §u günde, Parla
şimdilik iddia halindedir, haber veriyorum..
mentomuzu teşkil eden bütün partilerin, bütün
milletvekillerinin ıgönül gönüle, elele vererek
M. VEDAT ÖNlSAL (iSakarya) — Cevaplan
saygı ve sevgi içerisinde memleket meselelerini
dırsınlar.
müzakere etmesini temenni ediyorum. (Alkışlar)
'MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Baş
Sevgili arkadaşlarım, bugün müzakere ettiği
bakan tetkik etsin ,tahkik etsin. Aslı yoksa tek
miz bütçe, yalnızca Başbakanlığa bağlı TRT,
zip etsin, aslı varsa gereken muameleyi yapsın
MİT, TÜBİTAK, Personel, Kültür, Atom Ener
diye söylüyorum. Bunun, benini vazifem olduğu
jisi ve Tiyatrolar, Operalar Grenel Müdürlüğü
kanaatindeyim.
gibi genel müdürlük ve daire başkanlarının bütSayın Oerit, bunun da tarafınızdan tekzibi
lâzım geliyorsa, lütfen müdahale buyurun.
I cesi değil; Hükümetin, Cumhuriyet Hükümeti
BAŞKAN — Sayın Altmsoy, 'vaktiniz dolmak
nin başı, Başbakanlığın politikasının da dile ge
üzere, riea ediyorum.
tirildiği bir bütçedir. Bu bakımdan, konuşmam
da memleketimizin bu mümtaz dairelerinin büt
MEHMET ADTINlSOY (Devamla) — Peki
çesine fazla miktarda değinemezsem, ilgili dai
e£endim, vaktim doilduysa bitireceğim Sayın
reler hoş görsünler.
Başkan.
TRT hususunda ba'zı söyleyeceklerim vardı;
Sevgili arkadaşlarım, Türkiye'mizde hepi
mademki vaktim dolmuş, (Sayın Başkanın müsa
mizin müştereken özlediği huzur, istikrar ve
mahasını suiistimal etmek istemiyorum. Yalnız
güveni sağlamamız lâzımdır. Türkiye'de buıgün
bir hususa işaret etmek isteyeceğim. (MSP sı
için ihtiyaç olan millî huzur, istikrar ve güven
ralarından «Olmaz ki» sesleri)
dir.
Zatiâlinizden değil, Başkandan müsaade ala I
Bunu kısımlara ayırırsak; siyasî huzur ve
cağım beyefendi.
güven; sosyal huzur ve 'güven; iktiisadî huzur
Koalisyonun kanadından birisini teşkil eden
ve güven; Hükümetin istikrarı ve millete gü
ven verişti; ımiillî emniyet 'kuvvetlerimizi teşkil
Sayın Millî Selâmet Partisinin sayın sözcüsü,
I
eden asiker ve polis kuvvetlerimizin 'mıemleketiTRT 'rin milletten yana olması, Anayasadan ya
sağlayacağından
na olması, dinimize, inancımıza sadakat göster I m'izin iç ve dış güvenliğini
'emlin olacak şekilde huzur içimde olmamız, gü
mesi lâzım (geldiğinden bahsetti.
ven içinde olmamız ve nihayet Parlamentonun
Bu televizyonda oynanan «Karalar-ın Meıda huzur, sükûn, istikrar içinde Türk (milletine
metleri» ile mi temin edilecek 1 Bunu da sor
igüven
vermesi...
mak istiyordum.
Hükümetin tutum ve davraııışlarıyle, poilitifcasıyle, vatan ve millet bütünfljüğünü sağ-lamak için, aziz (milletlimizin anaunsurları olan,
•geleceğin ümiıdıi ve istikbali olan gençlerimiz
arasında birlik beraberlik sağlamanın öncüsün
olması lâzım, öğretımenlıer arasında birlik bera
berlik sağlaması; 'din adamları arasında birlik
'beraberlik sağlaması'; Silâhlı Kuvvetler ara
sımda birlik beraberli ksağiaımaısı; İşçiler ara
sında birlik beraberlik sağlaması hepimizin özladüği güzel şeyler ve hedeflerimıizldi,r.

Hepinize tefekkür ederim. (DP ve AP sıra
larından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür 'ederim Sayın Altınsoy.
Şahısları adına Sayın Hasan Tosyalı.
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın
Başkanım, çok değerli arkadaşlarım;
Bugün şahsen mutluluk içinde bulunuyorum.
'Çünkü, vatan ve milletimizin kurtarılması için
Yüce Atatürklümüzün Samsun'a çıktığı gündür
Bugün Türk Milletinin bayramlarının bayramı
olan bir gündür. («Bravo» sesleri, alkışlar)
Nasıl ki, 19 Mayıs 1919'da Türk hürriyet ve
istiklâlini, Türkiye Cumhuriyetini 'kurtarmak
için, Türk milleti elele vermiş ise, bugün de1
onun yıil dönümü olan kutlu bir günde Türkiye
Cumhuriyeti Hükümetinin
Başbakanlığının I

Bütün bu istikrar, güven isterinde milletçe
olduğu gibi, Parlamentoca ide, Hükümette Baş
bakanlığa yardımcı olmak arzusunda ve zaruretindeyız arkadaşlar. (O. H. P. sırala>rınıdan
«Bravo» sesleri', alkışlar) Ancak bu millî huzur,
istikrar ve güvenin elbirliği ile sağlanmasında,
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Hükümetin başı olan Sayın Başfbaıkanın da yan
lış teşhislere saplanımaımaısı 'lâzımdır :' (A. P. ve
C. G. P. sıralarından «Bravo» sesleri)
Bugün
memleketimizde özlediğimiz huzur, istikrar ve
güven yok ise (iki kendisi 'biraz yokluğundan,
eksikliğinden bahsetnuelkte iki) bunun sebebi ve
kaynağı halklkında yanlış teşhis yapmaması lâ
zımdır.

den beri ben neden bahsediyorum ki, sen «Bal
tayı taşa vurmak» tan bahsediyorsun. (A. P. ve
C. Gr. P. sıralarından «Bravo» sesleri) Yanlış
teşhisten bahsediyorum. Teşhiste birleşelim, di
yorum.
BAŞKAN — Sayın Tosyalı, bir dakikanız
kalmıştır efendim.
HASAN TOSYALI
(Devamda) — Sayın
Basjbakan, evvelki Barbakan Sayın
Demire!
gibi teşhis hatasında bulumuyor. Aralkadaşlar,
•gelin, birleşelim. Mutlak surette, bu anarşistle
rin fikir suçlusu, fikir özgürlükçüsü olmadığın
da ve vatanı yıktıklarında birleşelim.
BAŞKAN — Sayın Tosyalı, son cümlenizi
rica edeceğim efendim.

Muhterem arkadaşlarım, hakikaten istirham
ediyorum, hangi partiye mensup olursak ola
lım,
hepimiz
mıilliyetçıiyiz,
vatanperveriz.
(«Bravo» sesleri) Şu aziz milletimizin refah ve
saadeti içlin şurada yemıin ettik. Bu yeminimi
zin, bu arzularımızın sahibi olanak bir şeyde
mutlaka birleşmemiz lâzım : Söylediğim istik
rar, huzur ve güvenin veya güvensizliğin kay
nağına iyi teşhis koymakta birleşmemiz lâzım
dır.

HASAN TOSYALI (Devamla) — Söyleye
ceğim efendim.
Vatandaş sizi, «Yalnız pahalılık
getirsin
anarşistleri affetsin» diye iktidara getirmedi.
Siz de bunun için gelmediniz. Vatandaşlarımız
iş istiyor, iş. Vatandaşlarımız, ziraî ve sınaî
ürünlerinin artırılmasını, üretilmesini istiyor;
vatandaşlarımız, yatırımların artırılmasını isti
yor. Bu yatırımların 1 , millî ve sınaî kalkınmaımızı sürükleyici temel sektörlere tevcih ve teksif
edilmesini istiyor; vatandaşlarımız hayat paha
lılığının önlenmesini istiyor. Hep birlikte bu
sahaya gayret sarf edelim arkadaşlar.

Mulhterem arkadaşla-rım, hepimiz bilmeliyiz
ki', komünist, •emperyalist, tarihî düşmanımız
ıolan, bize iyi komşuluk yaparsa biz de mukabe
leden iyi komşuluk yaparız; fakat rejiminin isimi
ne olursa olsun, tarih boyunca yüz yıllar bo
yunca Türk Milletlini, Türik İmparatorluğunu
parçalamayı kendine temel
politika ittihaz
eden Rusya'nın, Türkiye'yi tecrit ettiğinin ve
şimdi de 3 - 5 yıldan bemı içten yıikmaya çalıştı
ğının, bunun içlin de millî değerlerimize, dinî
değerlerimize saldırış halimde olduğunun, bütün
'bizi birbirimize düşürdüğünün devlet idaresine
ikarşı halikı düşman ettiğinin farkına varalım.
(«Bravo» sesleri) Birbirimizi yanlış teşhislerle
itham etmeyelim, çürütmeyelim ve düşmanın
ekmeğine yağ sürmeyelim. («Bravo» sesleri).
Şimdi imuhterem arkadaşlarım, 3 - 5 yıldan
beri Türkiye'mizde, Anayasamızın 2 nci madde
sindeki, «Cumhuriyetin temel ilkelerine»; Ana
yasamızın 11 nci maddesindeki «Tüılk vatan ve
milletinin bölünmezliğine ve bütünlüğüne»;
Anayasanın 19 ncu maddesinin «Din hürriyeıtin'e» ait niteliklerini görmemezükten gelerek:,
bunların muhafaza ve müdafaasında birlik ha
linde olunmayaralk, tahrip eden anarşistlerin,
yalnız bir «fikir özgürlükçüsü» olduğunu düşümerek dikkat edelim. (C. H. P. sıralarından
«Baltayı taş;a vurma» sesleri, gülüşmeler) Bal
tayı ben, memleketimi içten yıkanların başına
vururum, taşa değil, sayın arkadaşım. Demin
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Hükümet yanlış teşhis koymasın. Bu yüzden
Hükümet Başkanının, kanun Cumhurbaşkanı
nın onayından çıkar çıkmaz; «Anarşistler affe
dilmedi diye» onlar affedilmedi diye nuemlekette siyasî huzur, sosyal huzur ve ekonomik hu
zur da kalmayacak; Hükümet istikrarlı olma
yacak» şeklinde beyanatta bulunarak memleke
ti daha büyük huzursuzluğa, daha büyük istik
rarsızlığa ve daha büyük kararsızlığa, güvensiz
liğe düşürmeye hakkı yoktur.
BAŞKAN — Sayın Tosyalı, bağlayınız efen
dim.
HASAN TOSYALI (Devamla) — Peki efen
dim, yarım cümle ile bağlıyorum.

I

Hükümet Başkanı bu hususlarda, Çankaya'
d a Cumhurbaşkanının kapısı önünde gazeteciler
tarafından', istikrarsızlığın faili olarak cürmümeşhut yapılmıştı. Bu hususta Saym Başbafcamn, arz ettiğim hususlarda iyi teşhis 'koyması
n ı ; Büyük Millet Meclisini/milleti birlik bera-
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b erlik halinde olmaya sevk etmesini, bunun I olan kuruluşlardır ki, bunlar, Millî Güvenlik
rdhberiğini yapmasını .istirham ediyorum.
Kurulu, MİT Müsteşarlığı, Devlet Personel Dai
\ r üce Meclise saygılar sunuyorum. («Bravo»
resi, Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreter
sesleri, alkışlar).
liği ve Kültür Müsteşarlığı kuruluşlarıdır.
BAŞKAN — Hükümet adına Sayın ErbaÜçüncü bir bölüm ise, özel kanunlarla ku
Ikan. (C. H. P. sıralarımdan, alkışlar.)
rulmuş ve ödenekleri Başlbaaknlık bütçesi içe
DEVLET BAKANI VE-BAŞBAKAN YAR
risinde yer alan kuruluşlardır. Bunlar, d a ;
DIMCISI NECMETTİN ERBAKAN (Konya)
'TRT, Türkiye ve Orta Doğu Âmme İdaresi
— Muhteremi Başkan, Yüce Meclisin muhterem
Enstitüsü ve Türkiye Bilimsel ve Teknik Araş
üyeleri;
tır mla Kurumu müesseseleridir. Bu üç bölümü,
İİ974 yılı bütçesinin Başbakanlık kısmıma
.Başbakanlık Bütçesi içerisinde müzakere ediyo
ait di an bölümünü müzakere ediyoruz. Yüce
ruz,
Meclise her şeyden önce, Başbakanlık bütçesi
'Başbakanlığa bağlı diğer kuruluşlar : Da
olarak müzakere etmekte okluğumuz hususu
nıştay Başkanlığı, Devlet Planlama Teşkilâtı,
kısaca takdim etmek istiyorum. Bunun arka
'Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet
İstatistik
sından, Başbakanlık bütçesiyle ilgili bazı hu
Enstitüsü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
susları, belirtmek istiyorum ve bunu takiben de,
ve Tarım Reformu Müsteşarlığı, Vakıflar Ge
burada Başbakanlık bütçesi üzerinde kıymetli
nel Müdürlüğü,
Yüksek Denetleme
Kurulu
fikirlerini o ita yere koymuş olan muhterem
Başkanlığı konulan ise, .ayrı ayrı ele alvnmakaılkadaşöarımızın temas ettikleri konular hak I tadır.
kında da fikirlerimizi ve görüşlerimizi orta ya
Bu bölüme, bu il'k üç bölüme girmeıkte olan
ve koymak istiyorum.
bütün bu 'kuruluşbırm bütçeleri bu yıl huzur
[Bendeniz Başbakanlık bütçesi hakkında bu
larınızda takdim edilmiştir. Teferruatına gir
mâruzâtımı arz ettikten sonra, bilhassa Başba
meden arz etmek istiyorum; 9(88 638 779 lira
kanlık bütçesinin, Devlet personeli, MİT ve
lık: bir bütçe olarak Yüce Meclislere takdim
'TRT giibi bölümleriyle doğrudan doğruya alâ
olunmuştur. Geçen yıl bu bütçe 704 9115 780'
kalı bulunan Devlet Bakanımız Sayın ismail
TL. idi. Bu yıl, gecen yaldan 283 722 9i9İ9 lira
Hakkı Birler arkadaşım benden sonra, yü'k'selk
lık bir .artışla huzurlarınıza gelmiş bulunuyo
'müsaadelerinizle, kendi alâkadar .olduğu konu
ruz.
lara ait hususları huzurlarınızda ele alacaklar
Her şeyden önce, bu artışın üzerinde durmak
ve Başbakanlık adına bu hususlar hakkında on
istiyorum.
Geçen yıl takriben 60 - 62 milyar
lara cevap verip, mevzulara temais edecekler
lira
olan
bütçenin
bu yıl 82 milyar liraya çık
dir.
mış olması takriben % 80'un üzerinde bir artış
Muhterem 'milletvekillieri, Başbakanlık büt
ifade etmektedir. Başjbakaniık bütçesinde ise
çesi olarak burada müzakere etmekte olduğu
bu artış takriben % 40'a yakın olmaktadır.
muz hususlar, aslında üç bölümü ihtiva etmek
Hiç şüphesiz, huzurlarımıza niçin geçen yılla na
tedir.
zaran bu % 40 artışla geldiğimizi, gelmek du
Bunlardan bir tanesi, doğrudan doğruya
rumunda olduğumuzu açıklamakta fayda o'lduBaşbakanlığa bağlı olan kendi büroları, Başba I ğuna kaniim.
kanlık teşkilâtının bizzat kendisine ait olan hu
(Şöyle ki, bu yılki 288 milyon liralık -artış,
suslar, burada müzakere etmekte olduğumuz
aslında
büyük kısmıyla personel giderlerinde
ıkonunun bir bölümünü teşkil etmektedir. Bu
ki
cari
masraflardaki
artışlardan ileri gelmeikJbölümler, Başibakanlrk Müsteşarlığı, Özel Ka
tedir.
Diğer
bir
bölümüyle
de, yatırımlardaki 1
lemleri, Müşavirleri, Arşiv Müdürlüğü, Leva
artışlardan ileri gelmektedir.
zım, Savunma Uzmanlığı, Basım Bürosu gibi
(bizzat Başbakanlığı teşkil eden bölümdür.
öari masraflardaki artış, yeni personel alıp,
llkinci bir böılüm, özel kanunlarla Başbakan
teşkilâtları geliştirmek manasında değildir. Bu
bütçede cari masraflardaki takriben % 40 merlık kuruluşu içerisinde yer alınış; fakat bütçe
leri ayrı bir kurum, kodu altında toplanmış I tebesindeki artış, daha ziyade mevcut personel
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ödemelerine ait değişikliklerin talbiî bir netice
si olarak huzurlarınıza gelmiş bulunmakta dır.
Şöyle ki, bu adı geçen 283 milyon liralık
artışın, 179 6:33 1587 lirası cari masraflardaki
artıştan ibarettir. Büyük kısmı personel ödeme
lerine tekalbül eden bu cari masrafların geçen
yılla nazaran takriben % 40 nispetinde artması>iiıın sebebi, geçen yıl çıkartılmış bulunan kaoıun kuvvetindeki kararnameler ve bu yıl baş
lamakta olan tatbikattan ileri gelmektedir.
Oeç^n yıl personele, çıkartılmış olan bir intiIbak kararnamesinden dolayı, takriben % 20
ibir artış verilmek zarureti husule gelmiştir.
Bu artış geçen yılın bütçesi içerisinde mevcut
değildi. Çünkü, geçen yılın ortasında bu karar•name çıkartılmıştı. Geçen bütçe devresinin so
nundaki bir aktaranayla bu artış karşılandı. Do-

bağlı kuruluşlardan Devlet Arşiv Binası inşaa
tına %l 3i(X> ÜCO liralık bir ödeme ayrılmıştır.
Ayrıca, Kültür Müsteşarlığı, yatırımları içe
risinde yeni yapılacak yapılar, kütüphane in
şaatları, müze inşaatları, yapı ve tesislerin ona
rımlarına konmuş olan ilâve ödemeler bu yılki
yatırımların artmasını tevlit etmektedir.
Yine, Qekmece Nükleer Araştırma Merkezi
inşaatına konmuş olan 7 153 000' liralık bir
ilâve, yatırımlar faslı dolayı'sıyle bir artışı icabettirmektedir.
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Ku
rumunun 2 770 000 liralık aynı şekilde bir ya
tırımı mevzuübaihiıstir.
Böylece bu yılki yatırımlar ile, biraz önce
arz etmiş olduğum, % 40'a yakın bir bütçe ar
tışı meydana gelmektedir.

layısıyle, geçen yılki bütçeyle bir mukayese
yaptığumaz zaman, bu artışı geçen yıl rakamının
içerisinde doğrudan doğruya göremiyoruz. İn
tibaklardan mütevellit bu artış % 20 mertebe
sindedir. Bu yıl, kararname tatbik mevkiinde
olduğu için bütün bir yıllık rakam bütçede he
saba katillmijş ve cari masrafllardaki % 20 kadarhk artış, bu sebepten ileri gelmiş bulunmak
tadır.

Yüce Meclise, huzurlarınıza gelmiş olduğu
muz Başbakanlık Bütçesindeki bu zarurî ve
yerinde artışın kanaatimizce, durumunu kısa
ca arz ettikten sonra, yüksek müsaadelerinizle
'konuşmamın ikinci kısmına geçmek istiyorum.

Ayrıöa yüksek malûmlarınız olduğu gibi,
huzurlarınıza takdim edilmiş olan bütçede me
mur maaşlarına ai't katsayı 7'den 8'e çıkartıl
mıştır. Böylece bu da maaşlarda % 14 bir ar
tıca tekabül etmektedir. •
Yine geçen yıl çıkartılmış olan Devlet Me
murları Tedavi Yönetmeliği, mermırlara yapıla
cak olan ödemede bir artışı gerektirm'ektedir.
Bunun miktarı bu yıl takriben, memur maaşla
rının % 31üne tekalbül edecek kadar bir artışı
doğurmaktadır ve yine çocuk zamlarının 10 li
radan 25 liraya çıkartılmış olması, ve buna ben
ler bazı personel ödemeleri kadar cari masrafı
i% 1 kadar artırmaktadır.
Bütün bunların, hepsi dikkate alınacak olur
sa, personel hakkındaki kararnamelerin tabiî
neticesi olarak cari masraflarda % 40 bir artış,
'tabiî olarak doğmaktadır.
Diğer yandan, 283 milyon liralık artışın
ikinci önemli bir kısmını da Başbakanlığa bağlı
'kuruluşlardaki yatırımlarda vaki olan artış
teşkil etmektedir. Nitekim, bu yıl Başbakanlığa

{Başbakanlık ve ona bağlı olan kuruluşlar
da Hükümet olarak, Başbakanlık olarak neler
düşünmekteyiz ve bu par alarm hangi maksat
•ve gayelere, hangi yeni düşüncelerin tahakku
kuna harcanması arzu edilmektedir noktasına
temas etmek istiyorum.
iMühterem
arkadaşlarım, önce, bir defa,
Başbakanlık, biraz önce konuşan arkadaşları
mızın da ifade buyurdukları giibi, bütün hülriimate istikamet veren bir merkezdir, bir yendir.
•Bunun intizamlı ve kendi zamanını çok iyi bir
şekilde kullanan, iyi bir origanizasyon içerisin
de çalışan bir merkez, bir yer olması zarureti
ortadadır, açıktır.
Bu itibarla, Başbakanlığa ait konular içe
risinde, Yüce Meclise bilhassa üç hususu belirt
mekte fayda görüyorum.
Bunlardan bir tanesi; maalesef bugüne ka
dar, daha önceki hükümetlerimiz, Bakanlar
Kurulu giibi fevkalâde mühim bir kurulun ça
lışmasını tanzim edici herhangi bir esas tespit
etmemiştir. Vazifeyi devraldığımız zaman, «Ba
kanlar Kurulu hangi esaslara göre çalışmakta
dır? Buna ait herhangi bir esas mevcut mu
dur?» bunu araştırdık; fakat maalesef böyle
Mv doküman bulmak imkânı olmadı.
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Biz yeni Hükümet olarak önce, Bakanlar
Kurulunun muntazam, bir şekilde çalışması için,
-«(Bakanlar Kurulu çalışma -esasları»1 nı> tespit
ettik. Tarihimizde bu esaslar, Tazminattan son
r a bir ara çıkartılmış, ilk Meclisi MebuSan'dan
sonra Bakanlar Kurulunun çalışmasına dair
'bazı esaslar tespit edilmiş ve fakat bizden ön
ceki hükümetler devresinde böyle bir esas, böy
le bir yönerge (Ibugünün tabiri ile) maalesef
mevcut değil idi. İlk iş olarak, bu büyük nok
sanlık kapatılmışta'.
Bundan başka, Başlbakanlık bütçesi içerisin'de Yüce Meclise duyurmakta fayda gördüğüm
diğer ikinci 'muinim bir konu vardır. Çeşitli bakanıhklarımıza verilmiş olan yetkiler arasında,
ibir hükümetin genel politikasını tatbik etmesi
için gerekli 'koordinasyonun .kurulmasında bü
yük .zaruret görmüşüzdür.
Zira, çeşitli bakanlıklara çeşitli yetkiler vierilmiş bulunuyor. Bir hükümetim ekonomik po
litikası, bklbirini tamamlayıcı ve bir'biri İle
ahenkli mahiyette olmalıdır., Halbuki, bugünkü
mevcut kanunî mevzuatımıza göre, herhangi bir
^bakanlık kendi teşkilâtında çalışan işçil'er ile
istediği giıbi bir toplu' sözleşnne yapabilmekte
dir. Diğer bir bakanlık, ondan hiç ha(bersiz, baş
ka nispetlerde toplu sözîeşimıe yapabilmektedir.
(Toplu sözleşmıelerde dikkat edilecek birta
kım hususlar olduğu yüksek malumlarınızdır.
Umumî bir ekonomi politikanın ışığı altında
.hareket edilmek gereği açıktır. Ancak, bakanli'klarımrzın arasında her bir bakanlık, kendi
sine ait bu yetkileri ayrı ayrı kullanacak olur
sa; bir umumî ekonomik gidişatı takip etmek
'imkânı hâsıl olamaz. Ayrıca yine., bugün mev
cut kanurilarımaz herhangi bir bakanlığa, ken
dine bağlı olan bir bankadan dilediği faizle,
dilediği esaslara uygun kredi verme . hakıkı-nı
'tannmıaktadır. Bu dağınıklık içerisinde de as
lında, bir ekonomik politika, hükümetin para
ve kr'edi politikasını tatbik etmesi yine imkân
sızdı r.
Bunlar arasında bir koordinasyonun kurul
ması zaruretini, Hükümetimiz vazifeye başladı
ğı anda görmüş ve böylece ekonomik konular
arasında bu koordinasyonu kurmanın esasları
nı tespit etmiş, kararnamesini çıkartmış ve böy
lece çeşitli bakanlıklara ait konular arasında
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lefconjcnıik koordinasyonun teminine de büyük'
bir önem vererek • işe başlamıştır.
Üzerinde çek hassasiyetle durduğumuz di
ğer bir konu; konuşmacı arkadaşlarıımızdan bir
tanesinin de işaret buyurdukları <gübi, bülhasS'a
yönetimi geliştirme konusu... Yani, memleketi
mizde mevcut okul kuruluşlarımızın dalha ve
rimli, israftan daha uzak, dalha 'ekonomik çalış
maları için yapılması lâzım gelen değişikliklere
ait çalışmaları da Hükümet olarak ciddiyetle
.ele almış 'bulunmaktayız ve ciddiyetle takip et
mek niyetindeyiz.
Şöyle ki, bir çok 'dairelerimizde nüfus me
murluklarından tutunuz, tapu dairelerine ka
dar ıbugün 'hakikaten demode olmuş birtakım
•usullerle, milletimiz, kalk çeşitli .güçlüklerle
'karşı karşıya bulunmaktadır. Birtakım bakan
lıklarımızın 'kuruluşları günün ihtiyacına uy
mamaktadır.
Bu itibarla, yukarıdan aşağıya kadar (bütün
kuruluşlarımızda ciddî hir çalışma ile, «yönetiunii geliştirme» gayretinin orta yere konması zaTurıetine hükümet olarak inandığımız için, !bu
çalışmayı ciddî (bir şekilde ele almış bulunuyo
ruz. Şöyle ki, bu hususta yukarıdan aşağıya
kadar 'bütün bu kuruluşlarda yönetimi .geliştir
mek için, .esasen planın ve programın öngördü
ğü tedbirlerin titizlikle tatbik ledilm'esilni istiyo
ruz. Bakanlık ve müstakil umum müdürlükler,
«yönetimi geliştirme 'birimlerini» kuracaklar
dır. Bu «yönetimi 'geliştirme fbirimleriı» üç ay
.içerisinde lür önincelemie yapacaklardır. Bu in
celemede, hangi hususlarda, nelerin, hangi prob
lemlerin düzeltilmesi llâzım geldiği., lbir esas
olarak tespit edilecektir. Bundan sonra (bu hu
suslar öncelik sıralarına fgöre dizilecek ve bir
«Yönetimi Geliştirme Araştırma Prolgramı» ha
zırlanacaktır. Devlet Planlama Teşkilâtımızın
koordinatörlüğü altında, Ibu planlar memleke
timizdeki bütün kuruluş ve dairelere tatbik
edilecektir.
Böylece bizzat Bakanlar (Kurulu, kendi ça
lışmasını, [bakanlıklar arasındaki koordinasyo
nu ve ıbütün Devlet teşkilatındaki «yönetimi)
geliştirme»1 çalışmalarını Başbakanlık konusu
içerisinde ciddiyetle ele alınmış konular alarak
Yüoo 'Meclise sunmaktan memnuniyet duyu
yor.
2Ö6 —
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Bu (hususlara temas ettikten sonra, Başba
kanlığa 'bağlı kuruluşlar hakkında muhterem
konuşmacıların temas 'buyurdukları hususlara
çok genel Ibir şekilde anahatları ile daha baş
langıç/tan ıcevap arz etmiş olmak için, b u kuru
luşların önemli olanlarının bazıları hakkında
şu hususları Yüce Meclise arz -etmeyi ayrıca
faydalı ve zarurî görüyorum.
lAtom Enerjisi Komisyonu, Başbakanlığa
bağlı önemli kuruluşlarımızdan bir tanesidir.
Bu Komisyonun 'geliştirilmesi, atom «enerjisinin,
gerek enerji sahasında, gerekle diğer sahalar
daki faydalı kullanılışınım yurdumuzda ciddî
bir şekilde araştırılıp tatbik edilmesi büyük bir
millî ıgörevimizdir.
Bundan dolayıdır ki, ıbir megavatlık mevcut
araştırma reaktörünün, Ibııua ilâveten beş mega
vatlık ikinci araştırma reaktörünün biran ev
vel kurulmasını Hükümet 'olarak 'önemle €İe al
mış, Ibulunuyorıız. Ayrıca, ımemlekeltimiızde kuru
lacak d a n ilk 60O megavatlık atom santralının
yer araştırmaları bitmiştir. Bu yer .araştırmala
rının oıtaya koymuş olduğu neticelere dayana
rak hükümet olarak çok kısa bir zamanda, hu-*
nun nerede kurulacağının kararını alacağız ve
inşallah ilk atom santrali, planda 'gösterilen
esaslar içerisinde, gecikmeden kurulmaya baş
lamış olacaktır, Bu kabil santraller, bilindiği
'gibi, haşlandık tan sonra, takriben ;8 ilâ ll'O yılda
işletmeye açılabilmektedirler. Memleketimizin
önümüzdeki yıllardaki enerji açığını kapatmak
bakımından, (bu santrallerin' .gecikmeden inşa
sına 'başlanmak 'zarureti vardır. Hükümetimiz,
plan ve priogramda gösterilen sürelerde bir ge
cikme 'olmamasının titizliği içerisinde ibu konu
da çalışmaktadır.
Başlbakanlığa bağlı önemli kuruluşlardan di
ğer hör tanesi bilindiği igibi, Yüksek Murakabe
Ku:*uludur. Biz yeni hükümetiniz olarak, bu
kuruluştan sadece, (birtakım iktisadî Devlet
Teşekküllerinin murakabesi .görevini değil; ay
nı zamanda, bu İktisadî Devlet Teşekküllerin
de çalışmalar yapan kıymetli uzmanların, bu
müesseselerde daha verimli çalışmak için bizle
re yapacakları kıymetli müşavere hizmetlerin
den de memnuniyetle faydalanmak isteyen bir
zihniyet içerisindeyiz.
-
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Arkadaşlarımız TRT konusuna temas «ettiler.
Bu konu hakkında söylenen hususlara daha zi
yade Devlet Bakanı kıymetli a.rkadaşıım İsmail)
Hakkı Birler beyefendi ıgereken cevapları vere
cektir. Bendeniz bu konuda sadece bir iki hu
susa dokunmak işitiyorum.
(Bunlardan bir tanesi; bizim hükümet «olarak
arzumuz, TRiT'nin Anayasa ve Kuruiluş kanun
ları içerisinde çalışan 'bir millî müessese olma
sıdır. Bu sözü söylerken, her şeyden önce. bir
nokta üzerinde durulmasında yarar igörüyorum:
Bizden önceki hükümetler devrinde ve bugüne
kadarki tatibikatta TRT maalesef, bizim çok
hassas olduğumuz bazı noktalarda (kanaatimi
ze göre) hatalı ve kusurlu hareketlerde burun'muştur.
Bilindiği gibi, Anayasa'mızm 10 ncu madde
si; Devlet, millet fertlerinin manevî varlığını
.geliştirmekle mükelleftir 'der. Bundan başka,
Anayasamızın pek çok ımaddesinde, milletimizin
ahlâkı, umumî ahlâk herşeyin üstünde tutul
muştur.
Bir Devlet kuruluşu olan TRiT'nin, milleti
mizin mefahirine, anane ve örflerine hürmetkar
•olması gerekir; milletin dinini tezyif edici ve
ya onun anane ve örf ünlü küçük düşürücü bir
neşriyat, yapmaya asla hakkı yoktur ve olamaz.
'TRJT'deki neşriyat milletin ahlâkını tahrif edi
ci olamaz. Anayasanın âmir hükümleri içerisin
de TRT, milletin ahlâkî ve manevî gelişmesine
yardımcı olmaya mecburdur. (Bu itibarladır ki,
Hükümet olarak temel düşüncemiz TRT bakı^
mından hu esaslara dayanmaktadır. Ümit edi
yoruz ki, geçirdiğimiz devirlerdeki hatalar te
kerrür etmeyecektir.
Biraz önce arkadaşlarımın misal vererek te-«
mas ettikleri bazı konulara, onların konuşmala
rına cevap verirken temas 'etmeyi daha uygun
gördüğüm için, TRT 'hakkındaki mâruzâtımı
şimdilik burada kesiyorum;.
'TÜBİTAK'a gelince.. Türkiye Bilimsel ve
Teknik Araştırma Kurumu, Başbakanlığa bağlı
en önemli kuruluşlardan bir tanesidir. Bu ku
ruluş, memleketimizin kalkınmasında çok mü-»
hım hizmetlerin yapılmasının .mesulü bulunmaktadır. Bu kuruluştan mutlaka azamî derecede
faydalanmak ve kendi kuruluş kanunundaki: ga
yeleri istikametinde daha verimli neticeler al-
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mak mecfburiyetindeyiz. 'Bu kuruluştan, mille
timizin, Ibiiîlhassa bir çoik ilimlerin kurucusu ol
duğumuz hakikatini 'orta yere koyucu araştır
maları 'bekliyoruz. Çocuklarımıza, milletin ye-<
tiştirdiğii ibüyük âlimleri tanıtmak istiyoruz.
'Bir millet 'kendisine güvenmelidir; taklitçilik
ten '.kurtulmanın yolu Ibııdur. Zira, bir millet
taklitçii olunca, o millet 'hakikî sanayi kuramaz,
montaj sanayiinde eni ekler kalır. Bir millet
eğer taklitçilikten kurtulmazsa, hakikî ilmî
araştırma yapamaz, ancak, tercüme kitaplar içe
risinde emekler kalır. Bundan dolayı, çocukla
rımızı taklitçilikten kurtarmak için, Türkiye
Bilimseli ve Teknik Araştırıma Kurumunun, mil
letimizin yetiştirdiği 'büyük ilini adamlarını
araştırıp orta yere koyması, kendisinden bekle
diğimiz igiörevlprin İbir bölümünü teşkil etmekte
dir.
Ayrıca bu Kurumdan, yalnız nazarî 'bilgile
re ağırlık veren- ibir çalışıma değil, (bilâkis tat
bikata daha çok ağırlık veren çalışmalar -bekli
yoruz. Bu Kurumdan, daha geniş sahada çalıs
ın alaıı bekliyoruz.
Bu Kurum aynı zamanda, ıbugün memleketi
mizi?! ihtiyaç 'duyduğu sosyal konularda, hattâ
-malî konularda (birtakım araştırmalar yapmalı
ve b u yolda, hükümetlere, tatbikatçı /kuruluş
lara ışık -tut malıdır.
Bundan (başka, bu Kuruluş, (kalkınma plan
larının ve hükümet programlarının ününde yü
rüyen bir kuruluş olmalıdır.. Yeni hükümetimi1z'n proigramında, bilindiği g'ibi, millî, güçlü, sû
ra tli, yaygın kalkınma esas alınmıştır. Bunun
tahakkuku için Türkiye Bilimsel ve Teknik
Araştırma Kurumuna 'mühim görevler düşmek
tedir. Millî kalkınma yapalbilmek için, kuruluş
la rı mı z in; araştırmalarını, e araştırmaların ya
pılmasına ait te'mel araştırmaları mutlaika ken
di imkânlarımızla yapacak yfollara girmeliyiz.
Bilindiği gilbi," güçlü kalkınma için, nıemleketimize sadece dışarıdan getirilen makinelerle fab
rika kurmak zihniyetini terk etmek, o makine
leri yapacak fabrikaları kurmak zihniye
tine yönelmemiz lâzım. Halbuki, bunlara
yöneldiğimiz- zaman, (bunların hepsinin, sa
yısız araştırma, isteyen konular olduğunu gö
rürüz. Bu itibarla, meselâ takım tezgâhlarını
Türkiye'de imal etmek istersek, bu takım tez-
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gâhlarında bir tornaya kumanda edecek elek
tronik kumanda tertibatını yurdumuzda imal
etmek, istersek; bu Kuruma, bunun temel araş
tırmalarına ait çok 'mühim görevler düşmekte
dir. «Bu Kurum, kalkınmada., kalkınma prog
ramlarımızın ve hükümet programının önünde
gitmelidir'» sözünü söylerken (bendeniz, işte bu
Kurumun Ibu İkalbil araştırmaları, 'hükümet
programına paralel olarak yapacak bir istika
mete «dönmesi ve bu istikamete daha, fazla ağır-*
•lık vermesi gereğine işaret etmiş bulunuyorum.
Muhteremi milletvekilleri, Başbakanlığa /'bağ
ılı olan 'diğer kuruluşlardan ibir tanesi de hiç
şüphesiz, Kültür M üs teış arlığıdır. Kültür Müs
teşarlığının çok mühim görevleri vardır. Kıy
metli konuşmacı arkadaşlarımız bunların bazı
mühim olanlarına temas ettiler. Bizim millî kül
türümüzü araştırmak, bunu milletimize tanıt
mak millî varlığımızı takviye etmek, bu Müste
şarlığa düşen en mühim görevlerden birisini
teşkil etmektedir. Bu Müsteşarlığa bağlı olan
çeşitli 'kuruluşlar da aynı ıgayeye yönelmekli
dir.
Biraz önce Iburada tiyatrolardan bahsedildi.
Bu tiyatnolarm, millî oyunlara, milletimizin
millî yapısını, onun büyüklüğünü millete aşıla
yıcı kendi oyunlarımıza dönmesi; taklitçilik
aşılayıcı, yanlış birtakım zihniyetleri aşılayıcı
oyunlardan (Devlet Tiyatrosu olarak) tevakki
etmesi gereklidir.
Bu itibarla, Kültür Müsteşarlığının böyle
le bir zihniyetle hareket etmesi, esasen kuruluş
maksadının anagayesini teşkil etmekledir.
Aziz ve muhterem milletvekilleri, sizlere,
Başbakanlığa bağlı bazı mühim kuruluşlarda,
Hükümet olarak temel görüş ve zihniyetimizin
ne olduğunu bu maruzatımla kısaca arz etmeye
çalıştım. Bu hususları belirttikten sonra, arkadaşlarımızıın/ yine Başbakanlık bütçesi münaıseibetiıyle temas ettikleri konulara baştan, teme
linden kısaca maruzatta bulunmak için şunılan
ilâve etmekte fayda görüyorum.
Muhterem milletvekilleri, Hükümet progra
mımız, Yüce Meclisimizin ve bütün milletin tas
vibini kazanmış -bir programdır. Bu programda,
beş temel hedef orta yere konmuştur: Bunlar
dan bir tanesi iç 'barış... Memleketimizde 40 mil
yon memleket evlâdını birbirine kardeş yapmak,
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Hiiküm&t programımızın- temel esaslarından bi
ridir.
Ayrıca, Devlet - millet kaynaşmasını daha
da ileri derecelere inkişaf ettirmek, Hükümet
programımızın ikinci bir temel esasıdır.
Üçüncü bir temel esas, yurdumuzun maddî
kalkınmasında bütün imkânlarımızı seferber etmemizdir. Millî, güçlü, süratli, yaygın kalkmımayı gerçekleştirmek için bütün imkânların se
ferber edilmesi, Hükümet programımızın diğer
(bir- temel esasını teşkil etmektedir. Buna ilâve
ten bir dördüncü esas; maddî kalkınmaya vertdliğimıiz ehemmiyet kadar manevî kalkınmaya
da ehemmiyet veriyoruz. Bundan dolayıdır ki,
huzurlarınıza gelmiş olduğumuz bütçede bu • hu
susa taallûk elden hususlar ayrı ayrı, zamanın
müsaadesi nispetinde, (yeni bir Hükümet olmamısza rağmen) bütçe içerisinde aksetti ritmey e
çalışılmıştır. Nitekim Hükümet, önünüze talkdim
ledilmdş olan bütçede, önümüzdeki yıl açılacak
lolan imaım - hatip okulları için gereken tahsisatı
koymuştur. Yine, memleketimizdeki birçok ca
milerin imam ve müezzin kadroların da ki nok
sanlığın tamamlanması için, mevcut bütçe im
kânları içerisinde elden gelen gayret gösteril
miştir. Birçok köylerimizin cami noksanlarını
-tamamlamak bakımından, bunlara Devletçe
yardım edilmesi hususunda gereken ödenek büt
çeye konmuştur. Ayrıca, bütçenin içerisinde,
manevî sahada yapılacak diğer hizmetlerin de
eldeki imkânlar nispetlinde teşviki hususuna
azamî gayret gösterilmiştir.
Nihayet, Hükümet programında bir beşinci
temel hedefimiz de, milletimize şahsiyetini ka
zandırmak, taiklitçilikten uzak bir zihniyetle ev
lâtlarımızın eğitimini yapmak; memleketimizi
yeniden milletlerarası tarihindeki büyük, şeref
li mevkiine adım adım ve süratle yaklaştırmak;
milletimizi şerefli bir mevkie, daha güçlü, daha
kudretli bir (mevkie ulaştırmaktır.
Üç aydan beri vazife gören Hükümetimiz, iş
te sizlerin tasvibine mazhar olmuş olan ve ayrı
ca da milletimizce tasvib edilmiş olan bu progra
mın tatbikatı için, geceli gündüzlü çalışmaların
içinde lb ulunmuş tur. Bu itibarladır ki, Hüküme
timiz bu zihniyete sahip bir hükümettir.
• Başbakanlık bütçesi münasebetiyle sıizlcne
'böylece, Başbakanlığa bağlı kuruluşlardaki anad)üşün,oemizi, Başıbakaniık olarak Hükümet
programının tatbikatındaki anadüşüncclerimizi
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kısaca,--arz etmiş .bulunuyorum. .Bu maruzatım
dan sonra, biraz: evvel bııraıda kıymetli konuş
maları ile faydalı t dikicilerini yapan arkadaş
larımızın temas Duyurdukları hususlara müsaa
denizle, bazı bakımlardan gereken maruzatımı
arz etmek istiyorum.
Muhterem milletvekilleri, bu maruzatıma
haşlarken önce bir şeyi peşinen belirtmek iste
rim. Bakınız, 'burada bir Hükümetin güçlülüğü
üzeninde çeşitli fikirler ileri sürülidü; bu fikir
ler haklı fikirlerdir; yalnız, şunu her şeyden
önce belirtmek isterim ki, bir Hükümetin güçlü
lüğünün esası ve özü, o hükümetin millete iyi
niyetle hizmet etmesine dayanır, etmek isteme
sine dayanır. Bu husustaki azim ve inancına
ıdayanır.
Arkadaişlarıımız burada ifade ettiler, ve dedi
k
ler ki; «Belki de 3 saat sonra Hükümet devam
etmeye karar alacaktır.»
Olabilir. Fakat bilesiniz ki, bu, asla, Hükü
metin güçsüzlüğü manasını taşımaz. Şundan
'dolayı taşımaz; böyle bîr karar alabiliriz de,
almayalhiliriz de; o bizim kendi bileceğimiz bir
iştir, Hükümet içindeki ortakların bileceği bir
işitir. Biz, O kararı alacağımız saniyeye kadar
güçlüyüz; bilmeyen varsa öğrensin. (C. H. P.
ve M. S. P. sıralarından alkışlar)
Ve bilesiniz ki, bumdan sonra da zannedil
mesin ki, eski güçsüz hükümetler tekerrür ede
cektir. Bu millet şu anda güçlü hükümete sa
hiptir, buri'dan sonra da daima güçlü hükümet
lere sahilbolacaktır.
Bu bakımdan, biraz önce kıymetli fikirlerini
s'erdeden arkadaşla nnıızın bu fikirlerini bir bir
ele alarak, bu temel inancın içerisinde bu hususlandaki maruzatımızı arz etmek istiyorum.
Cumhuriyet Halk Partisi adına konuşan
muhterem arkadaşımız Necdet Ökmen Beye
fendi burada kıymetli fikirler serdettile.r, idarî
reform (gerçekleştirilmesi üzerinde durdular.
Bu husustaki titizliğimize biraz önce anaIhatları ile arz etmek istediğim tutumumuz ara
sında temas ettim. O itibarladır ki, idarî refor
mun yaıpılmaısı zaruretine inanıyoruz, diğer bir
tabir ile yönetimi geliştirmenin zaruretine inanı
yoruz. 'Memleketimizin buna şiddetle ihtiyacı
vardır. İsrafları ortadan kaldırmak
(zaman,
emek ve para israfını ortadan kaldırmak) için,
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teşeikkülileo^mıizi mutlaka yukandân
aşağıya \
Kendileri, programımızdaki, l«Hüküme/tin/
tutarlı, güçlü, etıkin bir Hükümet olması» hu
ıkadar yenilemekte fayda vardır.
susundaki sözlere işaret buyurdular.
'Arkadaşımız yine, Devlet Personel Dairesi
Hükümetimiz tutarlıdır, güçlüdür ve etkin
hakkında 'kıymetli fikirler serdettiler.
dir. Ve demiin söylediğim gibi, iki saat son
İsmail -Hakkı Bey arkadaşımız bu hususta
ra biz, Hükümet olmamaya karar alabiliriz;
sizlere daha geniş izahatta bulunacaklardır; a,nfakat o saniyeye kadar şu sıfatlarımızdan hiç
ıcaık belirteyim ki, yeni Hükümet olarak, persiobir
şey eksilmeyecektir; bunu herkesin çok iyi
mlelimizin, personel Ikanunıındaki 'aksaklıklarını
bilmesi
lâzımdır. Kararı şöyle alırız, böyle
ıgildermak için geceli gündüzlü çalışma içindeyiz.
alırız; fakat bu bizim şu ianda tutrlı, güçlü ve
(Bildiğimiz gilbi, bu husustaki kanun kuvvetindeetkin bir Hükümet oluşumuza ait sıfatlarımız
fei kararnamemin müddetli bu ay «onunda bit
da hiçbir şeyi değiştirmez.
mekte olduğundan dolayı, bu ay slonundam önce
(bu kararname neşredilmiş olacak ve temel mese
Arkadaşımızın burada ifade ettikleri hu
leler böylece, imlkân nispetinde halledilme cihe
suslardan diğer bir tanesi de şudur: Arkada
tinde elden gelen gayret gösterilmiş olacaktır.
şımız «Koalisyon kanatları arasında her an ye
Muhterem .arkadaşlarımızın, «(Kültür Müste
ngiden bir uyuşmazlık çıkabilir. Burada tarihî
şarlığının takviyesi; Devlet tiyatrolarımın ıslah
yanılgıdan bahsedildi; halbuki şimdi, 'ilericilik edilmesi» hususundaki fikirlerine hiıç şüphesiz,
gericilikten bahsediliyor» diyorlar.
(katılıyoruz ve Hükümet olarak bu çalışmalaının
.Muhterem arkadaşlanm, burada bir tarihî
içinde bulunmaktayız.
yanılgıdan bahsedilmiştir,
doğrudur. Zira,
Kıymetli arkadaşımızdan sonra
diğer bir
geçirmiş olduğumuz devrede hakikaten, bu
(konuşmacı arkadaşımız, İsmail Hakkı Yıldırım
memleketin inanan insanları, âdeta bu mem
;aııkadaşımız «burada, bazı fikirler serdettiler.
leketin gerilemesini isıtermliş gilbi bir zihniyet
iSerdettıiikleri bu fikirler üzerindeki görüşleri
üslenmiştir. Bu zihniyeti bundan önceki ida
mizi arz etmekte fayda görüyorum.
reciler içerisinde, 'işlemeye gayret edenler de
olmuştur. İşte, tarihî yanılgı buradan ileri
Önce, bir defa, «İktidar, kendi kuruluşun
ıgelmektedir.
dan şikâyetçi olmamalıdır», sözünü sarf ettiler.
Bir iktidar samimî olaralk, herhangi bir mese
Bu milletin inanan insanlan, memleketi en
lle hakkında kendi düşünce ve görüşünü açıkileri göitürmdk isteyen insanlar olibailir ve öy
Ülayaibilir. Bu açıklamanın, güçlü olup ofanaledir ; kanun aksini iddia eden devir tarihte kal
m'aklia alâkası yoktur; bu, «şu anda şöyle dü
mıştır. Onun için, o devirdeki bu sözlere, dev
şünüyorum» demekten ibarettir. Ancaîk, memri geçmJiş olan bu sözlere, «bir tarihî yanılgı»
Höfcötte hizmet hususundaki inanç başka şeydir;
ifadesi kullanılmıştır; doğrudur ve yerinde
herhangi bir noktada, herhangi bir mesele
dir.
hakkında biran için şöyle veya böyle düşünmıek
Hükümet, bir koalisyon hükümetidir; koa
ibaşka şeydir...
lisyon protokolünü yapmıştır, programını yapBu itibarla, Hükümet icraattı ile başka me
fmıştır. Bu programı tatbik etmek: için tutar
seleleri birbirine kanşitırmamızın, bilhassa
lıdır ve bu program üzerindeki temel noktalar
Başbakanlık bütçesini konuşurken, yerinde ve
da anlaşmış bir Hükümettir.
doğru olmadığı kanaatindeyim.
Burada bir noktayı ayrıda belirtimetk istâArkadaşımız, «Şu anda Hükümet var mı
yorum; bakımız, ifade özgürlüğü konusunla te
dır, yok ımudur?!» diye bir sual sordular.
mas edildi. Bu husus, Hükümet Programı
Bu anda Hükümet vardır; her zamanki
mızda ele 'alınmış temel vahitlerimizden birisi
gibi güçlüdür ve Hükümet, vazifesinin ba
dir. Hükümet olarak, Hükümeti temsil eden
şındadır ve işte, bütçesini getirmiş, bunun
partiler olarak bu husustaki vaat yerine geti
müzakeresi yapılmaktadır. Bütün bakan arka
rilecektir. Ancak, bir söz, «ifade özgürlüğü»
daşlarımız her zamanki gibi canlı, iradeli ola
sözü ele alınıp da, bu sözü, asıl olduğu mana
rak vazifelerinin başındadırlar.
dan haşjka taraflara çıkarîtarıafe tenkit yapma-
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nın -MçiMr faydası yoktur. Zaman israfımdan
ibaşjka bir işe yanaımaz,
Bakınız, «ifaıde özgürlüğü» dendiği zaman,
•tutup da «Dinsizlik propagandası yapmak ser'foest mi olacaktır?» sözümü söylemek, a s t a d a
hakikaten israftan başka bir şey değildir. «İfa
de özgünlüğü» dendiği zaman asıl; bu sözü söy
leyen arkadaşımızın partisinin
düşüncesinin
'bundan önceki devirlerde koyduğu sınırların
ortadan kaldırılacağı ifade edilmek istenmiştir. Bu sözü söyleyen arkadaşımızın partisinin
düşüncesi, bundan öncelki devirde olduğu gilbi,
Ibugün de yanlıştır. Bu düşünce ile Türkiye'de
hakikî demokrasi olıamiaz. Zira, bu arkadaşı
nızın mensup olduğu partinin bugün hâlâ sa
vunmak istediği tez «Herkes beniim istediğim
,gi!bi konuşacak ve düşünecek ve ancak böyle
söylleyecek» tezidir. Bu tezi bu m'eımlekette yü
rütmeye, bundan sonra kimsenin gücü yetmez.
«Ben ne sağcıyım, ne solcuyum» diyen liiberaî
veya balkımızın tabiri ile, renksiz bir zihniyet
ne pahasına olursa «olsun, bu memlekette «ıSen
solcusun, öbürüne de, sen sağcısın; siz ikiniz,
kendi düşündüğünüzü, inandığınızı konuşmaayacaksınız; sadece benim istediğim gibi konu
şacaksınız» tahakkümünü, Hükümet gitse de
ikalsa da, asla yürüteinıeyecektir; haberleri olısun! (C. H. P. ve M. S. P. sıralarından alkış
lar.)
Bir yandan demokrasi şampiyonluğu ya
pacaksınız ; öbür taraftan, demokrasinin asıl te
melini teşkil eden fikir ve ifade
hürriyetini
tanımiayaealksınız. Bundan büyük tezat ola
maz. Zannetmeyiniz ki, Ibu büyük milletin
önünde bu meseleleri başka türlü göstermek
mümkündür. Millet herşeyi bilmektedir; 14
Ekimde size atmış oiduğu not, bütün bunları
IbiHdiğinin açık bir ifadesidir. Bunun üzerinde
nsrar edecek olursanız, bilesiniz ki, notunuz
daha da fazla kırılacaktır. Her zaman, herke
sin, inandığını rahatlıkla söylemesi hürriyeti
min taraftarıyız. Ancak, 'bu hürriyet hiçbir zam'an, sizin, bu hürriyeti olduğu noktadan başka
tarafa çekmenize müsait olmayacaktır. Bu hürıiyete aidolan kanun teklifimiz
huzurunuza
ergeç. gelecektir.. Bunu gömdüğünüz zaman baIkacaiksıni'z ki, sadece abesle iştigal etmiştiniz,
ısaldeee zamanınızı israf etmişsiniz. Zira, 'bu ka
nun elbette, bir milletin dininin, anane ve ör-
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fimün .tezyifine, müsaade . etmeyecektir...İfade
hürriyeti demek,, başkasına hakaret etmek değ'i:ldx'. İfade hümyc-ti demek, ahlâksızlık pro
pagandası yapmak demek değilldir. Bunlar hiç
şüphcei'z, Anay alsan in koyduğu sanırlar olacak;
ancak, «izin koyduğunuz sınırlar olmayacak;
haberiniz olsun! ( C H. P. ve M. (S. P. 'sıraların
dan sürekli alkışlar)
Muhterem (kardeşlerdin; «İfaıde hürriyeti»
denildiği zaman, asıl, bugüne kadar milletten
&alklamalk lutelliklleri husulsün açığa çıkmasın
dan kbrkariar var. Onun için, bu hürriyet ko
nuşulduğu zaman bunu, olduğundan haşka sa
halara çekmek isteyenler var. «İfade hürri
yeti» dendiği zaman hunu illa, «Efendiaı, ahlâiksıizilJk serbest mi olacak?» şevklinde anlamamalı. Ne ihtiyacınız var bunu bu tarafa götür•meye? «İfade hürriyeti» dendiği zaman, illâ,
«Dinsizlik propagandası senbe'st mi olalcalk?»..
Ne ihtiyacımız va.r bunu bu tarafa götürmeye?
«İfade hürriyeti» dendiği zaman heliktesin, dü
şündüğünü, duyduğunu rahatlıkla söylemesi
'hürriyeti anlia'şılmialıdır. Hi'ç klımlsenin, baçka
(bir kimsenin istediği gibi konuşmaya mecibur
lOİLnaiması hürriyetidir; 'bugüne kadar yapılan
'tahakkümlerin ortadan kalması hürriyetidir.
Bundan dolayı, ifade hürriyetini, olduğu nok
tadan 'başka taraıflara çekmek asili millleltt'en,
salklaımak istedikleri hir hususu gizleme 'gay
retinden başka bir şey değildir. İBunlann aHtında '-saklı <claıı, «Herkes illâ bizim koyduğumuz
•kalıp içinde düşünecek, konuşacak; bizllm is
tediğinizden ibaşka türlü konuşulmayacak» ta
hakkümünü milleten saklamak için, hu mesele
ne zaman açılsa, mutlaka bunu olduğundan
•başka sahaya çelkme gayreti gösiterilmekıtıedir.
Ama, yakında, bu kanuna ait teklif görüldüğü
zamani, kaçırılacak ve kaçacak bir yer bulama
yacaksınız.
HASAN KOKlMjAZGAN (Denizli) — Komü
nizm propagandası serhclat mi olacak?
DEVLET BAEAJNI VİE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NECMETTİN ERBABAN (Davam
la) —• Muhterem arkadaşla mm, bumda 'Sayın
Eıaşhalkanm . söyledikleıd herhangi bir sözün,
hang^i noktalara dayanılaralk,; söyleıdilıklerininl •
müdafaası aslında bendenize düşmez. -Yalnız,
demin 'konuşmacı aılkadaşımın telmas ettiği bir
noktada, Hükümet Programımızın görüşü o'la-
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rak bir noktiayı açıklamakta zanıreıt göriiyo.
ruz. O da şudur: Demin buınada «Efendim, Hü«
ikümetin kendisi memlekette kargaşalık çıkar'manıın endişesini taşıyor; ibazı yerleri âdeta
kendisi tahrik etmek istiyor» şekCıiınde Mı* tef
sir ve (bir tevil yapılmak istendi.
Bendeniz, Hükümet adına ve Hükümet Prog
ramımız itibarry'Je şu noktayı açıklamayı bir
vazife sayıyorum: BiCinsin ki, bizim Hükümeti
miz, bumdan önöeiki hükümetlerin derman de
ğildin'. Biz yeni bir zihniyetin hükümetiyiz.
(C. H. P. ve M. ,S. P. sıralarındaın lalkısllar.)
Bundan ö-ncdki hükümetlerin memlekette kar
gaşalık çıkmamasını ister nlaktasma istinat ede
rek dcımin bu fikri söyleyen arkadaşım,, Ibir ha
kikati oltadan Ik'a.çnimak gafletine düşımüştür. Zira burada, arkadaşımız, «Efendim,' bazı
kimselerin müsamaıbasma mı bağlı?» deıdiler.
(Meselenin aslı bu değil; bu işin içinde, asıl müıhiim olan bir meselıe var. O da şudur: Bakınız,
(bu sözü söyleyen arkadaişıimızın hüküm eltinin
zibnjy etini gördüik. Memleketi kıSa bir zaman
da nasıl buhran ve kargaşalıklar içinde peri
şan etti. Biz onların yolundan gitmeyeceğiz,
Onların yolu; düşünec:lıeri, inançları tahakküm
altın'a alma yolu idi, isonuç vermedi. İnançla
rı, polisiye t cdbi ilerle baskı ajtıına alma yolu
adi; memleketi buihran ve felakete sevk etti.
Biz yeni Hükümet olaralk, 40 .milyon mem
leket evlâdının biıtürini kardeş bilmesini; herIcesin, inandığı düşüncesini ralhatlukla Ikonuşmaisını, memleketimizde 'huzur ve sükûnum te
mel şaıltı sayıyoruz. Bu aiıkadaşıknımıza eski
Romalıları batıı'lat'mak islterim. Onlar, HrisıtiyanOarı, aç beklettikleri aslanlarla parçallatır'lardı; alma sonunda kendikıri Hıistiyan 'oklu
lar. Düşünceler ve inançlar baskıı altında tutuilamaz; polisiye teld birici fi e huzur ve sükûn temin
edilmez. Bu 'hataya düştüler, biz onların ha.taısına düşmeyeceğiz. Bilımeyen varsa, öğrensin.
Biz herkesin, düşürdüğünü ve inandığını ra
hatlık'a söylemesini bütün gücümüzle
temin
edeceğiz. Batı ülkelerinde olduğundan ne bir
santim eksik, ne de bir santim fazda hürriyet
.bu meselelerde mevzuuıbahfis değildir. Ama en
fazıla lıürra'ye'te lâyik olan bu mililetin evlâtların
dan, bizden önctıki yanlış zihniyetlerin esirge
diği hakları mllictimize mutlaka vermenin mü-
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dafiiyiz ve bunun gayreti içindeyiz. Bu hak
lar mutlaka verilecektir. Zira, biz menıfeketimizde hakikaten huzur ve sükûn istiyoruz. Her
meselede Batıcı oldulklarını iddia edenler, asıl
temel hürriyet, ve (halk mesellesin e geld'ıği za
man, Batıdaki bu en tabiî haik ve hürrDyeitîıeri
mutiâJka bu milletten esirgemenin müdafii ol
muş' ardıır. Zira, onlar serbest düşünce ve ser(bcıst münakaşaya tahamimül edemezlıer; zira,,
düşüncelleri yanlıştır. Düşüncelerinin, ımünaıkaşıa
karşısında tutunanı ayacağını bildikleri için,
kendi düşünce ve zihniyetlerinden başka inanış
ve düşüncelere yer venmemiyıi, tahakküm yo
luyla kendi zihniyetlerinin idamesini arzu edegelmişlerdir; fakat artık, bugünün Türkiye'sin
de bu mümkün değildir. Bıiz, memleketimizde
huzur ve sükûn için, daha büyük şiddet ve gay
retle şiddet ve anarşik olayların karşılarında
olacağız. Ancak, bu milletin evlâtları, inandık
ları, düşündükleri hususu, mem'leket yararına
gördükleri hususu rahatlıkla söyleyeceklerdir.
Bu, bizim, memleketimize milletimize yapacağı
mız en büyük hizımetlerden birisi olacaktır.
Bundan dolayı, memleketimizde hakikî hu
zur ve sükûnu istediğimiz için; geçirdiğimiz
devrenin yanlış ve sakim yollarından giderek
memleketimizi tekrar birtakım bunaltıların içe
risine sokmak istemediğimiz için, «İfade, fikir
ve inanç hürriyetinin memleketimize büyük fay
da getreceğine inanıyoruz; Hükümet progra
mımızda mevcuttur ve bu, kanunlaştırılarak
memleketimizde fikir ve inanç hüraiyeti temin
edilecektir.
Aynı konuşmacı arkadaşımız Kültür Müste
şarlığı mevzuunu ele alırken, böyle bir devlet
kuruluşunu birtakım şahıs meseleleri haline
dökmeye kalkıtılar. Sözlerimi kendi şahısları
için söyleniliyorum, partileri için söylüyorum:
Kendi şahıslarını tanınım, şahısları adına söyle
miş olsalardı, bu konuşmamın bu kısmını yap
mazdım. Ancak, bir partiyi temsilen söylediler.
Kendi partileri birden bire ve ne zamandan beri
mıillî görüş sahibi olmaya başlamış? Bunu bu
rada hayretle müşahede ve tespit etmiş olduk.
Te'menni ederiz, inşallah yaVaş yavaş, «Biz ne
sağcıyız, ne solcuyuz» diyen görüşlerini bırakır
lar, hakikaten selâmeti ve millî görüşü inşallah
bulurlar. Sonunuz zaten odur; sadece, «ne ka
dar bekleyeceksiniz?» onu hesaplamak ve tah-
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rainle meşgulüz; haberiniz olsun!.. (C. H. P.
ve M. S. P. sıralarından alkışlar)
Muhterem milletvekilleri, Mehmet Altmsoy
arkadaşımız burada bazı fikirler ileri sürdüler.
Kendileri bazı konuları endişeli manzaralar al
tında tasvir etmek gayreti içerisine girdiler.
Bu mey anda bir bilimsel sosyalizmden bahsetti
ler; küçük ünitelerin birleştirilerek kooperatifleştdrilmelerini kolhozculukla ifade etmeye
kalkıştılar.

nasıl bir abesle iştigal ettiğinizi apaçık göreçeksiniz; bir sürü yanlış ithamlarınızın iflâsına
bir yenisini kendi elimizle ilâve edeceksiniz.
Abesle iştigal etımeyin! Biraz önce de ifade
ettiğiniz gibi, memleketimilz hizmet beklemekte
dir. Üç aydan beri burada bu hizmetlere bir
'kaitkıda bulunacağınıza, Hükümetin yapmak
üsteıdiği her icraatı ters bir mânaya çekip çevir
menin boşuna gayreti içine girdiniz. Hükümet,
iyi niyetle ve memleketin meselelerinin halle
dilmesi için gece gündüz çalışıyor.
Burada, «Memleketimizin kalkınması
için
bölgesel kalkınma şirketi» deniyor; bunu «ıkıolhoz» diye ifade ediyorsunuz; «Af Kanunu» de
niyor, «Komünistlerin affından ibaret bir şey»
diye ifade ediyorsunuz. «Devralmış olan eski
idareleri tenkit etmeyin; siz hükümetsiniz» de
niyor.

Ha'lbuki, Hükümetimizin programı ortada,
tatbikatımız ortada ve bunları böyle göstermek
te de esasen ne memlekete fayda var, ne de
millete fayda vardır. Programımızda, halk sek
törünü açıkça orta yere koymuşuz; tatbikatı
mızda ve bütün izahlarımızda bunun esaslarını
açıklamışız. Memleketimizdeki küçük tasarruf
ları birleştirerek yaygın kalkınma yapmak isti
yoruz,
hedefimiz budur. Anadolu'muzun ufak
ufak sermayeleri birleşecek, her tarafta müte
şebbis yetişecek, her tarafta teşebbüs olacak. Bu
teşebbüsleri, zarurî olmayan yerlerde yabancı
sermayenin veyahut bir mahdut zümrenin yap
ması zihniyetinin hükümeti değiliz biz. Biz,
bizzat Anadalu'nun kendisinin iktisaden güçlen
mesini istiyoruz. Memleketin başka yerlerinde
ki kalkınmayı btir avuç ufak azınlıktan bekleme
zihniyetinin t a r a t a n değiliz. Biz, bütün Ana
dolu'yu kalkındırmak istiyoruz. Bunun için
köylerde küçük tasarruflar bir araya gelip,
mevcut kooperatifler daha fiyi çalışır hale ge
tirilecek; şehirlerimizde, bölgesel kalkınma şir
ketleri dediğimiz halk tasarrufları birleşerek
güçlü müesseseler meydana getirilecek; Anado
lu insanı, hem bu kuruluşlarda çalışma imkânı
bulacak, hem de o teşebbüsün ortağı olduğu için,
kârından pay alacak. Böylece, Anadolu'muzun
her tarafından iktisadî güçlenme ve kalkınma
olacak.
Bu kadar ulvî, memleketimiz için bu kadar
faydalı bir zihniyet ve tutumu, Hükümet prog
ramımızda esas alınmış olan bu konuyu aylar
dan beri yanlış tanıtma gayreti, abesle (iştigal
dir; güneş balçıkla sıvanmaz. İşte şimdi, kısa
bir zaman sonra, bu çeşit bölgesel kalkınma şir
ketlerinin, -Devlet Plânlama Teşkilâtında hazır
lanmış ve son- rötuşları gözden
geçirilmekte
olan nizamnamesini, esas (kuruluş nizamname
sini orta yere koyduğıumiz zaıman, üç aydan beri
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Bu doğru bir şey değildir. Bir yandan, üç
ıayda her şeyin ıhalledlmesini Hükümetten bek
liyorsunuz; öbür taraftan d a Hükümet, «Sizin
bıraktığınız bu mirasın üç ayda adam edilmesi
mümkün değildir. Çünkü, ışöyle bir miras bırak
tınız» dediği zaman; «Efendim, siz Hükümetsi
niz; niye eskiden bahsediyorsunuz?» diyorsıımı>z. Talbiî eskiyi bahsedeceğiz.. Siz üç ayda her
şeyin halledilmesini işitiyorsunuz. On senede
yıiktığınız, perişan ettiğiniz bir şey üç ayda ta
mamen düzeltilsin işitiyorsunuz; ondan sonra
da, «Efendim, «aküden bahsetımeyİn»,
Bu eskiden bahsediş, bugün mevcut olan
bir realiteyi ifade ediştir. «Karşımızdaki mese
le budur» diyoruz; ama, bunun mesuliyetini
müdrik olarak söylüyoruz; bunları ıslah etme
nin, düzeltmenin âami ile sıöylüyioruz; fakait
bir şey üç ayda hemen düzelmıediyse, bundan
dolayı, «(Sizin zihndlyetiniiz buldur, tutumunuz
budur» ithamına kalkışma'k; on senede' bunları
bu hale getirdikten sonra, «Şimdi neden düzelt
mediniz?» demek, insafla ve hakkaniyetle alâfealı bir konu değildir.
Balkınız deminki konuşmacı 'Sayın Mehmet
Altmsoy arkadaşımız yine, her şeyi devletleştiıımeikten bahsettiler; «Domatescilikten dış ti
carete kadar» diye de bir adabı üslup kullanma
altında, hakikatle alâkası olmayan bir fikm,
perdeleyerek orta yere kıoyma gayreti içerisine
girdiler. Halbuki, insaf ile baldiise'Leri takip et
seler, elimizdeki programda, boraksın devletleş-
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tiri'lmesinıden başka hiçbir defVletlei|fcdriılınıeden
bakseıdilmediiğimi görecekler ve Hükümet 'ola
rak üç aylık tatbikatımızda, (işte bııyunınuız)
ımömlekeitlm ihtiyacı olan demir - çeliğin gelme'siiçiın, geçirdiğiımiz devrelerin hiç birisinde göTÜllmeyen serbestiyi bizim il^n ettiğimizi anla
yacaklardır. Meımlaketrin ihtiyacı olan traktö
rün temini için, geçirdiğimiz devrelerin hiç biı<isi)nde görülmeyen1 tam liberasyonun
(kimıse
istense geitirsin, akrabası, getirsin, kemd'iısi ge
tirsin; parasının yarısını kendisi, yarısını dışardaki işçi versin: ne yaparsa yapsın, getirsin) ka
rarnamesini biz ilân ettik.
Nasıl olur da, memleket ihtiyacı için bu
kadar gayretle, büitün imkânları seferber ede'rek çalışan bir hükümete, hiç aslı olmayan bir
takım ithamlar yakıştırılır ? Aslımda, bu çeşit
boş şeylerle, bir şeyi ters gösterme gayretleriy
le meşgul olacağımıza, varsa yardımcı fikriniz,
onu çıkartıp getirin ve kemâlinizi bu yöne yöaıeMm.
Yine aynı bir zihniyet ile, «Köy - kent» sö
zünü, taım bir ters taraftan gösterme gayreti
(içerisine girdiler. Anadolu'muzda 70 bline yakın
ikâmet mahalli var. Buralarda oturanı bütün
memleket evlâtlarının insanca yaşamıasmı isli
yoruz. Anayasanın öngördüğü gibi, Anayasanın
emrettiği gibi, bu 'milletlin evlâdı köyde de ya
şarsa, şehirde yaşayan linsan gibi yaşasın isti
yoruz. Yetmiş bin köyün hepsine bu hizmetleri
bir anda götürmek mümkün değil. Ancak, şart
ların, 'ekonomik ve sosyal araştırmaların uygun
göstereceği birtakım imkânların elverdiği nis
pette köylerimizi alıp, buraları ;hem iktiisadî,
hem de sosyal bakımdan geliştirmek için, elbet
te gayretli çalışmalarımız olacak. Bazı köyleri
mizin, ıdkonomlik ve sosyal araştırılmaların gös
terdiği bu köylerin bir an evvel insanıca yaşamla
şartına erişmesi ve gelişmesi için en hüsnüni
yetli, «en gayretli çalışmaları, yanlış maksatlar
altında «göstermek doğru bir hareket değildir.
Yine arkadaşımız, TRT konusunda bazı hu
suslara temas ettiler. Bu hususta Devlet Bakanı
Sayın; İsmail Hakkı Birler arkadaşım, kendilenimej .gereken eevabı verecektir.
Amoak, şu kadarımı ifade etmek •istenim ki,
bugün gazetelerden birindeki bir haberden bah
settiler. Hiç şüphesiz, böyle bir iddia gereken
-
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ciddiyetle ânceleneödktir,- ondan . şüpheleri '..ol?.
masın.
...
Radyoda ve 'TRT'de, «Kanalarım Mehmetle
ri» oyununa temas ettiler.
Bu hususta yerden göğe kadar haklıdırlar.
Ancak, bu tenkitleri, bilsinler ki, yeni Hükümetim.izii, maalesef teknik sebeplerden dolayı,
uzaktan yakından ilgilendirmiyor. Çünkü, bu
nu bizden önceki Hükümet, programıma almış,
bizden önceki Hükümet bunu başlatmış ve büz
den önceki Hükümetin bir yanlış tutumu ve
tatbikatıdır bu.
Biizıim, yemi Hükümet olarak TRT hakkın- •
daki düşüncemizi biraz önce size amahatlarıyle
•ifade ettiğim 'için, bunun üzerinde şu anda ay
rıca durmaya lüzum görmüyorum.
«Teknik sebep;» dedim. Hatırlatayım ki,
TRT'deki bilhassa filmler ve bazi oyunlar ay
larca önceden hazırlanmaktadır. Bunlarım Türkçeye çevrilmeleri, TRT'de gösterdlecek şekilde
.hazırlanmaları aylarca önce yapılmaktadır. Yi
ne bizden önceki Hükümetin hazırladığı ve bi
zim kendi görüşlerimize uymayan çeşjitld bazı
neşriyatı TRT'den söküp çıkartmak için, TRT
programlarının boş kalmaması bakımından, ne
güçlükler çekildiğimi yakinıen biliyoruz.
Bu litiibarla, Hükümete işbaşına geldiğinim
birinci, ikinci, üçüncü haftasında, radyo vıe te
levizyonda evvelden programlanmış birtakım
neşriyat ile ithamlar yapmak, yeni Hükümeti
değil, haikiikatem onları ortaya koyan Hükümet
leri tenkit etmıek ımâmasmı taşımaktadır.
Muhterem arkadaşlarım, diğer bir konuşma
cı arkadaşımızın konuşmalarına da temas ede
rek sözlerimi tamamlamak istiyorum.
Bu arkadaşımız ;Sıayın Vefa Tanır, biraz ön
ce burada, kendisinden hiiç ummadığımız bir üs
lupla, birtakım meseleleri başka açılardan orta
yere koyma gayreti içine girdiler.
Önce, bir defa, közlerime başlarken, «Hükü
met kanatları arasında uyum olmadığı» mı ifa
de etmeye kalkıştılar ve biraz ömee burada ko
nuşan bir arkadaş, «Millî Selâmet Partisi Ana
yasa Mahkemesi hakkında ne düşünüyor; Halk
Partisi ne düşünüyor?» diye bir hususu ortaya .
koydular.
,<y v
;.;.
Arkadaşımız dalha levveloe :yapılmış konuş
mayı dikkatle dinlemiş olsalardı, böyle bir şeyi
yapmış olmayacaklardı. Bilesiniz ki, biz Millî
274
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Selâmet Partisi olarak hiç şüphesiz, Anayasa
Mahkemesinin, Anayasamızdan öngörüldüğü gi-.
bi, Meclisimizden çıkan kanunların Anayasaya
uyup uymadığının bir kontrol mercii olarak
faydalı ve zarurî «bir müessese olduğuma inanı
yoruz, inancımız budur vıe Anayasa Mahkemesi
faydalı (hizmetler görmektedir. Esasen, ıbiir ka
nunun., Anayasaya uygun ıalup olmamasını ince
lemek bir uzmanlık mesel esidir; ayrıca bir kont
rol müessesesinin bulunmasından zarar gelmez,
fayda gelir.
Bıen öyle (inanıyorum M, muhterem Halk
Partili arkadaşlarım da aynı düşüncededirler ve
dolayısi'yle bu kaibil noktalarda birtakım sunî
farklılıklar çıkartmaya gayret etmenin hiçbir
faydası 'mevcut değildir.
Bundan başka, Sayın Vefa Tanır arkadaşı
mız burada; «iktidardaysanız, kuruluşlardan,
karşınızdaki meselelerden şikâyetçi olmayınız»
dediler. Halbuki, yeni Hükümet olarak aslında,
biraz önce izahına çalıştığım gibi, devralınan
birtakım meselelerin hakikî durumlarını orta
yere koymak için samimî tahminler üzerinde
yiz. Hiç şüphesiz bunların halledilmesi vazife
mizdir, çalışıyoruz. Ancak, bunlardan bahsedil
mesi, daha ziyade muhalefetteki arkadaşlarımı
zın yanlış bir tutumunun tabiî neticesi olarak
orta yere çıkmaktadır. Zira onlar, yıllardan be
ri kendilerinin de şikâyetçi oldukları böyle bir
mirası .bıraktıktan sonra, üç ay gibi kısa bir za
manda her şeyin halledilmesini istiyorlar. Tabiî,
bütün bu şartlar altında her şeyin halli mümkün
değildir. Ancak, Hükümet olarak bunların hal
ledilmesinin iyi niyetini taşıyoruz ve geceli gün
düzlü ıgayretln içinde bulunuyoruz. İnanıyoruz
ki, Hükümetimiz üç aylık bir Hükümettir, ic
raat devam ettikçe, millet bu mukayeseleri, bi
taraf bir şekilde, kendi büyük olgunluğuyle mü
tenasip bir şekilde yapacaktır. Bundan da hiç
bir şüphemiz yoktur.
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dir. Bu işin içyüzü, şekerin maliyetini yedi lira^
ya çıkarttıktan sonra, «Bunu niye 360 kuruşa
satmaya devam etmiyorsunuz?» sualidir.
Hükümetimiz bu kararı almakla, İktisadî
Devlet Teşekküllerini iflastan kurtarmıştır,
memleket iktisadiyatını kurtarmıştır ve inşal
lah, önümüzdeki senede ümit ediyoruz ki, bü
tün bu alman kararların semereleriyle memle
ketimizde bir çok büyük tesislerin temellerini
atarken, o temel atma merasiminde kendileriyle
konuşacağız ve diyeceğiz ki; «Falanca tarihte
aldığımız kararın getirdiği malî imkânlarla iş
te bugün bu faydalı tesisi kuruyoruz.» Temel
lerin başında konuşacağız.
Muhterem arkadaşlarım, bakınız, burada bir
inşaat çivisi misalini verdiler. Misali kendileri
ne terk ediyorum, üzerinde durmaya değer bir
husus değil. Zira, «Bu çivi 4 liraya maloluyor,
halbuki 8 liraya satılıyor.» denmiş. «Neden böy
le oluyor?» denmiş. Denir tabiî. Çünkü, memle
kette, fabrikada imal edildikten sonra '60 bin
liralık bir traktörün, köylünün eline 100 000 li
raya geçmesine razı değiliz. Bu traktör mutla
ka, üzerine, kendisine yapılan hizmetlerle mü
tenasip olarak, ancak, tamir masrafları, umumî
bir dağıtıcının hakkı konulmak üzere, köylümü
zün taşıyabileceği bir fiyatla köylümüze intikal
ettirilmelidir. Ara yerde, lüzumsuz birtakım ser. mayeler bağlanmış. Aslında, hakiki hizmetler
karşılığı olmaksızın birtakım kombinezonlarla
haksız kazançlar mevzuüba'his iken, bu haksız
kazançların kaldırılmasını istemekten daha ta
biî, daha hayırlı bir temenni yoktur. Ondan do
layıdır ki, bir malın fabrikadaki maliyetinin
üzerine ancak makul farklar konarak bu mil
letin insanının eline geçmesini temin etmek, Hü
kümet olarak her zaman vazifemizdir.

Pahalılık dediniz; siz getirdiniz. Bırakınız
eskiler devam etsin, eğer yapamıyorsanız ma
nasına gelen ve «aslında, Hükümetin devamını
istiyoruz» sözüyle bir nevi çelişki içinde bulu
nan bir fikir de burada ifade edildi.
Bu pahalılık meselesi Meclisimizde çok ko
nuşuldu. Eskinin miraslarından bir tanesidir.
Dama yirmi günlük bir Hükümet olarak karar
alınmıştır. Aslında bir hakikatin ters ifadesi— 275

İşte, bu üç aylık çalışma devremizde en bü
yük gayretle üzerinde durduğumuz hususlar
dan bir tanesi bu olmuştur ve fiyat kararna
meleri vasıtasıyle de bu ara yerdeki birtakım
mutavassıtlar kaldırılmıştır. Esasen, bir seri ted
birler ile önümüzdeki devrelerde görülecektir
ki, bundan önceki durum değişmiş olacak, dağı
tım sistemleri ıslah edilecek, haksız kazançlar
önlenecek, bu haksız kazançlara bağlanmış ser
mayeler daha verimli, dalha faydalı saihalara tev
cih edilecektir.
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Muhterem arkadaşlarını bakınız, Bayın Vefa ı ızaımaininızda- gözleriniz önıünde yıkılıp giderse,
Tanır konuşmaları esnasında bu noktalara te 'zannediyor' musunuz M, hu milletin evlâMan
mas ettikten başka, ayrıca özel bazı kısımlara Ikarşınıza diikiılmıeyecdk; zannediyor musunuz ki;
temas ettiler; o temas ettikleri kısımlarda söy /bu mille'tin pıaraisıyle siz 'kiliseyi tamir edeceksi
niz de biz susacağız? (M. S. P.. sıralarTnlda,n al
leyeceklerimiz var; lütfen dikkatle dinlesinler.
kışlar) Bil&siniiz iki, 'bıı millet, m'ililî görüştü hâönce bir defa kendileri, «50 yıllık Cumhuri
k!!lm kılacak, halbıeriniz olsun. (O. H. P. ve M. S.
yetle uğraşanlar Başbakanın sağında oturdular»
P. IsıraİaErınıda.ıı alkışlar) (ı«H;allk Partisi mü yapıtı
diye bir söz kullandılar. Bıı sözün üzerinde du
(bu
işleri?» sesleri) Millet her şeyi biliyor. Mil
racağım, hem de lâyık olduğu şekilde duraca
let
her ş'eyi biliyor, kimin hanıgi zihn'iyetite ol
ğım inşallah; azıcık sabretsinler.
duğunu biliyor.
Ancak bundan önce, kendileri, «Anayasa
Mahkemesi kararlarından hazı şeyler söylüyo
ıHAlSAN KORKMA2CAN (-Denizli) — Senin
rum» dediler. Anayasa Mahkemesi kararlarında,
oritalklann yaptı bunları, islenin orltakların.
o söyledikleri şeylerden hiçbirisi olamaz. Ana
IBAiŞKAN — Müıdalhale ötmeyelim efendim.
yasa Mahkemesinde bazı iddianamelerin içerisin
DEVLET BAKANI VıE BAŞBAKAN YAR
de bazı rivayetler olabilir. Bunları kendi şek
DIMCISI NECMETTİN ERBAKAN (Bıevamııla)
linden değiştirip de haşka türlü orta yere koy
— Evfelt, simidi çıkıp burada birtakımı konuşma
mak yanlıştır; hukukla, hakkaniyetle alâkası
ları natsıl tensine gelirinsiniz.? «Efendim, haisıtayoktur. Faydasız ve beyhude bir uğraşmadır.
melerden, tohum ilkahlarımdan..;» Elbette bunlar
Kültür Sarayına temas ettiler. Kültür Sara dan bahsedildi ya. Ama bunlardan nasıl: bahsedlil'di? E.ibıetıte biz bu mıe'mıklkette, «araştırıma ya
yının üzerinde konuşmalarımız olmuştur. 100
pıyoruz» diye birtakım tohum ilkahlarının karşı
milyon, tamiri için 150 milyon, daha da bir 50
sında
olacağız. ı«(Nu!fuıs planlaması yapıyoruz»
milyon verilerek meydana getirilen o Kültür
diye,
bitmeden,
galflet ile hu 'millettin ntüifusunu
(Sarayında, bu milletin Kültür Sarayı olmasının
azaltmak
isleyenlerin
elbette ."karşısında olaca
vasfını istemek, bu milletin asıl evlâtları olarak
ğız. Meseleler nıe 'mafesaıtla orta yere konmuştur;
her zaman vazifemiz olmuştur, yine de vazife
hakikî
şıeiklilyle öğnemüın; eğer yanlış öğrendiysemiz 'olacaktır. Biz o Kültür (Sarayında, mutla
niz
tashih
edin, işte huzurunuzdayım, o zaman
ka millî kültürümüzün oyunlarının oynanması
yapılan
koımışım<aları
ytine karşınızda, Allah'ın iz
nın her zaman savunucusu olacağız. (M. S. P.
niyle
dimdik
yapıyorum.
sıralarından alkışlar.) Kültür Sarayı diye, bi
Bilicisiniz ki, bu millleltin nüfusunun azaltıl
zim milletimizi dejenere edecek oyunları orada
masına
değil, a^tırılmaısma çalışacaktır, çalışaoynatmanın zihniyetinin her zaman karşısında
oağız
ve
milletimiz 'böylece güçlenecek, kendi
yız ve bilesiniz ki, millet bizimle beraberdir.
sinle aiıt hizmetleri daha güçlü olarak yapacak.
(M. S. P. sıralarından alkışlar.) Bunu 114 Ekim
seçimlerinde gördünüz. Her seçimde daha büyük
VEFA TANIR (Konya) — Planı mı değişti
şiddetle göreceksiniz ve o saray ergeç, hu mil
receksin?
letin hakiki millî kültürünün sarayı olacak, ya
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
kında orada, «Sultan Fatih'in İstanbul'u FetDIMCISI NEOMETTİN ERBAKAN (Devamla)
hi»ni oynatacağız. iSizi de- davet edeceğim Al
—
Yine muhterem arkadaşlarım, buraida gelindi
lah'ın izniyle. (M. S. P. sıralarından «Bravo»
ve
dömin
söylediğim ıgilbi, Ibıöyle aslı ©sası olma
sesleri, alkışlar.)
yan hiıitakıim yanlış konuşlmalar; «60 yıllık Cum
Yine birtakım slözleri asıl manasından değiş huriyetle uğraşanlar <Başlbakanın sağında oturu
tirdiniz .- Kilse inşa edildiğinden bahsediliyor.
yor» diye ifade edilmeye kalkışıldı.
(Bahtefeidertiz talbiî ya.. Bu memldkeitin her biri ay
IMuhlterlem. kardeşlerim, bu sözü söyleyen ar»
rı a y n bir pırlanta olan büyük ecdat yadigârkaidaşııma şunu ehemmiyetle du'yunma/k ve bilılarımı idarefcririiz zaımanmlda ihmal ederseniz,
dinmelk istoerliım,: Bu ankad'aışıimız bilsin ki, bu
onları hiç pahasına, biritalkım mıüslütmanlaTin
Cumlhuriiyelti IstMâıl Harjbi île kuran Mtehmleîtfbıraıkftığı eserlerii gayrimüslimlere yok pahasına
ıçik Sakarya'da düşmanla boğuşurken kaillbind©
ısalar devrederseniz; en '/büyük ecıdat esterleri, | ne varsa; bilesin ki, (benim kalibimde olan

M. Meclisi

B : 79

«onun «kalbinde vardır. (iM. S. P. sıraların
dan alkışlar) Bu milletin evlâtları Çanakkale'de
boğuşurken, Çanalkkale'de harbeden Mehmetçi
ğin kaıToi neysie, işit e ben oıyuim, halberin olsun.
VEFA TANIR (Konya) — Atatürk'ün kalIbinddki var mı ?
BAŞKAN — Müdahale etmeyin efenldiım,
IDEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla)
.— Bıınldan dolayı bu Oumihuriyetin kurulmasında, «iplerinde Ikamylıe caniyle hizmet etmiş olan
insanların ta kendisiyiz, aynısıyız ondan dolayı
bu Cumıhuriyelt ibiziım ımalumız, sizin değil. (A. P.
sıralarından şiddetli gıürıültü'ler). Burada tabiî
filleri.. Afif elde rainiz..
(BAŞKAN — (Müldaihale ıcıtmeyin efendim.
İLHAM* ERTEM (Edirne) — Bir BaçibaIkan Yardı'mıcısı böyle konuşur mu? Lâfını geri
atan.
'MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — O nasıl
konnşlma öyle? Cnımhaıriyetin ıçocuğu, benim.
(BAŞKAN •— iMüdalhale (etmeyin, rica ederim.
ıDEVLElT BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla)
— Müsaade edeedk milsiniz •e'f endim ?
IME1HMÎOT ATAGÜN ((KıııklaneM ) — Cumhu•riyet ısiızin inhisarımızda (değil. ,
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NECMETTtN ERBAKAN (Devamla)
— ISatym Başkan, bir noktayı tavzih edeyim
m/üsaaldenlizle, ((A. P. sıralarından gür-fültüler) Saryım Başlkan, siükûneti temin eldiniz, bir noktayı
tavzih edeceğim. (A. P. sıralarından «Biz Cum
huriyetin yolcuğuyuz» sesleri).
BAŞKAN — 1 ıdalkilka edendim, Cumhuriye
tin •çjoicukliarıyi'z «efendim.
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMÎCISI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla)
— iSayın Başkan, (bura/da ifaide leitımlek istedi
ğim mana ışudur: Balkınız, Ibu Cu'mihuriyet, Istanlhul'daiki Kültür iSarayında millî oyun oynat
mak isteyenlerin Cıımihuriyetidir; 'orada, mille
timizi dejienterfe teldeeelk oyunları (oynatmak iste
yenlerin CUmburiyeti değildir, haibleriniz olsun.
MEHMET ATAGÜN .(Kıılklareli) — Hoca,
ıbu «viraj iyi değil.
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla)
— (Bu Cumlhuriyet, bilesiniz (ki, bu (milletin 'ar
zularına, fetdMerine samimiyetle uymaik isteyen
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lerin 'CuımlhuriıyeJtidir. Bu Cümihuriyet, binibir
tane ecdat eseri ,onta yerde harap olurken, «Ne
den bunlar tamir leidilmiyor?» diyenlerin (karşısıaa ıçukanlarm değil, «Bunlar tamir edilmıeli«diıı» diyenllerlin Cuımlhuriyetidir. Ondan dolayı,
başlka ItürClü dü^'ünüyorsak zihniyetlerimizi tas
hih. edelim, ondan dolayı kimse (kimseyi Cum
ıhuriyelt düşmanı olaralk igüıstenmieiye (kaKkışmasııı.
VEFA TANIR (iKonya) -*- Atatürk lâfını
almadınız ağızmıza bir saattir geveliyorsun.
BIAŞKAN — Müdalhale leltemeyin.
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla)
— Arkadaşımızın burada ifade 'etmek üstediğl
(hususlar Ihalklkında, ızannediyoruım iki, ıgiereiken
eavaplar verilmiştir. Ondan dolayı, huzunlarınızı, aslında bu Ikalbil sözlerle işlgal e'tımefe iste
nmezdim. Yalnız, burada Başbakanlık Bütçesi
ıgöriüşıülürlken, asıl, Başbakanlığa taallûk 'eden
hususların igör'üşülmeisi lâzımgellirıken, ikonuçımaları ışu tarafa veyalhut d a Ibu tarafa çeken bazı
arkadaşlarımızın yaptılkları yanlış ve 'hatalı ko
nuşmalara ıcievap 'vtenmek ımecburiyetinde kaldı
ğımız için bu nıoltkalara temas 'etmiş bulunuyo
ruz.
Bu hususları arz etımelk suretiyle Yüce Mec
lise sunacağım ımâruzaltıim, (burada bitmiş olmak
tadır.
<Başjba!kanlılk Bütçemizin Milletimize 'hayırdı
olmasını diler, Yüoe 'Meclisi saygılarmıla selâm
larım. (<C. H. P. «ve M. (S. P. sıralarından a'Ulvişlar).
BAŞKAN — İSayın. Eıbalkan, bir daküka eıfen
dim. (Sualler var, (onları rica 'edeceğim.
DEVLET BAKANI VE BAŞBAICA'N YAR
DIMCISI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla)
— Bıuyurlsıunlar e'fendiım. .
BA;ŞKAN — iSayın Yuisuf Ziya Yağcı, suallor'inizkı Ikısa ve ödlü ©İmasını rica edeceğim
leifiendilm.
YUSUF 23İYA YAĞCI (Ankara) — Sayın
IBşkan, Millî ISelâımet Partisi Gruup adına Analyaisa Maflıkömiesi ikonuisunlda (konuışan ısözciü arkaidaşıımız Ikürsüden inldiği isıralda ı(alklımida yan
lış (kalmadıysa) şöyle bir öümle sarf etti: ««Tedkratik dervlet anlaıyışına karşı çılanların, din
darlık vıe dimî inançlarını samimî göremiyoirujnı.»
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Simidi, Ibu dümlıaden sonra, (bir İkisinin, dinî
inançlara salhitp ıdîlnıası için mutlaka, teokratik
IdeMLöt vetteolkraitrilkftnaniçrtıaIbir kişi (olması şarlt
mu? Saniyen, ıteıolkraltük delvüıet anlayışının ki,
dindar loil'malk yalıult Idinî inanç ısahilbi ibuhmmafc
tteotkraıtik devlete inaınlmalk işartma bağlamdığınıa
ıgıöne, Anıayasaımıizıdalki lâik ve ısiolslyal devlet anllaıyışıyle bağdaşıyor mu vie Ibu igörüşe Bayın Er(bafkan kalihen iştirak leıdiyior Imu ?
lHA$AiN KORKiMAZCAN (Denizli) — Bayın
Baışlkan..
BAŞKAN — Boruları -teker Iteiker mi eeıvaıplandıracafesımız ?
DEVLET [BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla)
— Beplsini 'biriden ıcıevaplanldıracağıim.
BAŞKAN — (Sepisini Ibirldıen, pdkli efendim.
ISayın Baımi Aıtsllan,
. ıHASAN KORKMAZOAN (Denizli) — Bayın
Balkan, Ibu ısualOierin tlopitan 'cıevarpılandınlıması
usule aykırıdır. Bir adkadaşıımızın suallerini top
tan cıevaplamdumııalk ımulmlkünıdür; ama ıher ar(kadaşm suallerine ayrı ayrı eevap ıvenm!elk nıcciburiy elti. vardır.
BAŞKjAN — Ayrı ayrı ivfereicelder efendim,
HÎAISAN KORKMAZCAN ..(Denizli) — Ya
zılı isteyenlerle yazılı, ısftzM isiteyenleme Sözlü
dlaralk ive tieiker Iteker 'Oevaıplar verilir.
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla)
— Talbiî efendim, tabiî.
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Çünıkü, ibazı .cevaplardan sonra diğer milletvekili
aılkadaşlarıımız isloracıakları ısualılierden vazgeçe
bilirler, usul böyledir.
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NECMETTİN ERBAKAN (Devamıla)
— iö'ylie bir uisul yok ıefendinı, heıkle's suallerini
sorar.
BAŞKAN — (Efendim., ıtelker ıtelker cevap ve
rilecek; falkat Ibüttün isualller alındılktan slonra.
HASAN KORKMAZCAN '(Denizli) —- Eifen'diinı, birtalkıim isualter vardır İki, clevaibı verildik
ten islonra tekrar ısiomılmaisma ihtiyaç ka'llmaz.
Meclisi fuzulî yere işjgal edemezsiniz efendim.
BAŞKAN — Buaıliden çılkar lo mâna lelfendim,
sual ısorulduğu 'zaımanda «çılkar. Müsaadenizle.
Buyurun Sayın iSaimi Arislan.
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ıHABAN KORKMAZCAN (Denizli) — Me<;ıliısin kurulduğu ıgüniden beri tatbikat böyledir.
BAŞKAN — Buyurun Sami Aralan.
(SAM ARSLAN ,(DenMi) — Af Kamunu
Milıet Meclisinde 'gıö r(Lişiill Liılk eıı, Millî Selâımlet
'Partisi isfözcülslü Yasin Hatiboğlu vşöyle bir cümle
Ikullanmıştır; «Anarşinin asıl ısebcbi yavru milkıioıp koımüniızım iöe, ana ımilkrop mıaısonlulkltur»
ıdeımiştir. Şimdi buna ıgöre soruyorum :
ITiürkiyieldıe, (Mustafa Kemal'in ikapaltitığı ma
son derneküeri, ı«Türlk Yükseltime Cemiyeti» adı
altında •aıçılmış, ison |gıüınlerde «Hür Masonlar
Derneği» lolarak kabul >edilm:i§tir. Bu Iduruma
göre )(|Sayın Başbalkan Yardımcısı 102 »giünltülk
Hükümettir) a,calba, i«Hür Masonlar Derneğini
Tliirk M:Jllötiniıı millî ımetflkûreisine aykırı bulu
yor imu, foulmuyor mu? Aykırı Ibuluyorisa ikapatma!k için 'bir 'teldibir laillmıış mı, akmamış mı?
Boru !2. Hüiklüımetin isıon tayinileirinde, Ibillhassa. müJsitöşar ve igenel müdürler a.rasmda bazı ma
sonların itayini yapıldığı şayialsı vardır. Aralarmıda Masonlar var mıdır? Varsa milUî görüşe
uyar mı?
Boru ö. Bocim ısıralsınlda Sa'yın Eıibakan (^ben
de aynı 'filkirdeyiım); ı«Ayasiofya'yı ilbadeite aça
cağız, iktidara ıgelirseim ilk Cuima naimazını ora
da Ikılacağız» dıemi^ti.
Ik'tidana ıgeıldiğ dı02 ıgtünden ıberi yüzlerce ka
rarname çıkardı. Solculuğuyle, fikriyaltiyle belli
ollan ışalhııs için ıözıe'1 ı^eltiki kararnameisi ve Balkan
lar Kurulu Ikararanlmıeisi ıçılkarıldı.
BAŞKAN ı— Kısa ikelsin, «çiolk rica 'eideceğim.
ISAMİ ;ARBLAN <(IDenizlli) — ı«B'enim cami
olarak vak'feltltiğiım, ıbu yeri, kilm cami olımıalktan
Ibaşka ışeye ıtalhils eiderse Alialh'ın ve bütün var
lığın lânelti uzletine loilsun» diyen Patilh'in ruhu
nu ışâid ;ed,ecieik 'ilki ısaltır Ibir lyaızı ile, Ayaısiofya
Caımi lolmuş mudur? Bu Ikararı ne zaman vere
cektir lacalba?
Bağolun:
BAŞKAN — Baiyın lllhan Aytelkm, •buıyurunuz Sorunuz.
ttLHAN AYTEKİN ^Balılkesir) — Bayın
Başlkan..
. IÖIZEIR ÖLÇMEN (Konya) — Yazılı mı so
ruluyor Bayın B'aş'kaın ?
BAŞKAN — Bözlü ıdlaralk isöruluyor.
iÖZER ÖLÇMEN (iKonya) — Anladım da,
eliniadelki ıliıstödien isimleri 'aklıyorsunuz.
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• "BAŞKAN—: Listeye ıgöne okuyoruz «dîeüâiım,
(listeye (göne fakuıyoruz.
Buyurun ISaym İlhan Ayiteikin.
İLHAN A Y T E M N
(BaMdesir) -— Muhıt-erıdnı Balkan, ISaym Eıibalkan, leitevizym pnoigraınımm Ibiızden evVel Ihazırlaıııdığı cihetle, «Kara
ların M'eimeltieri» mi porgramdan 'çilkar'tımak
aniimkün olmadı (buyurdular.
(Halbuki, idalha eyvel programa .alınmış ibukman k<lGöıwiımiz Tdhlike» Sayın Baışlba(ka;nm
emri ile programdan ıçııkartılımıışltır. Beyanilariıyle ibıınıı .naisıl telif lelfcmclkbcıdirlier ? Öğrenmek istiyorufca.
Hkimciisi, '«ö'öreıviımiz 'Telıliike», proıgraımdan
niye ıçıP^arıtılmıştır? (Bunu 'da öğrenmek is'tiyoruım.
BAŞKAN — Teşclkkür ederin.
ISaym Talâlt Oğuz, (buyurunuz.
TALÂT OĞUZ !(Mandin) — Sayın Balkan,
ISaym (Baışlbakan Yardumcım !biraz evvelki ko~
ııuşmalsmida klöy camililerinden bahısot'miştir ve
Iköy eamilerinii Hükümet olarak iniş a ledeecfklerlni ifade ekmiştir. Bir ıköy camiinin, itaülbikatta,
300 ibin lira ilâ 5O0 ibin lira arasında inşa edi
leceği tabınin edilmelktedir. HükütmıeJt, calmi ya
pacağım Ideııken ibu parayı sağlayacak anı, yolksa Ikatlkuda 'mı 'bulunacak ? Bu hususlta fllkirlıeri
nedir?
Bir isualilm daiba var. ISaym Baışlbalkan Yardımıcıismun, ıgeırelk ibaismıda ıçılkan (konuşmaların
da ve (gereksle diğer 'konuşmalarında, (kamuoyu
na imal fol an (bir islöziünü haltırlatacağıim;: Her vi
lâyetle Ibir falbrilka yapacaklarını Tünk Milletine
vaadetjmişlıerdir.
İMBiHMET EMİN (SUNGUR (İstanlbul) —
(Sayın Başkan, konuşma mı sual mi;. ibu ne bi
çim işitir?
BAŞKAN — Bfeıudim, Ibir dakika,
TALÂT OĞUZ ;(Mardin)
sual Soruyorum.
BASIDAN — Sualerinizi
TALAT OĞUZ '(ıMardin)
ne o^ıalbilir (başka ?
(BAŞKAN — Uzun (boylu
efendiim.

— Sayın Başkan,
ısual ..şelklinde..
— S u a l değil de,
izahata lüzum yoık

HASAN ÖERIT (Adana) — Bir saa(bte nıetice olmaz, sorunu öor.

19 . 5 . 1974 :

0:2

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Biraz evvelki
konuşmalarda, Sköye (hizmetlerin tamamının gideimıeyeeeğini, alt hkmettüerin yapılamayacağını
ifade ekmiştir.
Bunun ikisinin araisındalki uyumu naisıl ısağlayacalk'tır Hiifc'ütaıeft olaralk? Bunları rica lediyıorııım.
(BAŞKAN — Pefki, teşekkür lederiz.
(Saym Cervat Önder, 'sualleriniz?
OEVAT ÖNDER '(Ankara) — Orada yazılı
•efendiim, okunsun.
BAŞKAN — Yazık olarak 'ofcuituyoram efen
dim.
ISaym Başlkanlığa
iŞu suallerin ıSayın Başibakan Yardımcısı ta
rafından 'cevaıplandırılınıaismı rica ederim,
Saygılarımla,
Anfkara
Oevat Önder
Nüfus planlamasına (karşı oılduğıma ıgöre,
Saym Başibakan Yardımcısı İbu /konuda Üçıünedi
Planın ilkelsin! değiştirme tasarısı ıgetireceik imi
dir?
küiçiüneü Gumlhuriyet» ten bahseden kimdir ?
6 Aralıik ilSTSItıe 'Erzunum'da yaptığı Ikonuşımada (Sayın Erlbalkan; «<60 ımiliyar liralılk Ibütçe
$0 ımülıyar liraya çılkarılmıştır. Bu, 20 milyar lira
zalm -gelecek delmektir» diyor.
Bu sö'zler (karasında, ı83 ımilyar liralık Foütıç'ede Sayın Eı/oalkan'ın imızaisı var mildir?
Kiliseler ikimin ;zamanında devlet eliyle ta
mir edilmigJtir ?
BAŞKAN — ISayın Özler Ölçmen.
ÖZER ÖLÇMEN !((Konya) — Sayın Başkan,
Sayın Baışibakan Yardıımciisı demin »ki, ikonauşimalarmlda, «TRT'alin yayınladığı (bir pnoigramı
Ikenldilıerinin (de ımililî ahlâka, oııf ve âdetleriıınizıe aykırı Ibulldulküarmı; falka-t daha evvelki
iktidar (taraifmdan 'pııoigrama alındığını» ifade
(buyurdular.
Acalba, ıHüikünıctm Tünk millî örf ve â/dötlorinıe ayikırı (bulduğu Ibir prolgraımı, projgraımdan 'çılkarıtlma yetkisi var imidir,- yok mudur?
Birinci sualim İbu olacak.
(Ukinci ısualim; Dast ve Ortadoğulu aiîlkelerie
olan nıünaıselbetlerimiızin igelişltiril'mıesi (babında,
İran Dışişleri Balkanının vıe Libya İhtilâl Kon
seyi İcra Balkanı Saym Oallu'd'un Türkiye'ye
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ıgielmıeleri (kararlaştırılmış 'v© tarihleri (tespit
tödilimişti.
Acalba, Sayın Başjbaikanm davetlisi olarak
gelecek olan Ibu ımisialfirleriın ıgCİırnieferi niçin er
telenmiştir, hangi tarihe 'ertelenmiştir; ihu, dost
ııniiföetlerle 'ara/muzdaki ımünaselbetleırin (boizuıkıp
tozuLma-masında {bir rol oynayacak mıdır? Bu
nu öğrenımcfc istiyorum.
Teşekkür löderim.
IBAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sualler hiıtımiştir. 'Ancak mesai sarimiz de
dolmuş bulunuyor.
(MEHMET NEBİL OKTAY (Siirt) — Sayın
Başkan, sualim vardı lefieınıdim ?
HASAN KORKMAZGAN (Denizli) — Sayın
Başkan, Ibenim de sualim var öf endim; ama &ulaller cevaplandırıldıktan ısoııra soracağım.
BAŞKAN — Beş dakika var efendim.
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NEOMETTÎN ERBAKAN (Devamla)
— Sualler tamamı ımı Sayın Başkan?
(BAŞKAN .— Sualler Itamam. elfendim.
[HASAN KORKMAZdAN (Denizli)' — Bir
sualim, v a r ; ıf akait İSaym Başjbafcan Yardımcısı
cevaplarını verdikten sonra ısoracağını, Şimdi
sormaya Ibeni ınieclbur edeımezsiniz.
IDEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NEÖMETTİIN ERBAKAN (Devamla)
— 'Öyle şey olmaz.
BAŞKAN _ Bir dıalkika. Şimdilik (bitcniştir
eifeıııldilm.
İDHAN AYTİEKtN (Balıkesir) — Sayın Bıaşikan, Ibir yazılı isorulm, 'vaizdi ?
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BAŞKAN ±— Bir sual daiha var, okutuyorum
etf endim.
Sayın Başkanlığa
Başbakanlık (bünyesinde 'bulunan Diyanet
İşleri (Başkanlığı için muhtariyet düşünülmieiktie
imidir ? Bu hususta Ih'erlhamgi Ibir çalışma var mı
dır?
Balıkesir
İlhan Aytekin
BAŞKAN — Bir soru önergesi dalha var, onu
da (okutuyorum.
Sayın Başkanlığa
Aşağıdaki sualin Erjbakan'dan sorulması.
Sürt
M. Neib'il Oktay
il. ISayın lEıilbalkan Atatürk devrimlerini be
nimsiyor tmu ?
12. Anayasadaki lâiklik ülkesini savunuyor
lar mı?
BAŞKAN — Sayın imilletvefcilleri, ımesaâ
saatimiz dolmuştur. Hem Sayın Eribakan'a, ce
vapları hasırlatmak iıç'in vakit (vermek, helm de
tmjeisaiımizi saat 211,001de tekrar yapacağımız için
(çalışmalarımızı.. ;(A. iP. sıralarından '«'cevaplar
dan sonra arta verelim» sesleri).
iMdsai ısüireisi dolduğuna göne, mesainin uza
tılması için de herhangi bir takrir olmadığına
tgiöne, i ('eğer 'bir tdkllf olsaydı onu oylarımıza su
nardık elendim) ısaıalt 21,00'do toplanmak üızıere
(oturumu ka'aptıyoıruım efendim.
Kapanıma Saati : 19,25

,.<.,.

— 230 —

M. Meclisi

B : 79

19 . 5 . 1974

O : 3

ttÇÜNCÜ OTÜBÜIM
Alçılına saati : 21,00
BAŞKAN : 'Başkanvekili Easiin Hancıoğlu
DİVAN ÜYELERİ : Mehdi Keskin (Kastamonu), Oral Mavioğlu (İçel)

BAŞKAN — Millet Meclisinin 79 ncu BirleşiBir evvelki oturumumuzda Devlet Bakanı ve
Başbakan Yardımcısı Sayın Necmettin Erbakan
tarafından cevaplandırılmak üzere sorulmuş
olan suallere cevaplar verilecektir.
Buyurun ISaym Erbakan.
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NEOMETİTİlN ERBAKAN (Konya) —
Muhterem Başkan, yüce Meclisin muhterem
üyeleri;
Efendim, demin Başbakanlık bütçesini gö
rüşmemiz esnasında ibazı milletvekili arkadaş
larımızın soruları vaki olmuş idi. Sayın Baş
kanın müsaadeleri üzerine şimdi hu soruları ce
vaplandırmak üzere huzurlarınıza gelmiş bulu
nuyorum.
önce Yusuf Ziya Yağcı beyefendinin suali
ne cevap veriyorum. Tahkik edebildiğim kadar,
kendisine atıf yapılan söz, aslında bir sataşma
•üzerine, şu veya bu şekilde dinin istismar edil
mesini hoş görmeyen ve bu maksatla söylen
miş bir sözdür. Hükümetimizi ve Hükümeti teş
kil eden partileri ilgilendirmez.
Sayın Sami Arslan'm, «Hür Masonlar Der
neği kapatılacak mıdır1?» soruları, daha ziyade
İçişleri Bakanlığını ilgilendiren bir konudur ve
esasen daha önce İçişleri Bakanlığına yazılı ola
rak sorulmuştur. Bu suali kendileri cevaplandı
racaklardır.
Son tayinlerde 'bazı masonların tayin edildi
ği iddiasına gelince; hu iddiaları kimin için yap
makta ve hangi vesikalara dayanıyorlarsa, lüt
fen iddialarını isim ve vesikalara dayanarak
Hükümetimize yazılı olarak bildirsinler, Hükü
met olarak üzerinde duracağımız tahiîdir.
Diğer ıbir arkadaşımız; «Atatürk ilkelerini
benimsiyor musunuz?» sualini tevcih ettiler.
Anayasa ve meşru hukuk esaslarına göre
kurulmuş «olan ve yüce Meclisten güvenoyu al
mış bulunan 'bir Cumhuriyet Hükümeti üyesine
bu sualin sorulması zaittir. Her hususta sa

minin üçüncü oturumunu açıyorum.
mimiyete taraftarız ve diğer konular gibi, Ata
türkçülüğün istismarını da doğru (bulmuyoruz.
«Lâiklik ilkesine inanıyor musunuz?» dediler.
Bu hususta ümit ediyorum, «Fikir Hürriyeti
Kanunu» teklifimiz geldiğinde kendilerinin de
aydınlığa kavuşacağı kanaatindeyim.
Lâiklik Anayasada açıklıkla tarifi yapılma
mış bir kelime. Buna herkesin kendine göre bir
mana verdiği devirleri çok şükür geride bırak
tık. ilmî olarak ve 'hakiki manasıyle yurdumuzda
kısa zamanda bu kelimenin asıl manasının anla
şılacağını ümit ediyoruz. Lâiklik, Anayasanın
19 ve '20 nci maddelerinde, bu milletin fertle
rine verilmiş olan hakların tek kelime ile hüla
sa edilmiş manasıdır. Yani herkesin kendi dü
şünce, inancında serbest olması; fakat kimsenin
kendi düşünce ve inancını, başkasına, velevki
Devlet araeılığıyle de olsa, şiddet ve tahakküm
kullanarak kabul ettirememesi demektir.
Diğer bir arkadaşımız, her vilâyette bir fab
rika kurulması konusuna temas ettiler; (biraz
sonra Devlet Planlama Teşkilâtı bütçesini ko
nuştuğumuz zaman, bu konuya temas etmemiz
daha uygun olacaktır.
Nüfus planlaması hakkında Ibir arkadaşımız
bir soru tevcih buyurdular. Nüfus planlaması
nı biz, çocuk ve ana sağlığının sağlanması ve ko
runması mahiyetinde ele alıyoruz. Yoksa mille
timizin nüfusunun artışının önlenmesi manasın
da almıyoruz.
Diğer hir arkadaşımız, TRT hakkında («Gö
revimiz Telhlike» oyunu TRJT'den niçin çıkartıl
mıştır?) diye bir sual tevcih buyurdular. Edindi
ğim bilgiye göre, «Görevimiz Tehlike» oyunu
nun, TRT'den Sayın Başjbakanın veya başka bi
risinin emriyle çıkartılmadığı bildirilmektedir.
Nitekim «Görevimiz Tehlike»yi uzatmama kara
rının, yeni Genel Müdürün atandığı 1(6 Şubat
1974 tarihinden önce alınmış hir karar olduğu
tespit edilmektedir ve «Görevimiz Tehlike» oyu-
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nu bugün bölge yayını yapan Adana ve Erzu- (
BAŞKAN — Siz suali sormakla mükellefsi
rum'da ihalen oynatılmaktadır. Bu itibarla, ba- I niz; ölçü, ıgerek Başkanlık tarafından, gerekse
zı meseleler, asılları tahkik edilerek orta yere
Sayın Bakanın takdiri ile size cevap olarak ve
konursa, ümit ederim ki, dajha faydalı olur.
rilecektir efendim.
Diğer bir arkadaşımız, bazı dış ülke ziya
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Ben
retlerinin ertelendiğine temas ettiler. Edindiğim
suallerimde, ISayın Başlbakan Yardımcısının bu
bilgiye göre, Ibazı ziyaretler Dışişleri Bakanlığı
kürsüden yaptığı icevalbî konuşma ölçüsü içeri
mız tarafından ortadan kaldırılmamış, fakat er
sinde kalacak. Çünkü, Sayın Başbakan Yardım
telenmiş bulunmaktadır.
cısı Hükümet adına yapılan konuşmaları cevap
Diğer bir arkadaşımız, Diyanet İşleri Başkan
landırmıştır. Bu cevaplardan aydınlanmadığımız
lığının muhtariyeti mevzuundan bahsettiler. Bu
noktalarda, aydınlanmak maksadıyle sualler
konu bir Anayasa meselesidir. Arkadaşımızın
Soracağım.
bu hususta Anayasanın ilgili maddesini incele
BAŞKAN — (Suallerinizi Sorun, sualinizi so
mesinin yerinde olacağına kaniim.
run efendim.
«iüçüncü Cumhuriyet» tabirinden bahseden
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — ,Şimdi
arkadaşımız oldu.. Bir Bakanın şahsî görüşü Hü
suallerimi soruyorum.
kümeti ilgilendirmez. Şahsî görüşlerin izahı ile
Sayın Başbakan Yardımcısı, getirilecek fikir
Yüce Meclisi işgal etmeyi faydalı görmüyorum.
ifade ve inanç özgürlüğü kanununun Batı ül
kelerinin verdiği özgürlüklerinden Ibir santim
«•60 milyarlık bütçenin 80 milyara çıkması
ıgeri,
bir santim ileri olmayacağını ifade buyu
demek, çeşitli konulara bu oranda zam yapılması
ruyorlar.
Batı ülkelerinde, Fransa'da, İtalya'
demektir.» noktasına temas etmek istiyorum. •
da
ve
Batı
Almanya'da komünizm, propaganda
Hiç şüphesiz ki, bütçe milletten alman vergilerle
sı
yapmak
serbesttir
ve komünist partilerinin
teşekkür etmektedir. Bütçenin artması, gelirle
rin artmasına bağlıdır. Bilindiği gibi, haklı se- I kurulması da serbesttir. Türkiye'de, Hükümetin
getirmeyi tasavvur ettiği kanunda da bu ser
heplerden dolayı zamlar yapılmıştır. Bunun hak
bestlikler tanınacak mıdır? Bu serbestliklerin
lılığının tahliline, bu kadar görüşmelerden son
tanınması
karşısında, Türk Ceza Kanununun
ra bir kere dalha (girmeyi uygun bulmuyorum ve I
M
İ
ve
142
nci maddesi ortadan kaldırılacak mı
'60 milyarlık bütçe 82 milyar olarak huzurla
dır?
rınıza getirilip takdim olunmuştur.
BAŞKAN —- Sayın Korkmazcan, Hüküme
Teşekkür ederim Sayın Başkan.
tin
icraatı hakkında soracağınız sualin, ileride
BAŞKAN —• Teşekkür ederiz efendim.
gelecek meseleler için olmaması lâzım gelir.
HASAN KORKMAZOAN (Denizli) — Sayın
Çok
rica ederim.
Başkan, 'Sayın Başbakan Yardımcısından suali
miz vardı.
BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika
nızı rica edeceğim.
Buyurun, 'Sayın Korkmazcan.
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın
Başkan, Sayın Başlbakan Yardımcısı bazı soru
ları, bunlar şahsı suallerdir...
BAŞKAN — Yalnız siz, evvelâ soracağınız
sualinizi, lütfen sualinizi söyleyin. Mütalaa yü
rütmeyin.
HASAN KORKMAZDAN (Denizli) — Mü
talaa yürütmüyorum. Evvelâ, suali sorduğum
zaman, hangi anlayışla soracağımın tespitini yap
mak istiyorum. Çünkü benim sualime de aynı
karşılığı verebilir. Onun için evvelâ bir ölçü
sünü 'bulalım.
j
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HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Biz
muhalefet görevimizi yapa'bilmek için, iktidarın
tasavvurlarına göre hazırlanmak durumundayız.
ıSayın Başbakan Yardımcısı hu tasavvurları dile
getirdiler; bu kürsüden bizleri suçlayarak dile
getirdiler. Kanunu bilmeden üzerimize geliyor
sunuz, dediler. Biz muhalefet görevimizi, bu
gün de yarın da, çeşitli 'bakanlıkların bütçeleri
ıgörüşülürken yapabilmemiz için, bazı konularda
bugünden aydınlanmaya mecburuz. Onun için
zatıâliniz, hu sualimi Başbakan Yardımcısına in
t i k a l ettirmek durumundasınız. Bu soru mudur,
mütalaa mıdır ölçüsünü bulabilirsiniz. Onun dı
şında İçtüzük hiçbir ölçü de koymamıştır, böyle
bir ölçü de yoktur. (C. H. P. sıralarından «Sua
linizi sorun» sesleri.)
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Burada biz görevimizi yapıyoruz. Burada gö
rev yapan insanlara yardımcı !olmanız lâzım.
BAŞKAN —• Tamamlayın efendim, tamam
layın.
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — 'Sayın
Başkanım, Anayasa Malhkemesi tarafından, vak
tiyle bir partinin yaptığı müraieaat üzerine Türk
Ceza Kanununun 141, 142 nci maddelerinin Ana
yasanın 2 nci maddesindeki temel ilkeleri koru
yan müeyyideler olduğu tespit edilmiş idi tve
dava reddedilmiş idi. Bilâhare Anayasanın 12
maddesinin...
BAŞKAN —• Bunlar sual değildir efendim,
sualinizi tek kelime olarak rica ediyorum,
HASAN KORJKMAZCAN (Denizli) — Bu du
rum karşısında, Hükümetin getirmeyi tasavvur
ettiği özgürlükler kanunu.. (C. H. P, sıraların
dan gürültüler.)
(BAŞKAN — Efendim, tasavvur ettiği diyor
sunuz, gelmiş bir şey yok orta yerde. Çok ri
ca ederim. Tasavvurlar için konuşabilir miyiz?
HASAN KÜRKMAZCAN (Denizli) — O za
man iza'hat vermesin, evvelâ kanunu getirsin,
sonra...
BAŞKAN — İşte ö zaman
konuşursunuz
efendim. O zaman sual sorarsınız.
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — O za
man kanun üzerinde mütalaalarımızı beyan ede
riz.
BAŞKAN —• Beyan edersiniz, o kadar.
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Bu
gün sual sormak ihtiyacımız var, bu birinci su
alim, bunun cevabını aldıktan sonra başka so
rularımız var.
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla)
— "Efendim, bütün suallerini sorsun; ne soracaksa sorsun.
BAŞKAN — Başka sualiniz var mı efen
dim?..
İHASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Var.
BAŞKAN — Buyurun onu da sorun.
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Bu
sualimin cevabını aldıktan sonra soracağım.
BAŞKAN — Yazılı verin efendim.
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Beni
şimdiden sual sormaya mecbur edecek bir İçtü
zük hükmü yok.
BAŞKAN — Yazılı cevap alabilirsiniz.
Buyurun efendim.
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DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla)
— Sayın Başkan, gecenin bu saatinde asıl konu
muzla ilgisiz bu hususlarla vakit kaybedilmesini
yerinde görmüyorum. Başbakanlık bütçesinde
bu konu ile ilgili kısmı demin esasen aç;klamış
bulunmaktayım. Kanun geldiği zaman, bu me
sele görüşülür, buna dayanarak başka soracak
ları sorular varsa lütfen yazılı olarak sorsunlar,
yazılı olarak cevaplandıracağım efendim.
SAMİ ARSLAN (Denizli) — Üç sorumdan
biri cevapsız kaldı.
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın
Başkan, konuşmasının başında Sayın Başbakan
Yardımcısı, bazı konuları kürsüye getirdi; gece
nin bu geç saatinden bahseden Sayın Başbakan
Yardımcısı bu meseleyi kendileri açtı. Şimdi ge
liyorum ikinci soruma.
Sayın Başbakan Yardımcısı «Halk sektörün
den» bahis buyurdular. Halk sektörü, halkın
küçük tasarruflarını, kooperatif ortaklıkları
içinde mi değerlendirecektir; bugünkü Türk
Ticaret Kanununda bulunan anonim şirketler öl
çüsü içinde mi değerlendirecektir; yoksa halka
açık yeni bir şirket mi kurulması düşünülmekte
dir?
Hükümet küçük tasarrufların yatırımlara
kaydırılması ve yurt ekonomisinde değerlendiril
mesi için, «Sermaye Piyasası Kanununu» ge
tirmeyi düşünmekte midir?
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla)
— Sayın Başkan, uygun görürseniz, Devlet
Planlama Teşkilâtı bütçesi münasebetiyle yapa
cağımız konuşmada bunlara teimas edeceğiz; şu
anda ayrıca vakit almayayım efendim. •
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim.
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sa
yın Başkan, başka sualim var. (C. II. P. sıra
larından «Başkan, bununla ilgili olmayan ko
nuları soru kabul etmeyin.» sesleri)
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Biz
cevaplarını almasak da suallerimizi zapta ge
çiririz. Ciddî bir hükümetin boynunun borcu
dur cevap vermek. Ne zaman olsa cevap ala
cağımıza inanarak soruyoruz.
Hükümet programında ve koalisyon protoko
lünde; düşünce, inanç özgürlüğü ve ifade hür
riyetinin, Batı ülkelerine örnek olacak ölçüde,
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genişlikte getirileceği vaat edilmiştir. Hüküme
tin iş başına geldiği günden beri millî eğitilin
eamiasındaki milliyetçi öğretmenlerin çoğu gö
revlerinden alınmışlardır. Bunların görevlerin
den almışlarında, (inançları dışında bir kusur
ları, bir kanunsuz eyleme katılma haliçti...
BAŞKAN — Efendim, Sayın Korkmazcan,
mevzuu da biliyorsunuz, Millî Eğitim Bakan
lığı bütçesinde sorabilirsiniz. Beyhude yere su
al sorma müessesesini listismar etmeye hakkınız
yoktur. Çok rica ederim. Millî Eğitim Bakan
lığı ile ilgili sualinizi, Millî Eğitim. Bakanlığı
bütçesinde sormanız her zaman mümkün.
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sa
yın Başkan, bu tayinlerin bu atamaların bir kıs
mı kararnamelerle yapılmıştır, Başbakanlığı il
gilendirmektedir, onun için burada soruyorum.
İkincisi, mahkeme kararları beklenilen 141
ve 142 nci madde sanıklarından birçokları gö
revlerine iade edilmişlerdir; iade edilmesi yo
lunda genelge çıkarılmıştır. Bu genelke, fikir
özgürlüğü vaat eden Hükümetin, .özgülük tat
bikatının ilk adımı mıdır1? Yani milliyetçi öğ
retmenlerin görevden alınıp yerlerine... (C. H. P.
sıralarından gürütüler)
BAŞKAN — Çok rica edeceğim, çok rica
edeceğim, bu sual olmaktan çıkıyor efendim..
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla)
— Sayın Başkan, sualleri bitti mi efendim?
BAŞKAN — Bitti efendim.
ŞENER BATTAL (Konya) — Muhteremi
Başkan, benim de bir sualim var. İçtüzükte
her ne kadar sualler tahdit edilmcmişsc de Da
nışma Kurulu 12 kadar soru sorulacağı hususunu
istişari olarak karar altına almıştır. Şu hususta
Başkanlık Divanı ne düşünmektedir? Bu husus
lar acaba karar altına alınmış mıdır?
VEFA TANIR (Konya) — Reddettik, ka
rar değil.
BAŞKAN — Gerek Danışma Kurulunun gerek
se Divanın bu hususta herhangi bir kararı yok
tur efendim.
SAMİ ARSLAN (Denizli) — Sayın Başkan,bir sualim var.
Ayasofya Camii hususundaki* sualime cevap
verilmedi.
BAŞKAN — Bir dakika; Sayın Korkmazcan
sualleriniz biti mi efendim?
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HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Şu
andaki sualim bitti.
BAŞKAN — Yazılı mı cevap vereceksiniz
efendim.
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla)
— Sayın Başkan, müsaade buyurursanız, haki
katen bir arkadaşımızın hatırlatması üzerine ha
tırladım, demin burada söz konusu olan iki tane
sorunun cevabını arz etmekte bir zühul göster
mişim. o soruların cevaplarını arz edeyim. An
cak onlara geçmeden önce, biraz önce bir arka
daşımızın sorduğu soru münasebetiyle şu [maru
zatta bulunmak istiyorum.
Kendileri bazı tayinlerin ve tasarrufların
kararname ile yapıldıklarını ileri sürdüler, bu
varit değildir. Kararnamelerle bakanlıklar içe
risinde kastettikleri şekilde tasarruflar yapıl
mamıştır ve yapılmamaktadır. Millî Eğitim
bütçesi görüşülürken suallerini ilgili Bakan ar
kadaşımıza tevcih ederler.
Ayasofya'nm ibadete açılması hakkında de
min burada bir sual oldu ve bir vasiyetten bah
sedildi. Hükümet programımızda, vakıfların
kendi maksatlarına uygun olarak kullanılması
esası vazedilmiştir. Konu, bu cihetle, vakıfların
bağlı olduğu Devlet Bakanlığını ilgilendirmek
tedir. Devlet Bakanı Sayın Arif Emre, yarın bu
hususta gereken açıklamayı yapacaklardır.
Diğer bir soru, demin burada vaz edildi, bir
arkadaşımız, köy camilerinin onarımı meselesine
temas ettiler. O arkadaşımızın sorusu üzerine
ifade etmek isterim ki, bugüne kadar bütçelerde
cami onarımı ve yapımı hulusunda 1 ilâ 5 mil
yon lira arasında paralar konmaktaydı, eski yıl
ların bütçelerinde. Bu yıl, 25 milyon lira, yeni
yapılacak camilere; 10 milyon lira mevcut cami
lerin onarımlarına ve 5 milyon lira da Kocatepe Camiine olmak üzere 40 milyon lira ayrılmış
tır; eski yıllarda 1 ilâ 5 milyon liralık bir para
ayrılmasına mukabil. Bu para mümkün olduğu
kadar iktisatlı bir şekilde kullanılacaktır, ilgili
Bakanlığımız, bu camilerin inşaatına ait malze
meleri maliyet fiyatına alarak, köylerdeki cami
lerin yapılmasına ve onarımına yardımcı olmayı
düşünmektedir.
Ayrıca, hiç şüphesiz bu camilerin inşaatında
halkın da büyük katkısı olacaktır. Ümit ediyoruz
ki; büyük ihtiyaç karşısında yetersiz de olsa, iyi
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ve dikkatli bir kullanma ile bu parayla ihtiyacın .
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
önemli bir kısmı karşılanacaktır; bu kanaatteyiz
DIMCISI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla)
efendim.
— Sanayi Bankasının çalışması konusuna, biraz
sonra ,Devlct Planlama Teşkilâtı bütçesi sıra
Teşekkür ederim sayın Başkan.
sında temas edilecektir. Daha fazla bilgi almak
BAŞKAN — Bir dakika efendim. Buyurun
isterlerse, onu da yazılı olarak takdim ederiz
sayın Önder.
efendim. (C.H.P. ve M.S.P. sıralarından sürekli
CEVAT ÖNDER (Ankara) — Sayın Başkan,
alkışlar, M.S.P. sıralarından «Bravo» sesleri)
bendeniz sayın Başbakan Yardımcısının bir be
yanına atfen sual soracağım.
MEHMET ALTÎNSOY (Niğde) — Faiz,
«Kiliseler Devlet parasiyle onarılmıştır.» Bu
faiz ne oldu?
yurdular. Ne zaman, kimin zamanında, hangi
BAŞKAN — Teşekkür ederiz sayın Erbakan.
kiliseler onarılmıştır? Bu sual cevapsız kaldı.
Buyurunuz Sayın Birler.
Müsaade buyurursanız, iki tane sualim daha
HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Hangi ko
var.
nuşmalara cevap verdin? Hepsini de cevapsız
BAŞKAN — Buyurun.
bıraktın. (C.H.P. sıralarından gürültüler «Ayıp,
CEVAT ÖNDER (Ankara) — Yeni kurula
sus be» sesleri).
cağını bildirdikleri Kooperatifler Bankası ve
BAŞKAN — Sayın Özçelik, rica ederim.
Sanayi Bankası kredileri faizsiz mi dağıtılacak
Sayın Birler, buyurunuz efendim.
tır? Sayın Başbakan Yardımcısı «Faizin kaldırı
DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI BİR
lacağını» beyan etmişlerdi.
LER (Tokat) — (Sayın Başkan, sayın milletve
Bir diğer husus da; «Gelirden vergi alınma
killeri ;
yacaktır, servetten vergi alınacaktır.» buyurmuş
Başkanlık bütçesi dolayıaiyle gerek siyasî
lardı. Şimdi gelir vergileri ilga mı edilecektir?
parti grupları (adına, gerekse şahısları adına
Bunun yerine ne konulacaktır?
görüşlerini belirten ve Hükümet çalışmalarını
Bunların cevabını rica ediyorum efendim.
büyük ölçüde eleştiren, Hükümet çalışmaları
BAŞKAN — Çok rica edeceğim. Şimdi sor
na lisıtikamet, yöm verici ışiklar tutan bütün
duğunuz suallerden, Hükümet icraatına alt olan,
değerli arkadaşlarıma teşekkürle söze başlıyo
yani bankanın kurulması keyfiyeti ve bu banka
rum.
nın işleyiş tarzı üzerindeki suallerinize Sanayi
İzin verirseniz ıSayııı Başkanım, bu konuş
Bakanlığında da cevap verilebilir, Köy İşleri Ba
maların sırasına göre ve Sayın Devlet Bakanı
kanlığında da cevap verilebilir.
ve Başbakan Yardımcısı tarafından temas ediltmeyen veya tarafımdan temas edileceği bildi
Kiliselerin tamiri meselesi de, Vakıflar büt
rilen konulara isıra ile değinmek istiyorum.
çesinde konuşulabilir efendim. Yalnız kendileri
cevap verirlerse, verirler.
Devlet Personel Dairesinin maksadına uy
CEVAT ÖNDER (Ankara) — Burada ken
gun biçimde çalışmadığı, çalışamadığı, doğru
dileri bahsettiler de, onun için sordum efendim.
dur. 1961 Anayasasından sonra kurulan mü
esseselerden birisi olmakla beraber, bir idiğer
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
kardeş
müessese ile, Devlet Planlama Teşki
DIMCISI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla)
lâtı
ile
uygun
ve ahenkli biçimdje gelişememiş;
— Teşekkür ederim.
gerçekten kamu personelinin meselelerine çö
Sayın Başkan, kiliselerin tamirine büyük me
züm getirici, ciddî çalışmaların içine maale
rak gösteriliyor.
sef girememıiştir.
(C.H.P. ve M.S.P. sıralarından alkışlar ve
gülüşmeler) yazılı olarak lütfen sorsunlar, Baş
bakanlık bütçesiyle ilgisi olmayan böyle bir ko
nuda, Meclisi işgal etmeden gereken cevapları
kendisine veririz.
CEVAT ÖNDER (Ankara) — Siz merak gös
teriyorsunuz. Biz sizin beyanınıza binaen söyle-

Değerli arkadaşlarım,, bildiğiniz gibi, 657
sayılı Kanun, 1970 Kasımında çıkarılan 1327
sayılı Kanunla yürürlüğe konulmuş; iyi niyet
le ve personel «sorunlarına bir çözüm bulma
amacıyle getirilen, çıkarılmak iıstenilen 1327
isayılı Kanun, değişik unsurların, «etkilerin te
siri altında, hatta sevk edenlerin, kanunu ha-
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zıriayanllarm taıııyamayacağı bir biçime ged
miş ve sonuçta, bugüne fcadarki uygulamalar
da bulunamayan bir formül âdeta 'bulunmuştur
ive Devletin para vererek, daha çok para ve
rerek kamu personelimi rahatsız etmesi sonucu
nu ^ortaya çıkarmıştır.
DaJha sonra, yine blildiğiniz gibi, 1589 sayı
lı Kanunla, personel rejimindeki aksaklıkların
igiderilieibilmesi için, Hükümete kanun hük
münde kararname çıkarma yetkisi verilmiş; bu
Yetki Kanununa dayanılarak, değişlik kanun
ihüfcmünjde kararnameler çıkarılarak, bu ak
saklıklar yine iyi niyetle ıgiderilmeye çalışıl
mıştır. ı Ama bunun ıda 'sonucu, bir evvelki
kararnamedeki bir aksaklığı ıgideren lilkinci ka
rarnamenin bir başka 'aksaklığı, bir başka hak
sızlığı, bir ibaşka dengesizliği ve adaletsizliği
ortaya çıkarması ıgiibi ibir durumla karşı kar
şıya gelmiş bulunuyoruz.
Hükümet Programında, personel rejimin
deki fou aksakliklarm, haksızlıkların ve den
gesizliklerin giderilmesi için, (bugüne kadar
çıkarılmış olan bütün kanun hükmündeki ka
rarnamelerin tek metin malinde toparlanacağı
ve bu aksaklıkların (giderilmesine çalışılacağı,
ifade ve taahhüt edilmiştir.
Aziz arkadaşlarım, bugüne kadar yapıdan
çalışmalar bu istikamette bir hayli yol alın
masını sağlamıştır; ama henüz sonuca varılımış değildir. Yine bildiğiniz ıgiibi; 1589 sayılı
(Kanunun, Hükümete kanun ıhüklnlünde karar
name çikarma yetkisi olarak verdiği yetki, 31
Mayıs 1974 tarihinde sona -erimektedir. Dolayısıyle Hükümet, programındaki bu. taahhü
dünü 31 Mayıs 1974 gününe kadar yerine ge
tirmek zorundadır; bunun idraki ve çabası içinidedir. Umarız ki, bu süre içinde itefc metin
kararname çalışmaları sona ermiş ve tek metin
kararname [gerçekleşmiş olacaktır.
Devlet Personel Dairesinin, bizatihi, bünyevî olarak çalışamadığı, yolundaki görüş de
doğrudur, buna katnıyoruim. 160 sayılı Ka
nun, ıgünün şartları içerisinde çıkarılmış bir
kanundur: Personel rejimindeki gelişmeler,
Türk Âmme İdaresindeki gelişmeler, elbette bu
işlerie görevli olması gereken bir dairenin,
Personel Dairesinin de (gelişmesini gerektirmiş
tir. Bu gelişmeye uygun biçimde, Devlet Per
sonel Teşkilâtı Kuruluş Kanununda gerekli de
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ğişikliklerin yapılması zorunluğu ortaya çık
mıştır. Bu konuda da hazırlıklar vardır. El(bette Yüce Meclisin huzuruna ıgeldiği zamaın,
enine boyuna tartışma imkânı olacaktır.
Sayın milletvekilleri; değişik arkadaşları
mız MİT konusuna dokundular. Millî İstih
barat Teşkilâtı -kısaca MİT dediğimiz kuru
luş - adı üstünde millî bir kuruluştur; 644 sa
yılı Kanunla kurullmuştur ve içte ve dışta
Devletin emniyetiyle ilgili istihbaratı toplamak,
değerlendirmek ve yetkili, görevli .mercilere
ulaştırmakla görevli kılınmıştır.
Millî İstihbarat Teşkilâtımın iyi çalıştığı,
kötü çalıştığı tartışılmıştır; yine tartışılabilir.
Daha sonra da tartışılacaktır. Ama hiçbir su
retle, Millî İstihbarat Teşkilâtınım lüzumsuz1
bir müessese olduğu veya kendisime mevdu gö
revlerden hiçbirisini yapmadığı veya kendisine
mevdu görevleri tersine, aksime yaptığı yolun
da mutlak bir iddia herhalde hatalı olur.
Aziz arkadaşdarTm, Millî İstihbarat Teşki
lâtının (görevleri kanunla belirli, Millî İstihba
rat Teşkilâtının imkânları bütçeyle sınırlı. AmaJ
siz, Millî İstihbarat Teşkilâtıma Devletin gü
venliğiyle, iç ve dış emniyetiyle 'böylesine ya
kımdan ilgili ye sorumlu bir teşkilâta, kamumla
verilmemiş, imkânları ile yapılması mümkün
olmayan görevleri yüklediğimiz takdirde, el'bette o kuruluşum iyi çalıştığından artık bahse
demezsiniz; o Ikuruıluşun gayesine matuf çalış
tığından (bahsedemezsiniz ve verimli çalıştığın
dan bahsedemezsiniz.
Yüce Senatoda arz ettim, huzurunuzda da
ifade etmek istiyorum. 1971 tarihinde yayın
lanan ibir Başbakanlık genelgesiyle Devlet kad
rolarının her kademesindeki -kullanılan tabir
budur - kişilerin işe alınırken ve diğer durum
larında Millî İstihbarat Teşkilâtının soruştur
ma yapması emredilmiştir ve bana verilen bilıgiye ıgöre, Millî İstihbarat Teşkilâtının elinde
biriken, haklarında soruşturma yapılması is
tenilen kişilerin sayısı 40 bini 'bulmuştur. Çok
laeı birşey söyleyeceğim; Başbakanlığın bu isıteğine, kendi takdiri ölçüleri içindeki gerek
gördüğü bu (duruma rağmen, Millî İstihbarat
Teşkilâtımız ne ıbu 40 bin kişi hakkımdaki soıruşturmayı yapabilmiştir, ne de fcanıumla ken
disine verilmiş olan aslî (görevlerini yapabilmiş
tir ; muattal halde kalmıştır. Bunu görüp tes-
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pit ettiğimiz andadır ki, bir başka genelgeyle
arz ettiğim ıgenelge yürürlükten kaldınlmışttır. Devletin gerçekten kilit noktası sayılabi
lecek /konularda, Millî istihbarat Teşkilâtı
nın ve elbette her ilgili, yetkili ve soramlunun;
bir Barbakanın, bir bakanın gerekli gördüğü
noktada soruşturma yapması mahfuz kalmak
Ikaydiyle, belli kilit noktalara atanacak kim
selere inhisar ettirilmek suretiyle Millî İstihba
rat Teşkilâtlımıza bir nefes alma imkânı (kazan
dırılmıştır.
Milli İstihbarat Teşkilâtımızın görevlerini
kanun saymıştır, dedim. (Millî İstihbarat Teş
kilâtının görevlerini Hükümet olarak
özetle
şöyle anlıyoruz. Yüce 'Senatoda arz ettim, siz
lere de arz etmek istiyorum.
Millî İstihbarat Teşkilâtı, Devletin iç ve dış
güvenliği ile ilgili konularda doğru istihbarat
yapmakla görevlidir. Bu doğru olarak yap
tığı istihbaratı, doğru biçimde değerlendirımekile görevlidir. Doğru topladığı, doğru yap
tığı ve -doğru değerlendirdiği istihbaratı zama
nında yetkili ve görevli mercilere, kiplere doğ
ru olarak aktarmak zorundadır. Milî İstih
barat Teşkilâtımız bunu yaptığı takdirde, yapa
bildiği /takdirde görevini tam olarak yapmış
sayarız. Onun dışındaki aksamalar, genelge
lerle, gerekiyorsa kanun değişikliğiyle, ge
rektiğinde bütçe imkânlarını genişleterek telâ'fi edilebilir. Bunların telâfi edilebileceğine de
inanıyoruz.
Demokratik Parti iS'özcüsü iSayın Altınsoy'un, daha önce 'CumShusriyet Halk Partisi Ge
nel Başkanının, Grene! Başkanlık odasındaki
telefonunun MİT tarafından dinlendiği yolun
daki iddialara temas ile, «Eğer bu doğru idi
ilse, bu kişiler neye cezalandırılmadı, yahut
cezalandırıldı mı?» Tarzında bir sualleri oldu.
Aziz arkadaglarum, adına Millî İstihbarat
Teşkilâtı diyoruz. Bu bir ıgizli teşkilâttır, öyle
olması gerektir. O nedenledir (ki, herhangi bir
bakanlığa değil, doğrudan Başbakanlığa bağ
lanmıştır. Kanunun 'emridir ve gerek faali
yetleri, gerekse 'Millî İstihbarat Teşkilâtı bün
yesinde çalışanların kimlikleri, statüleri de giz
li olmak gerekir.
Bütçe Karma Komisyonumda bir değerli ar
kadaşımız soru sormuştu. Millî İstihbarat Teş
kilâtında çalışanların kaçının yüksek okul, ka
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çının orta, lise, kaçının ilkokul mezunu okluğu
yolunda bir soru sordu. Bu soruyu elbette ce
vapsız bırakamazdım. Ama değerli arkadaş
larım, bu soruya rakamlarla cevap vermeyi
uygun bulmadım. Bu soruya oranlarla cevap
verdim. Yüzde şu kadarı yüksek okul mezu
nudur, yüzde şu kadarı orta, lise mezunudur,
yüzde şu kadarı da ilkokul mezunudur tarzın
da cevaplandırmayı uygun buldum. Şimdi kad
ro sayısını dahi açıklamayı sakıncalı bulduğu
muz bir kuruluşun mensupları hakkında ne iş
lem yapıldığını, Sayın Altımsoy izin versin
ler, Yüce Meclis huzurunda dahi olsa bir giz
li oturum olmadıkça (açıklamakta bizi mazur
görsünler.
Sayın Necdet Öktem arkadaşımız, Kültür
Müsteşarlığıyle ilgili olanak eleştirilerini ya
parken; tiyatroların sadece mutlu bir azınlığın
istifadesine eser sunan bir durumdan kurtarı
lıp, halka götürülmesi gerektiği yolunda cid
dî görüşler ileri sürdüler.
Aziz arkadaşlarım, bugüne kadarki uygula
maları, 1973 yılııııda, 1972, 1971 ve daha önceki
yıllarda meler yapıldığını söyleyerek bir muka
yese ihtimalimi ortaya. -çıkar-maksıznı, böyle bir
arzuya ıkendiııi •kaıptırmaksızın, 1974 yılı için ve
Hükümetiniz göreve başladıiktan sonra düzen
lenen programlara göre ıbu seneki tiyat.ro faali
yetleri hakkında bir - iki rakam vermek işitiyo
rum.
1974 yılı içinde 8 ayrı eser oynanmak kaydıyle ve 5 grup halinde Türkiye'nin 60 ili ve 40
ilçesi bir turneyle dolaşılacaktır. 'Bu sanıyorum,
yine bir mukayese imkânı vermek kaseliyle söy
lemiyorum, son 7 - 8 yıldaki turnelerde dolaşı
lan illerin toplamına eşit bir sayı olmaktadır ve
yine sanıyorum ki, bu yönüyle, tiyatronun, halk
'eğitiminde büyük rolü okluğuna inandığımızı
tiyatronun halka dönük bir çalışma düzeninle
girdiğini huzurunuzda ifade etmiş oluyorum.
Kültür Müsteşarlığının yayınları konusunda
sık sık basında, Yüce Mecliste eleştiriler yapılır.
Bu konuda da bir - iki rakam vermek istiyo
rum.,
Kültür yayınları 'dizisinden bugüne kadar 44
eser yayınlanmıştır ve 3 «ser halen baskıdadır.
Yıl somuna kadar 5 les'er daha tamamlanmış ola
caktır. Bu 1 000 temel eser dizisinden 7 eser ya
yınlanmıştır, 19 eser baskıdadır; yıl sonuna, ka
dar 117 eser daha yayınlanmış olacaktır.

-^287 —

M. Meclisi

B : 79

19 . 5 . 1974

O : 3

de. söyleyeyim,; birbirimizi, halka .gitmekten
korkuyor diye de suelamayabm.
Demokratik Parti Grapıı adına konuşan Sa
yın Mehmet Altmsoy arkadaşımızın, buıgün çı
kan ıbir gazetenin magazin llâvesindeki bir id
diayı', sanıyorum hiçbir tahkik süzgecinden (ge
çirmeden, (Millet Meclisi kürsüsüne getirmiş ol
masını esefle karşıladım.
Nedir konu? TRT Genel Müdürü İsmail Cem,
İpekçi ı (İpekçi sıoyadını taşımaktadır) çok eski
bir film, şirketinin sahibi olan bir ailenin çocu
ğudur. «İsmail Cem İpekçi TRT Genel Müdürü
olduktan sonra, iflâs halinde olan bu şirketi
kurtarmak için hu şirketin bayatlamış, eskimiş,
yıllanmış filmlerini büyük ücretler ödeyerek
,
TRT'ye
almış, televizyonda da gösteraneye baş
Sayın Vefa Tanır'm konuşmasında genel ola
lamış.»
liddia
bu.
r a k işlediği temayı memnuniyetle karşılıyorum ;
.Şimdi değerli arkadaşlarım, Millet Meclisi
ancak uzun yıllar parlamento tecrübesi olan,
ikürsüsıünde yine müsamahalarına
sığınarak,
Devlet mesuliyeti taşımış olan bir değerli arka
ama
içimden
gelerek
aynı
ibareleri
kullanaca
daşımızın Başibakanhk ibütçcsi üzerinde, bir
ğım. iDaha evvel de ;bu parlamento çatısı altın
-grup adına yapılan konuşma çerçevesi içinde
da çalışmış, Devlet sorumluluğu taşımış ve şim
söylediği kısımlara memnuniyetimi ifade ediyo
di Millet Meclisinde bir gruıpun sözcüsü olarak
rum. GBunun dışında, batta belki gereği yok
konuşan arkadaşımızın, dediğim gibi bir gaze
iken, ama gereğinin takdiri 'elbette kendilerine
tenin magazin ilâvesinde çıkan /bir haberi, hiç
aittir; koalisyonun ıbir kanadı olan partinin Ge
Ibir talhlkik süzgecinden getirmeksizin buraya
nel Başkanı ve mensupları hakkındaki beyanla
getirmesini cidden yadırgadım. Tekrar ediyo*rı Sayın Erbakan tarafından
cevaplandırıldı.
rum, esefle karşıladım.
Ama tBaşJbakanlık bütçesi çerçevesi içerisinde
Durum nedir? İsmail Cem ipekçi !İ6 Şulbat
olan ikıısımda, Sayın 'Tamr'a şunu ifade etmek
11)74 tarihinde TRT Genel Müdürlüğü 'görevi
istiyorum.
ne 'başlamıştır. Tane, tane söiylüyorufm.
'Siz ibu Hükümetin devam etmesini istiyor
TRT Genel Müdürlüğü, televizyonda gös
sunuz.- İstiyorsunuz ki, sizin ifadenize göne, (bı
termek üzere satın aldığı fiîmlerıin .seçâmini TRT
rakıp tekrar halka, igidip; «JBize zaman bırak
Genel Müdürünün emri ile azuısu ile değil'; füim
madılar ki, bir şey yapalım diyemey esiniz» di
seçme komisyonu ve daire başkanları i,l!e birilik
yorsunuz.
te toplanarak yapar; ondan sonra malt konuları görüşülür, ne sonuca bağl'anıırsa alınır, oy
Değerli arkadaşlarım, .Sayın Tanır bu 'Hü
natılır. Evvelâ kanunî hükmü Mlelfen.
kümetin .devamını, ibu Hükümet programındaki
2. 16 Şulbat 19-T4 tarihinden bu yana FlTAŞ
hususları gerçekleştirme 'çabasında bulsun; ıo
Film
Şiı'ketli! ile 'TRT Genel Müdürlüğü arasımda,
istikamette memlekete, millete hizmetler etsin.
1
bir,
metrelik
film için dahi, herhangi bir anlaş
Kim istemiyor ? 'Sadece bizim şimdi, bu Hükü
ma yapılmamıştır.
meti (bırakırsak veya ibıraiktırılırsak halka gide
3. Sürekli anlaşma; 'TRT Genel Müdürlüğü
ceğimizden ve halka (bazı şikâyetlerde buluna
Ibir
kuşum film şirketleri ile ibu füim seçme ko
cağımızdan endişe .ettiği için, bizim Hükümette
misyonunun
kararlarına uygun olarak filîm an
kalmamızı, Hükümete devanı etmeımizl .istiyor.
laşmaları yapmıştır.
Sayın Tanır'dan özür dileyerek söylemiek is
Söylendiği gibi sürekli anlaşma.. Hayır. 3
tiyorum. Hiçlbir öğünme hissi ile de değil; ama
veya
4 filmden fazla hiçbir şirketle anılaşma
iğdiniz halka -gitmekten, gerektiği her zaman
yapılamamıştır. FİTAŞ ile îbir mietre için dahi
halka .gitmekten korkmayalıım, birbirimizi hal
>MT anlaşma yapılmamıştır.
ka 'gittiği için suçlamayalım. Hemen öbürünü

Yine klasikler sepisinden bugüne kadar 6
eser yayınlanmıştır, 2 eser baskı halindedir;
yıl sonuma katda.r 44 eser .basılmış, yayma sunıılnuuş ^olacaktır. J3u meyanda çocuk kitapları ya
yımına da geçile'bilımesi için, 'bir komisyon çalış
malar yapmaktadır. 'Çalışmalar tamamlanır ita-'
ınıamlanmaz, 'bu konuda -da bir sürekli yayın ıdizisli başlayacaktır.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Ibaşlanıgıçjta arz ettim, konuşma sırasına göre cevap
landırmaya çalışacağım' demiştim. Kendilerinin
de iznini alarak Adalet Partisi ısayın sözcüsü
nün konuşmasında temas ettiği bazı hususla-ra
ki, pak (çoğuna Sayın 'Eırbakan temas ettiler, en
Sonra 'temas etmek istiyor um,
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4. İsmail Cem İpekçi'nin TRT Genel Mü
dürlüğü görevine 'başladığı 16 Şubat 1974 gü
nünden önceki dönemde; bieb'k* surette kına
mak için söylemiyoram, ayıplamak için söiyieımıiiyorum, bir ithamda .bulunmak için söylemiyorarn, FlTAŞ Filmcilik Şüıketi ile anılaşma
lar yapılmıştır, filmler alınmıştır..
Kanunun 'bundan sonraki safhası, ımagazin
ilâvesinde 'bu neşriyatı yapan gazete ile, 'TRT
iGrenel Müdürünü, bu iltlhamın mulhataibı İsmail
C&m îpefcçi'yi ilgilendirir. Ne beni, ne ide Yüce
Meclisi ilgilendirir.
•Sayın Hasan 'Tosyalı 19 M,ayıs günü görüş
mekte olduğumuz Başbakanlık bütçesinin '19
Mayısın anlamına yaraşır 'bir biçimde, ölçüde
yapılması temennisi dile sözlierine 'başladı ve
.aynı temayı işleyerek; «Bizim millet olarak,
Parlamento olarak, partiler olarak birbirimizi
kırmamamız, birbirimize düşman gözü dile -bak
mamamız gerektiğini» söyledi. «.Kimse ıdiğeli
nin ımillilyetçil-iğinden şüpihe etmemelidir, 'hepi
miz milliyetçiıyiz;», dedi. «Hangi partiye men
sup olursak olalım milliyetçiyiz. Hepimiz bu
milletin refalhı,, saadeti içiıı çalışıyoruz, buna
karşılıklı olarak inanalım:» dedi. «Rusya ıbizi
dıışltan tecrit edip, içten yılkimıaya çalışryor, ıbi
zi birbirimize düşürtmek istiyor, !bu oyuna ge'lmeyel'im» dedi ve daha 'buna 'benzer güzel söz
ler söyledi.
Değerli arkadaşlarım,
kendisine teşekkür
ekliyorum; ama bir ide dilekte îbullunuyoırum,. Bu
közlerini sadece bir 19 iMayıs günü görüşülen
Başbakanlık bütçieisıİ! vesilesiyle değil, 'bulduğu
her fırsatta, özellikle kendi grupu iç.inidelk'i ar
kadaşlarına, özellikte Sayını Genel Başkanları
na >da arasına da olsa naıtırlatsamr, sanıyorum
Meclis içindeki çalışına! a omızıın kavası, ahengi
lıiraz daha değiişülk ola-caktır. (€. H. P. Sıraların
dan «Bravo» sesleri alkışlar)
Aziz arkadlaşlarum, Adalet Partisi, anamuhalefet partisi grupu adına konuşan Sayın Yildırıım, konuşmalarında, şu anafiikri evvelâ ıbina et
ti, var farz etti ve ibu fikre l>azı yeni faraziye
ler dkleıyerek sonuçlar çıkarmayla çalıştı ve doayısiyle de Sayın Erbakan'a sorular yöneltti.
O fikir nedir vaze'tibiği fifkjir şu:
/«C. H. P. sınırsız hürrliîyet işitiyor. Hicjblr sı
nır tanımayan, söz, yazı, ifade hürriyeti Slstiyor. Bu nereye kadar gider? Bu, dinsiiziliğm pro
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pagandasının yapılmiasma kadar güder; bu, aile
nin normal bir müessıetse olmadığının, .ailenin ge
reksizliğinin propagandasına kadar 'gider; 'bu çok özür dilerim - homoseksüelliğiin saıvunmiasına
kadar; -gider; bütün bunlar fikirdir.Fikirde sınır
yoktur, ifade de sınır yoktur; o halde bunların
hepsi yapılabilecektir. Siz imianlı sağcı ıbir p'artlsiinız, - diyerek Sayın Erbakan'a teveccüh ediyor C. H. P. bu, siz bunlarla koalisyon 'halindesiniz;
bunların görüşü de bu; o hailde siz 'bunların, bu
fikir ve düşüncelerini 'gerçekleştirmesine yardım
cı olacak anısınız, olmayacak mısınnz?» sorusunu
da yöneltiyor.
Biraz 'evveli bir başka iaıkadaşMiıız, Sayın
Korkmazdan «Hükümet Programında ve Sıaiym
Eııbalkan'un beyanlarında; Türkiye'de fikir lı'ürriyeti, Batıda olduğu ıgibi, ne bir ısfamjtlim fa<zla, ne bir siantlm -eksik; tıpkı o kadar olacaktır.
HıafJbufci, meselâ Fransa'da komjünjis'tliik propa
gandası serbesttir; Türkiye\le de serbest olacalk mıdır!» tarzında bir soru da o yöneltti.
Değerli aırkadlaşılarım, 'bir konuda muitalbık
kalaMn: Huzurunuzdaki Hülkümet C. H. P. M.
S. P. Koalisyon Hükü»rnetiüdir. C. H. P.'nin se
çim, beyannamesi varıdır, tüzüğü vardır, programı vardır; M. S. P.'nin tüzüğü vardır, progra
mı bardır, seçim Ibeyannamesi vardır; lid erle
rinin taaılıhütleri vardır; ama 'huzurnnuzdıaSd,
ıbir Koalisyon Hükümetidir. Sizin hesıaibınu sor
maya hakkınız olan ne C. H. P.iıin, ne M. S. P.'
inlin tüzüğü ve programıdır, ne C. H. P.'niin, ne
M. S. P.'nin seçim bildirgedir. En ince teferıuualtına kadar, hesaıbını sormaya hakkımız olan
Hükümet Programlıdır.
Hükümet Programlınla, bir Koalisyon ortak
lık şartları içerisinde, neler alınabilir, neler almonaz? Iz'in verirdeniz (bunu Koalisyon ortaklan
bilir. Bilmişler, oturmuşlar, konuşmuşlar; bir
müşterek nokta veya müşterek noktalar tespit
clmişıler; Hüfcüme Programıma yazmışlar; hîiızuî'iınuzda okuınımuş; müzakereci yapılmış, Şim
di, sual şeklinde, konusimia şeklinde ortaya geti
rilen Ibütün konuRiar, seçim boyunca, soçDm meydanlariinda Mç konuşuknamışeıaisına telkrar getirihnıiş. Son derece haklı -olarak, Ibir Hükümet
kuruluyor, güjve-nloyu istiyor; • Millet Meclisinin
değerli üyeleri elbette. her konuda görüş söy
leyecekler; çünkü sonunda oy kullanacaklar.. Eni
ne boyuna konuşnlımruş ve somunda Yüce Meclis
-
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bu Hükümete güvenini belirtaıiş; şu programa
güvenlini belirtm'is.
Simidi bana bir iniz kalkıp sorarsanız; - beılIki soracaksınız - «Sİzin programımızda ve seçim
bdyanmamemizlde samları, şumlıarı ve şumlam da
devletleştireceğim diyorsunuz; ne zaımıam dev1 dtleşîtiireceıfeiniiz?»
Değerli aırkadaşlarıım, bu isuailiin cövaibu bu
rada var. Bonafes devletleştirilecektir.
•«E, öbürlerini niye devfletlaştirünjiyionsıunıız?..»
Öbürlerini ne zaman devletleştiıreceığimti o
güce kavuştuğum zaman ben tayin edeceğim,
İzninizle Hükümet Progrlajmını aç abım. C.
H. P.'n'im istediği, tatbalklkuku 'için çıaıbla göster
diği özgürlükler; düşünce, inanç ve ifade özgür
lüğü sınırsız... Nereye kadar sınırsız?.. Ezelden
ebede kadar sınırsız. Vazedilen bu... Hükümet
Programlı sayfa : 7
«1ıüşün, rnanç ve ifade hürriyetler'inin w
diğer temel halk ve hürriyeti e ıi .Anayasanın gös
terdiği yönde kullan] İmajın a engel olan ve de
mokratik anlayışla bağdaşmayan hükümler, bu
hürriyetlerin var oluş nedenlerine vücujt veren
ilkelerin ışığı altında
gözdem geçirilerek, dü
şünce, inanç ve ifade hürriyetlerini sınırlayan
bütün kısmtıliar kananlarımızdan çıkarılacak;
basım hürriyeti her yönüyle teminat altında tu
tulacaktır.»
Ne diyoruz? «Düşünce, imanç ve ifade hürriiyetlerinin diğer temel halk ve hıtrriyeltler gibi
Anayasanın gösterdiği yönde Ikullıariılmaısı..» ilk
şart. Peşlinden bir şey daha ısöylüyorfuz;
«Anayasanın gösterdiği yönde kullanıHmasına
engel olan kanun hükümleri, vardıır.» diyoruz.
Sizler «Yoktur» diyebilirsiniz. Hürmet ederiz
ve bunları. kaldıracağız diyoruz.
Kanunlar gelir, büz nelerin engellendiğini
söyleriz. Siz, «Hayır, bu enigellıemiyor. Bu, kal
sın'» veya bizim 'hatırlımıza gelmeyen bir baş'ka 'şeyi engelliyor dersiniz. Otururruz, 'tartışı
rız, bir sonuca varırız; ikamın çılkar... 'Bunun
yolu budur, yöneftimd budur.
Hükümet Programı, sayfa 9; teyit.:
«Kamu düzenlinin 'kiorunıması, anayasal], hak
ve hürriyetlerin
ralhatça
'kullanılabilmesi;
düşünce, inanç ve ifade hürriyetleırlne gereIkein saıygımn gösterilmesi ©ağlanacaktır. Yurtdaşlarımızın, her tüııilü düşünve ve 'kanaatle
rini korkusuzca açddayaıbilecıeîkl'eri bir ortam;
_
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aısayişin deanokratıilk Onı'lmk - 'kurallarıma uy
gun, iıiusanî ve etkillli bir şekilde iidame ettiril
diği şartlar içinde (gerçekleştirilecektir.:».
Bizler diyebilirsiniz ki, «Efendiim., inanç ve
ifade hürriyetlerime gereken ısaıygı zaten gös
teriliyor. Anayasal 'hak ve hürriyetler ralhatça
(kullanılıyor.» Kianaatinizdir, hürmet ederiz.
Rahatça, kullanılmasını engelleyen ıhükümler
okluğu inancındayız. Bunları kaldıracağız di
yoruz. Bunları kendi aramızda komıu'şmadık.
'Gizli gizli söylem edile; bunları [kaldıracağız di
ye 'bu 'kürsüden, Hükümet Programını 'okuya
rak, Yüce ıMeıclıise söyledik ve Yüce :M|ecli'S, bu
Hüküm etin, gelirse iş başına,, güvenoyu alır
sa bunları (kaldıracağını bile bile 'bu Hükümete
güvenoyu verdi.
Şimdi çıikacalksmız; «Franisa'ıda ikoımüuist
propagandası serbest; Türkiye'de de 'üllacalk
mı?» diyeceksiniz.
'Ne diyoruz?.. «Anayasanın gösterdiği yönIde bu halkların ralıatlılkla kullanılmasiınıi sağ
layacağız.» Bu -halkların rahatça ittiilanrlmasına mani lolarr engelleri 'ortadan kalldıtracağıiz.
Şimdi diliyor musunuîz, ıbir zamanlar yapıldı
ğı gilbi, «Anayasa Sosyajlizıme açiktır, /kapandır»
tartışmasına girelim; şimdi Sayın Hasan Kjoıfcımazcan'la bir tartışmaya girelim? Türkiye iAna'yaısalsı 'komünizme cevaz, izin veriıyoır mu, ver
miyor mu 'tartışmasına mı ıgirelim? Değerli
ai'lkadaışnmız Hasan Tofeıyalıi'nın 19 Mayııs günü
görüşülen Başbalkaulılk bütçesinde söyledikleriniden sonra, bu tartışmaya rm girelim? Fay
dası nedir? Anayasanın kbmünfizml tecviz 'et
mediğini Sayın Korkmazca n bilmiyor mu? El
bette biliyor..
HASAN KORiaiAZOAN (Denizli) — Ver
mediği açık, söylüyor.,'
DEVLET BAKANİ îlSMAÎL HAKKI BİR
LER (Devamla) — Amayaısa doğrultusunda
ikullıanılmasıııı engelleyici, zıorlayııcı engeller
ortadan kalclırrlacaktır diyoruz; <<K'omünlistri,k
propagandası da .serbest olacak ımı?» diyorlar.
Değerli arkadaşlarım, özür dileyerek söyleıyeıyim; Başbaikanlrk bütçesi Senatoda görü
şülürken, yine çolk garip bir tesadüf, uzun yıl
lar Devlet sorumluluğu taşımış ve anamulhailefet partisine mensup ıbir sayın senatör; ıSayın
Çağlayangil, bıı temayı işlerken, bıı varsayılından hareketle şu misali verdiler; «(Afrika'nın
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billmem. neresindeki,. adını telâffuz edemeyece
ğim yeni ıkuralirnuş ibi'r üHkeye gittilklerİRde,
Dışişleri Bakanı olaraik, orada (Çok afedersiniz)
bir ibadethaneyi gezmiş, oradan imsanllanın te
nasül uzuvlarına tapıldığmı görmüş. «E.»
K<E.ger :bıı ifade hürriyeti sınırsız olıacalkisa, TürIkiye'ıde <bu da oılacak mıf» diye ciddî ciddî .'»ora
isordıılar. (C. H. P. siırailarfıudan, «Zavallı, za
vallı» sesleri)
Şimdi 'bir başka arkadaşımız çılkıyor, «Hcınıoseksiüeiliğih propagandası ıda serbest olaeak
mı?» diye soru storuıyor ve ciddî ciddî soruyor..
Değerli arkadaşlarım, hemi mazur görünüz,
hepinizden -özür diliyorum, ben bu sorulara ce
vap v e rnı e ye ceğ im.
Anayasanın 20 noi maddesini izninizle bir
defa d'a/ha okuyacağım: «Herkes, düşünce ve
'kanaat hürriyetine sahiptir;» Bu heı/keis sözü
nü, Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyet
Kalk Partisi ille 'Millî Selâmet Partisinden olu
şan Kjoalisyon Hükümetiniz bu herkes sözümü,
«'Biz» diye anlamıa'mailctadır.
ı«Düşünse ve kanaatlerini 'söz, yazı, resim ile
veya ibaşika yollarla tdk Ibaşma veya toplu ola
rak açıklayabilir ve yaya'bilir.» Son fıkrayı al
tını çizerek olkumaik istiyorum: «Kimse, düşünce
ve 'kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz.»
Sayım milileitvekilileri, gecenin 'bu saatinde
Isizlerin vakitlerinizi aldığım için müteessirim ;
ama değerli 'arıka d aşlarım izin İyi dilciklerini, eleş
tirilerini cevapllandırabihnek ve 'bu velsiıl'e ile
'görüşJleirinıizi (bir 'defa daiha sizlerin nezdinde,
indinde vuzuha Ikavuşturalbli'llmelk için 'buna ge
rek göndüm, bir şeyi tekrarlayaralk sözlerimi
tanlaımlamaik istiyoruım. Türkiye, bu üıllke üze
rinde yaşayan ve 40 milyona yalklaşan millet
topluluğu, Anayasanın deyimi il/e, «Ülkesi ile
ve, milleti ile bölünmez bir 'bütün olan Türkiye
Devleti» s<amıyorum ıteiker teker her birimizin, si
yasî partiler ve siyasî partilerin •.grupları ola.'ıra'k, 'büzlerin hizimetine muhtaçtır, desteğine
•muhtaçtır; bir başlka güçten kuvvet alacak de
ğildir Devletimiz. Eğer Ibiz güçlü isek, eğer biz
müiesa'hilb ilselk, eğer 'biz, Sayın TöSyalı'nın de
diği ği'bi, hiç ollmaziya belli 'günllerin anılanımı
ikavralyaibile.il durumda isek, Devlet güçlü demek tir. İBiribiıriımizii güçsüz''lülkile, zayıflıkla, samiıniiyetsizlllilkle suçlayaraık, 'kendimizi yücelitmek
huyumdan hep beraber vaz g-eçeılim. Başkaları-
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nı küçülterek.yükselmek nLÜnıkün değildir, başikaları ile beraber, toplum olaraik- hep beraber
yükselmenin gayreti içinde oiiallin.
'Hepinize saygılar sunarım. (C. II. P. sıra
larımdan, allkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim 'Sayın B&ıler,
l i r dakika efendim. Sayın Afyon 'Milleıtveiklli
Süleyman Mutlu'nun bir sualli var efendim;
okutuyorum:
«MİT Teşkilâtına alınacak görevliler hak
kında hangi makam soruşturma, yapma'ktadıır?»
derler.
DEVLET BAKANI İSMAÎL HAJKKI BİR
LER (Devamla) — Değerli) aıikada'şım'a §ıı ce
vabı vermeik istiyorum; Ibiraz evvel arz ettiğim
gijbi, 644 sayKİı Kanuna göre (MİT), Millî İs
tihbarat Te'şlkilâtı, Bıaşbakanjlığa bağlıdır, ba
şında 'bir müsteşar vardır, MİT'e alınacak ele
manların hakkında Sicuuşturnıa yapacak bir
mercijü kanun düşünmemiştir; Ibu tamamen bu
hiyerarşi içerisinde yetlkillilerin taikdjirine mev
du bir .keyfiyettir.
BAŞKAN — Bir sual daha var efemdim. Bu
yurun 'Sayın Mehmet Altınsoy.
MEHMET ADTINSOfY ('Niğde) — Sa
yın Raşıkan, Millî İstihbarat Teşkilâtından,
(Millî İstihbarat Teşkilâtımdan bir şahıs ta
rafından 'değil) Cumhuriyetin Halk Partisi
Genel Başkanının telefonunun dinlendiği alenen
ifade edil'miştiir, gazetelere geçimiştJir. Dört. dev
redir 'milletvekili olup, Paıflameüto
tecrübesi
bulunan, Devlet mesuliyeti .deruhte etmiş olan
'bir partinin de Genel Başkanı olan ıS'ayın Ecevit tarafından alenen ifade edillmiştir. Şimdi
!biz Sayın Bıalkanidan/ soruyoruz; hu telefon din
leme hadisesi' varit olmuş 'mudur, dlımamıış mı
dır? Bunun da bir Millî İstihbarat Teşkilâtının
'bir simi telâkki ediyorlarsa cevap vertmeimekte
serbesttirler.
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Buyurun Sa
yın Bakan.
DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI BİR
LER (Devamla) — Cevap vermeyeceğim Sa
yın Balkanım.
BAŞKAN —• Teşelklkür ederim. Buyurun Sa
yın Korkmazcan.
HASAN KORKMAZCAN (D.eniMİ) — Sa
yın Başkanım, önce Sayın Balkan, benıim sorumla,
ilgili olarak ifade buyurdukları husılsilanda, açıik
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kelimelerle ve bulundukları makamın ciddiyetine
uyigun olarak cevaplar orsaya kayduklan için
kenidiil'erine teşekkür ederdim. Ben Türkiye
Cumhuriyeti AnayasaSınnn, Türk Ceza Kanu
nunda konulmuş olan hükümlerle komünizme
kapalı olduğunu Sayın Birlerle «beraber mesai
yapmış bir arkadaşınız dlarak 'biKıi^m.
Ben 'Sayın Ertııakan'a; Türkiye'de komünizm
propagandası yapılabilecek midir igetdrdiğiniz
llcanunlarla î» derken, onun 'bir ifadesine daya
narak -sormuştum. Zalbıtl'ar lorltaıdadıır, ciddî
sual 'sönmüştüm. Bu 'sebeple İSfayın Erbalkan;
«BÜzıiim getilreeeğimiiz inaniç hürriyeti kanunu
Batı dcımokırasiılerinden ,'bir santim ileri olma
yacak,, 'bir santim geri <olmayaca!k.:» d'İye,
kelimelerin üsıtüme basarak söylemişti. (Eğer Sa<yın Erbalkan, Anayasa hudultıları ieenislünıde Ibir
özgürlük düşünülyoruz döşe idi, kendilileri ile
ınutalbıfk olurdum; Ibir suale de lüzumsuz cevap
al m almış olundum.
Şimdi Sayın Bakan, Sayın BirJer'e Anayasa
içerisinde olacağını ifade 'ettikleri! 'için,, Sayın
Erfolalkan'ın cevap dalhi vermedikleri hususu
ciddiyetle 'Oltaya koyduğu, için teşekkür 'ede
rim, Ancak, kendilerinıden bâr sual1 soracağımı.
Bizzat 'burada okuduk! arıyle, Hükümet Prog
ramındaki madde diye, Hükümet Proıgıamıından önce imzalanmış <ola,n Koalisyon Pncıtıoiko• lündeki bu 'hususa ait hükümler arasında bir
çelişki var umdur, yok mudur? Benim hatırım
da »kaldığına göre...
BAŞKAN — Artık, «Var mildir yolk 'mudur»
dedikten sonra cevabını 'alnısınız. Aklınızda. ka
lan 'bizse ait değil. (C. H. P. sıraılanııdan, «Bra
vo Başkan» sesleri) buyurun Efendim.
DEVLET BAKANI İSMAİL HAKİKİ BÎR
LER (Devamla) — Sayın Başkan, Cumlıurüyet
Halik Partisi ve Millî Selâmet Partisi Koalisyan Protoikolünün metni şu anıda yanımda yok.
Sayın HaSan Koıikmazcan Ibeni mazur görsün
ler aklımda kallana göre ceviap veremeyeceğini.
Yıazıb olarak cevap vereceğim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ba
kan.
Buyurun efendim.
HÜSEYİN DENtZ (Malatya) - , Sayın Baş
kan, bazı MİT mensuplarının, 12 Mart tarihin
den önce bir kısım gençlerin içine girerek onları
suça yönelttikleri gerçeğini biliyoruz. Bunlar
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hakkında herhangi bir idari kovuşturma yapıl
mış mıdır?
Mahkeme huzuruna çıkarılmak suretiyle vd
basma adları geçirilmek suretiyle deşifre edil
miş bulunan bir kısım MİT ajanları, hâlâ bu
teşkilâtta kalacaklar mıdır? Kalaeaklarsa, kal
malarında bir sakınca görülmemekte midir?
DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI BİR
LER (Devamla) — Sayın Başkan, bir - iki daki. ka vaktinizi alacağım için tekrar özür diliyoırum.
Değerli arkadaşlarım, gerek CHP, (gerekse
CHP - MSP den oluşan koalisyon Hükümetiniz
programının hemen başında bir ana fikir ortaya
koymuştur. O da şudur; Türkiye bir bunalım
döneminden geçmiştir. Türkiye'de pek çok olay
olmuştur, günahıyle sevabıyle tarihin malı ol
muştur. Hiçbir suretle, hiçbir şekilde geçmişi
kurcalayarak, tgeçmişi eşeleyerek geleceğe doğ
ru yürüyemeyiz. Bu Hükümetin yönü ıgeleceğe
dönüktür, bu Hükümet ıgeçmişin hesaplaşmasıyle uğraşacak bol vakte sahip değildir, yapacağı
çok §ey vardır. Kısa zamanda yapmaya mecbur
olduğa şeyler vardır. Dolayısıyle bir çizgi çeki
yoruz, bir belli tarih ve bir çizgi çekiyoruz. Bü
tün bu bunalımlı dönemden sonra Türkiye bir
14 Ekim 1973 seçimlerini geçirmiştir. Milletçe
iftihar edebileceğimiz bir sonuçtur. Bu çizgiyi
çekiyoruz, geriye dönüp bir daha bakmayacağız,
yöiiüı IÜZ ileriye dönük olacaktır. Hükümet prog
ramının ana felsefesi budur. CHP'nin değiş
meyen görüşü budur.
Af kanununu böylesine söylendiği ıgibi sınır
sız değil, geniş kapsamlı tutarken de gerekçemiz
bu idi. İstiyorduk ki, kırgınlıkları, yapabildiği
miz, ortamın elverdiği ölçüde ana en geniş öl
çüde, tümüyle kaldıralım. Birbirimize şu veya
bu gözle bakmaktan vaiz geçelim, onu çizginini
altında bırakalım ve bir beli istikamete doğru,
gevreğin Türkiye'sine doğru elele yürüyelim.
Şimdi sayın arkadaşımdan rica ediyorum, bu
suali barna soırmamış olsunlar. Israrlı iseler ce
vap vermeyeceğimi ifade edeceğim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan
Buyurun Sayın Cinisli.
RASİM CİNİSLİ (Erzurum) — Sayın Bal
kan, Saym Bakan bir çizgi çekiyor ve ıgeçmişi
unutmanın lüzumlu olduğunu söylüyor. Sayın
Bakanın bu iyi dileğine katılmamak mümkün
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değildir. Ancak Devletin bu ciddi ımüesseeeâeri
bu türlü iddialarla yara almıştır. Devletin gele
ceğinin selâmeti bakımından bu türlü iddiaların
açıklığa kavuşturulması lâzım değil midir?
Dağ başından kar bağışlamak ıgibi atıfet da
ğıtmak suretiyle bazı gerçekleri gizlemek, bu
Devletin geleceğini teminat altına alan müesse
selerin zedelemez mi; bunlar üzerindeki şüphe
leri devam ettirmez mi?
Bu şüphelerin ortadan kalkması için Sayın
Bakanın yüce huzurda bu konuyu açıklığa ka
vuşturması lâzım gelmez mi?
DEVLET BAKANI İSMAİL HAKKI BİR
LER (Devamla) — 'Sayın Cindsld, meselelerin
üzerine yürümekten hiçbir zaman çekinmedik.
çekinmedim, çekinmeyiz. Ama meselelerin üze
rine iki türlü yürünür. Birincisi, sizin buyurdu
ğumız biçimde, aksaklıkları ve eksikleri, hattA
hataları tahmin ederek yürümek vardır. İkinci
si, bunları Meclis kürsüsünde, politika meydan
larında yeni kavgaların, yeni tartışmaların kay
nağı olarak kabul edip, o noktadan hareket et
mek vardır. Bu ikincisini yapmadık, hiçbir za
man yapmayacağız.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ba
lkan.
Şahsı adına Sayın1 Yılmaz ErgenokoiT, bu
yurunuz efendim.
YILBAZ ERGENOKON (İzmir) — Sayın
Başkan, sayın milletvekilleri;
Başbakanlık bütçesi görüşülürken
gönül
arzu öderdi ki, Hükümetin politikasının tü
müyle kendi programına uygun olup olmadı
ğını; yine Hükümetin getirmiş" okluğu bütçe
nin kalkınma planına uygun olup olmadığını;
ikisi arasımda bir farlk varsa Hükümetin bunu
neşekilde izale etmeyi düşündüğünü; Devleti
nasıl daha müesisir hale .getireceklerini, bunun
hakkındaki düşünce ve tedbirlerini burada tar
tışalım. Hükümetin programını genel hatlariyle bir defa daha ortaya 'koyalım ve bun
lar hakkında fikirlerimizi söyleyelim. Fakat
ine yazık ki, meseleyi bu safhaya
getirmeye
muvaffak
olamaldıık. Hükümdün
programını
tenlki't edebilecek, bütçe vesilesiyle Balkanlar
Kurulumun başı olan Başbakanın koordinasyon
görevini, Hükümet mesuliyetini
yüklenirken
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ona karşı bizim fikir ve telkinlerimizin ne ola
bileceğini ifade etmek fırsatını
bulamadık.
Çünkü, son günlerin gelişmeleri böyle bir fırısatı bize bahşetmedi. Bu noktada vaktin dar
lığını da dikkate alarak benden evvel konu
şan sayın sözcülerini konuşmalarında temras etItilkleri birkaç noktaya ben de temas etmek iste
rim, fevkalâde kısa olaralk.
Bakanlar Kurulunum) öncelikle yaptığı iş
lerden bahseden Sayın Başbakan yardımcısı,
'evvelemirde bir yönetmelik tanzim ederek Ba
kanlar Kurulumun nasıl çalışacağını gösterdi
ğini ifade eıtiler. Tebrik ederiz kendilerini, şim
diye ıkadar Bakanlar Kurulunun hakikaten bir
çalışma yönetmeliği yoktu, yönetmeliği gör
mek fırsatını da bulduk, bir vesile ile, her ba
lkanın azamî 20 dakika konuşacağını, Balkan
lar Kuruluna evraklarını nasıl sevk edileceği,
ne kadar bekliyeoeği, ne bakanlar arasındaki
ihtilâfların nasıl çözümlenebileceği;
(demek
İki, Bakanlar Kurulunun en mühim meselelsi bu
idi) ımesieleler bu şekilde alındığından tebrik
ederiz. İyi bir emsal oluyor ve şu gösteriyor
•ki, Balkanlar Kurulu bir mektebin sınıfındaki
talebeler gibi; acaba bu Öğrenci yaramazlık
yapacak mı, yapmayacak mı; yaparsa ©ezası
nasıl olacak; başöğretmene nasıl hitabedeeek
'gibi birtakım kaideleri sayın
Cumhuriyetin
'bakanlarına koymayı reva görmüşlerdir, biz
«ayın bakanlara bunu reva görmüyoruz.
Değerli arkadaşlarım, Başbakanının yanına
'gidecek olan Cumhuriyet Hükümetinin ibakamdıır, ve ikisiniim arasındaki münasebet Başba
kan - balkan arasındaki münasebet şeklinde
'tecelli eder; yoksa bir yönetımıeliiklie tesis edil
meye kalkışıldı mı, Hükümet arasında bulun
ması icabeden aheıkiten; şüphe -ddilir. Böyle
bir ahengi temin etmek masadıyle böyle bir
yönetmeliğin hazırlandığımı ifade ediyorsanız,
tabiatıyle bu bizi ilgilemdiraııez. Ancak Ba
kanlar Kurulu bir siyasî heyettir, yolbsa bir şir
ket yönetim kurulu değildir.
Değerli arkadaşlarım, Sayın Başbakan Yar
dı mıeıisı her Hükümetim iyi niyetli okluğunu
ifade ettiler. Burada kendilerinle katılırız.
Her Cumhuriyet Hükümeti iyi niyetlidir, iyi
niyet inhisarı kimseye ait değildir, ne şimdiki
Hükümete, ne bundan sonra gelecek olan hü
kümetlere. Bumdan evvelki Cumhuriyet hükü-
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linetleri dıe iyi niyetli idi; onun için, iyi niyetli
olduğunu lif ad e etmek, [burada öğüniülerek ifa
de eidileıcıeık bir husus değildir, buluniması icabedeın bir husustur. Cumhuriyet Hükümeti
ancak iyi niyetli olabilir, başka türlü olamaz.
KEMAL TABAK (Adıyaman) — Komü
nist olamaz.
YILMAZ ERGENEKON (Devamla) — Cum
huriyet Hükümetinin komünist olması mümlkün
değildir değerli arkadaşiim.
BAŞKAN — Müdahale
rica ediyorum.

etmeyin efendim,

YILMAZ ERGENEKON (Devamla) — Ko
münisti koruyup korumamaisının mümkün -olup
olmadığı münakaşa götürür; ancak, komünist
olması mümkün değildir. Çünkü, Anayasamız
komünist bir Hükümeti buraya getirmeye
nmüsait değildir.
AHMET HAŞİM BENLİ
Yani koimünıist olaımaz değil mi ?

(Kütahya)- —

BAŞKAN — Sayın Ergeneikon, cevap verımeyin efendim.
YILMAZ ERGENEKON (Devamla) — D e 
ğerli arkadaşlarım, yine Sayın Erbakan, «Geç
miş dönemin muhasebesini yapmayacağız.» der
ken, geçmiş döneme sukı sıkıya sarılmayı ken
disi için bir kurtarıcı yol olarak sesçti. Bu bir
tenakuzdur, buna işaret etmek isterim. Özellikle1
son 10 seneden 'büyük şikâyetleri oldu. ıSion 10
senede fevkalâde yanlış ibir idarenin hüküm
sürdüğünden 'bahsetmek istediler. Bu yanlış
idarenin en yakın 5 senesi içinde: iSaym Ertbakan Adalet Partisine ımensup »olmak için bir
'hayli çaiba sarf ettiler, beğenmedikleri idare
ye mensup 'olmak için (bir 'hayli çaba sarf etti
ler. Hatırlatırım, tenikit ederken biraz maziyi
hatırlatmak ic ab ed e r.
Değerli arkadaşlarım, yine 'Sayın Erbakan,
Adalet Partisi idaresinin memleketi buhrana
götürdüğünü söylediler. 6 senelik Adalet Par
tisi idaresi sonunda verilmiş, olan hüküm (buh
ran ise eğer, 3 aylık idareleri sonunda verilmiş
olan (hüküm ne lolabilir? Bunun cevabını kendi
lerinden bütün memleket ister, yalnız biz değil.
3 ayda hangi noktaya getirdiler memleketi; bu
gün hangi noktadalar? Bugün memlekette ibir
hükümıet var mı, yok mu tereıddütlei'i varken
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6 .sene iktidarda bulunmuş, muvaffakiyetle ik
tidarda bulunmuş İbir hükümet, için böyle bir
tabir bir (hayli insafsızlık olur.
TEVFÎK FİKRET ÖVET (!Sino;p) — Ha
zımla gitmiş hükümet.
BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim.
YILMAZ ERGENEKON (Devamla) — ISiz
hazır olmanız gerektiği zanran ne şekilde dav
ranırsınız ? Allah göstermesin Türkiye'de bu
nu...
TEVFİİK FİKRET ÖVET (ISinop) — Hadi
canım sende.
BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendini:
YILMAZ ERGENEKON (Devamla) — Al
lah bunu TürkiyeVle .göstermesin, temenni et
memi. 14 Ekime gelebilmeniz sağlanmıştır, bu
raya teşrif edebilmeniz sağlanmıştır, iktidar
olabilin eni z sağlanmıştı r.
Değerli arkadaşlarım, 'Sayın Erbakan fikir
ve inanç özgürlüğünden bahsederken bizi tarif
etmeye özendiler. Açık rejimin fevkalâde bir
tecellisi, bunu takdirle karşılıyoruz. Açık re
jimde münakaşa, herkesin huzurunda oluyor,
Türkiye Büyük Millet Meclisinin huzurunda
oluyor, (basının huzurunda oluyor. Şöyleki; \S>ayın Başbakan, hükümeti yürütmekte ıgüçlükleri olduklarını ifade 'ediyorlar. Koalisyonun de
vamında bir hayli müşkülât olduğunu ifade
ediyorlar. Halbuki, 'Sayın Baıkbaka'n orada, ad
res yanlış, ortağına bir şeyler söylemek istiyor
Sayın Başbakan, ama bunu efkârı umumiyeye
söylüyor. İSaym Başbakan Yardımcısı fikir öz
gürlüğü hakkında ne anladığını, ifade etmek is
tiyor, inanç özgürlüğü hakkında ne anladığını
teyiden ifade etmek istiyor, Koalisyon protoko
lü hazırlanırken bu ifade yeterli olmamıştır,
itimat sarsılmıştır, .bunun için yeniden teyit et
mek 'gerekiyor. Ama, yine 'adres yanlış, bize
hitabederek sayın ortağını ikna etmek istiyor.
Bu, açık rejimin güzel, fakat garip bir tecel
lisi.
BAŞKAN — 'Sayın
nız kaldı efendim.

Ergenekon, iki dakika

YILMAZ ERGENEKON (Devamla) — (Sa
yın Başkan, müdahaleleri de lütfen dikkate
alırsanız.
(BAŞKAN — Dikkate alıyoruz. [Siz de cevap
vermeyin efendini.
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YILMAZ ERGEıNEKON (Devamla) — De
ğerli .arkadaşlarım:, ISayın Birler dediler ki, «Bi
zim (gidip, halka gidip şikâyet etmemizden çe
kiniyorlar, eğer hükümetten ayrılırsak»
Şunu tavsiye öderim, sayın hakanlar 'lütfen
halka gidiniz; faıkat bir defa da, rica ederini
Sayın Halk Partisi, bir defa da kendi yaptık
larınız için halka gidiniz, başkalarını şikâyet
etmek İçin değil, başkasını anlatmak için değil,
kendinizi takdim için; biz şunları yaptık demek
için gidiniz. Yoksa filân, bizi engelledi demek
için (gitmeyiniz...
KEMAL TABAK (Adıyaman) — 100 defa
gideriz, il ÖGO defa gideriz.
YILMAZ ERGENEKON (Levamla) — De
ğerli arkadaşlarını, bir şeyi daha ifade edece
ğim...
BAŞKAN — Müdahale etmeyin
efendim.
Vakit dolmuştur, son cümlelerinizi rica edece
ğim.
YILMAZ ERGENEKON (Devamla) — De.
ğerli arkadaşlarımı, bir şeyi hatırlatmak işitiyo
rum, hakikaten memleketimizde müşkül bir du
rumda yaşamaktayız; fakat temenni ediyoruz
ki, Cumhuriyet Halk Partisi - Millî Selâmet
Partisi koalisyonu millî iradenin tasvibine mazhar (olmamış, bir karar için, bir karar taslağı
için Türkiye'yi 'hükümet (buhranlarına sürükleımezller. Ancak, Sayın Başbakanın, sağ -militan
ların son zamandaki tahrilderinin ilericileri faizlaca tedirgin ettiği ve »ahırlarım da taşırabileeeği ve bu itibarla 'Türkiye'de emniyet ve asayi
şin bundan sonra idamesinin fevkalâde 'güç. ola
cağı hakkındaki bey anılarını Hükümet mesuliyetiyle bağdaştıramıyoruz.
«Sağ militan» denilince ilericiyi tahrik eden
kimdir?- Türkiye'de sağı ilerici olmaktan alıko
yan, (onu ilericiliğin dışına atan kinidir? Sağa
gerici demeye kimsenin hakkı yoktur. Bu mem
leketi düşünen, bu Cumhuriyete sadık vatan
daşları ve Türkiye'de solu benimsememiş kişi
leri, ^gericilikle damgalamaya kimsenin hakkı
yoktur..
İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Kim
damjgaladıt
YILMAZ ERGENEKON .(Devamla) — Bun
dan tedirginlik duymuyorum değerli arkadaşla
rım, Türkiye'de Cumhuriyete sadık kuvvetler,
daima 'Cumhuriyeti yıkmak isteyenlere galebe
-
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çalacaktır. Bu realiteyi kabul ettiğimiz zaman
hepimiz rahat edeceğiz.
BAŞKAN — Sayın Ergenekon, son cümle
nizi rica edeceğim.
YILMAZ ERGENEİKÜN (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım, tabiî bundan birtakım te
dirginlikler
doğuyor; bu tedirginliklerden
memleketin k â n yoktur, zararı vardır.
Burada iki noktayı hatırlatacağım. Sayın
Başkanın müsamahasına ışığındım, onu biliyo
rum, fazla aşmayacağım. İki noktayı hatırlata
rak: sözlerimi bitirmek istiyorum.
Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü bir değer
li arkadaşım, «Sandıktan çıkma» deyiminin bi
zim tarafımızdan getirildiğini söylediler. Fev
kalâde isabetli bir (deyimdir. Sandıktan çıkmak
fevkalâde büyük bir fazilettir. Çünkü, sandığa
milletin iradesi girer, oradan milletin karan çı
kar. Bizler de sandıktan çıktınız, sandıktan çık
mak bütün özentimiz, bütün gayretimiz; başa
rıyı bunun için istiyoruz, sandıktan çıkabilmek
için, '«eici demokrasi, sandıksal demokrasi, bi
çimsel demokrasi» denilen, alay etmeye çalıştı
ğımız ifadeleri karşısında sarıldıktan millî irade
ye dayanarak çıkmak marifeti konmuştur .orta
ya. Bunun için sandıktan çıikma ile lütfen alay
etmeyiniz; hepimizin tutanak noktası oradadır,
milletin iradesine sığınmaktır bizim faziletimiz,
başka hiçbir kuvvetimiz yoktur. Sandıktan çık
mayı Allah hepimize yüz akıyle nasibetsin de
ğerli arkadaşlarım,.
BAŞKAN — *Saym Ergenekon, son cümleni
zi rica edeceğim efendim.
YILMAZ ERGENEKON (Devamla) — Bağ
lıyorum efendim.
BAŞKAN — Sözünüzü kesmek mecburiye
tinde kalacağım.
YILMAZ ERGENEKON — Devamla) —
Bağlıyorum efendim. Ski müşkül durumda bı
rakmayacağım..
Değerli arkadaşlarım, son olarak şunu ifa
de ediyorum. Tabiatiyle insicamı kaybetmek
mecburiyetinde kalıyoruz. Çünkü, vakit fevka
lâde kusa.
Sayın Başbakanın konuşmalarında, son za
manlarda özellikle üniversiteli olmayan gençle
rin birtakım siyasî kişiler tarafından tahrik edil
diği ve bu şekliyle siyasetçilerin alet olarak kullan
ma gayretleri olduğu ısrarla geçmektedir, söylen-
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inektedir. Bu, ıbundan evvel de birkaç defa ifade
edildi. Emridir bu siyasî kişiler? Hükümet mesuli
yetinde olan Sayın 'Başbakan ne diye şimdiye ka
dar bu siyasî 'kişileri (bulmamış vte gereğini yap
mamıştır? (Sayın (Başbakan şikâyet etmek duru
munda değildir. 'Nitekim, '.maiyetindeki kuruluş
lardan da buraya şikâyet getirir. Hükümet şikâ
yet edemez, Hükümet icra eder; Hükümetten
icra bekliyoruz.
Saygılar «sunarım, (A. P. •sıralarından alkış
lar)
BAıŞüvAıS — 'Teşekkür ederiz Sayın E.rgemeıkan,
Başbakanlık (bütçesi üzerinde görüşmeler bit
miştir.
Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum.
(Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. .Kabul edilımiştir.
Ç)
Bölüm

BAŞBAKANLIK

BÜTÇESİ
Lira

101 Genel yönetim
9 595 668
(BAŞKAN — Kabull edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
102

Destek hizmetleri
4 083 770
(BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

111

Bakanlıklararasmda işbirliği
ni sağlamak ve Hükümetin
genel siyasetinin yürütülme
sini izlemek
84 966 010(BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
900 'Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler
151 383 700
İBAŞKAN — Kabull edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
BAŞBAKANLIK
MİLLÎ
GÜVENLİK
KURULU GENEL
SEKRETERLİĞİ
BÜTÇESİ
111 Millî Güvenlik hizmetlerinin
yürütülmesi
2.296 001
»BAŞKAN — Kabull edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
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MİT
MÜSTEŞARLIĞI
BÜTÇESİ
Lira

Bölüm

247 326 881
111 MİT istibarat hizmetleri
.BAŞKAN — Kabull edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler
1 093 316
(BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
BAŞBAKANLIK
DEVLET
PERSONEL
DAİRESİ
BÜTÇESİ
101 Genel yönetim
1 498 802
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
102

Destek hizmetleri
2 186 142
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
111 Devlet personel
rejiminin
düzenlenmesi ve gerçekleşti
rilmesi
2 553 847
BAŞKAN — Kabull edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
900

Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler
(BAŞKAN — Kabull edenler...
Etmeyenler... Kabul, edilmiştir.

75 000

BAŞBAKANLIK
ATOM
ENERJİSİ
KOMİSYONU
BÜTÇESİ
101 Genel yönetim
1 169 206
İBAŞKAN — Kabull edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
102 Destek hizmetleri
2 225 334
(BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
111 Nükleer enerjıi alanında bi
limsel ve teknik araştırma
uygulama
52 880 602
(BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler
2 883 500
iBAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
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MÜSTEŞARLIĞI

I
I
Bölüm
Lira
I
I
101 'Genel yönetim
3 930 006 I
3AŞKAN __ Kabul edenler...
I
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
102 Destek hizmetleri
6 590 285 I
(BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
111 Kütüphaneciliğin geliştirilme
si ve kültürel eserlerin yayı
mı
113 141 380
(BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
112 Millî kültür varlığının derlen
mesi, korunması, değerlendi
.
rilmesi ile geleneksel ve çağ
daş Türk sanatının geliştiril
mesi ve öğretilmesi
228 258 329
sBAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler
120 501 000
(BAŞKAN — Kabul edenler...
I
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Başbakanlık Bütçesinin memleketimize, mille
timize hayırlı olmasını dilerim.
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1971 bütçesinin Devlet Planlama Teşkilâtıyla ilgili bölümünü, Cumhuriyet Halk Partisinin
sözcüsü olarak, lehte bir şekilde huzurunuzda
anahatlarıyle takdim etmek istiyorum. Ancak,
burada açıklığa kavuşturmak gereken bir nokta
var. O da, 1974 yılı bütçesinin, 1974 programı
ile sıkı sıkıya ilişkili oluşu. Bu itibarla 1974 bütçesi, salt bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisinin
bütçesi değil. Zira, Cumhuriyet Halk Partisinin
Koalisyon Hükümetinden önce, 1974 yıllık prog
ramı düzenlenmiş ve bu bütçe, o programda ön
görülen hedefleri gerçekleştirmek* üzere gelirler
ve giderler arasındaki dengeyi tesis etmiştir.
Bu nedenle, Cumhuriyet Halk Partisi olarak,
1974 yılı bütçesini bir başka açıdan, bir başka
amaç içerisinde ele almak icap eder. Aslında burada bütçeyi, sadece onun gelirler ve giderler
dengesini sağlayan bir bilanço tekniği içinde
değil, kaynakların üç noktaya dengeli ve adil bir
ölçüde dağılmasının bir aleti olarak görmek ge
rekir. Maalesef burada yapılan eleştiriler, ne
bütçenin bir bilanço olarak ve ne de bu kaynak
ların sosyal, ekonomik dağılımına ait ilkelerin
eleştirisi bakımından ortaya atılmış ilkeleri belirtmektedir.

Aslında burada benim açıklığa kavuşturmak
istediğim hususlar; 1974 yılı bütçesinin ve bu
bütçeyi hazırlamakta Devlet Planlama Teşkilâ
tının göstermiş olduğu gayretlerin bir sonucu
D) DEVLET
PLANLAMA
TEŞKİLÂTI
olarak, Cumhuriyet Halk Partisinin, kalkınma
BÜTÇESİ
karşısındaki davranışını, nisbeten ve kısmen ifa
BAŞKAN — Devlet Planlama Teşkilâtı büt
de eden bir bütçe olmasına dayanacak. Salt Cum
çesinin görüşülmesine geçiyoruz.
huriyet Halk Partisinin, Koalisyon Hükümeti
nin bütçesi olması olanağı, 1974 programı taraGrupları adına söz isteyenler: C.H.P. Gruj fından limite edilmiş, sınırlandırılmıştır.
pu .adına Sayın Nejat Ölçen, A.P. Grupu adına
Sayın Faik Kırbaşlı, D.P. Grupu adına Sayın
Aslında, Devlet Planlama Teşkilâtının hazır
Yasin Bozkurt, M.S.P. Grupu adına Sayın Cemal
lamış olduğu yıllık programlar ve yıllık prog
Cebeci, C.G.P. Grupu adına M. Nebil Oktay. •
ramları kapsayan uzun vadeli planlar, siyasî
etkilerden uzak kalmış olsalar idi, şu üç aşama
Şahısları adına: Sayın Hasan Tosyalı, sayın
da Türkiye'yi bir 'başka noktaya kavuşturmuş
İbrahim Göktepe, sayın Ünat Demir, sayın Hasan
olurdu. Nedir bu aşamalar?
Celalettin Ezman, sayın Kemal Ataman, sayın
İdris Ankan.
Bunlardan bir tanesi; makro model dediği
miz, yani ekonominin büyük rakamları arasın
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına sa
daki dengeyi, büyük rakamlara ait amaçlar ve
yın Nejat Ölçen, buyurun efendim.
araçlar arasındaki münasebetleri gösteren ça
(C.H.P. sıralarından alkışlar.)
lışmalardır.
C.H.P. GRUPU ADINA ALÎ NEJAT ÖL
ÇEN (İstanbul) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin
İkincisi; sanayiler arası ilişkileri ortaya kosaygıdeğer üyeleri;
I yan çalışmalar;
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Nihayet üçüncüsü; proje adı altında yapı
lan çalışmalardır.
Ama, nedense ,1974 yılma kadar belli bir dö
nem içinde bu «alışmaların, kısmen aşamaları
nın ve bazen de tümünün siyasal etkiler altın
da kalarak hazırlandığını igörüyoruz. (Bu siyasal
etkilerin bugün 'bizi '-bir dar iboğaza sürüklemiş
olduğu da bir gerçek. Önce, sondan başlamak
üzere, projeler noktasında birkaç, hususu dik
katlerinize arz etmek istiyorum.
1965 yılında toplam olarak proje hacmi
22 900 000 000 lira idi. Bunun yeni projeler
kısmı, 4,8 milyar lira ile % 21'ini oluşturmakta
idi. Eğer bir başka şekilde ifade etmek istenirse,
her yeni proje, 1965 yılında 4 ilâ 5 yıl içinde
gerçekleşecek idi. Ama, (1970'de bu dengenin, si
yasal etkiler dolayısıyle tamamen bozulduğunu,
hattâ ihmal edildiğini igörüyoruz. Il'970'de
•62 800 000 000 liralık toplam proje hacminin 7,5
milyarı ancak yeni projeler (halindedir. Oran
% 11,8'dir. Bir başka deyimle her proje orta
lama 8,5 yılda (gerçekleşecektir. Bunun bir an
lamı vardır; bu anlam şudur : Siyasal etkiler
le mümkün olduğu kadar fazla konuyu prog
rama almak, siyasal etkiler nedeniyle ekonomi
nin massedemeye'ceği kadar proje yükünü eko
nomiye yüklemek.
Bu, ister istemez, doğal olarak yeni projele
rin devreye girmesini ^güçleştirmekte ve bir baş
ka etki ortaya çıkmakta; projelerin uygulama
ya geçmesini, ikmal edilmesini, burada belirtmiş
olduğumuz gibi uzatmakta; 4/8 yıldan (5 yıl
dan) 8,5 ilâ 9 yıla çıkmakta. Bu, proje aşama
sındaki son. derece ciddî ve bayatı bir faaliye
tin siyasal etkiler altında ne derece değiştiğini
bize gösteriyor. Öyle ki 1970 yılında (hiçbir baş
ka sebep yok iken, yatırımların verimliliğindeki azalmalar, yani bu uzama, projenin gerçek
leşme süresinin uzaması dolayısıyle imalât kesi
minde büyüme Ihaddinin % 40 olarak planda ön
görülmesine karşıt :% 2,5 oranında gerçekleşti
ğini görüyoruz. Bu bir başka anlamda kaynak
kaybı.
Şimdi 'bir başka noktayı da açıklığa kavuş
turarak, aslında planlama bütçesinin Planlama
Teşkilâtının bütçe üzerindeki genel görüşlerine
kısaca değinmek istiyorum.
Devamlı olarak Türkiye ekonomisinin
ve
Türkiye'nin bire, ikiye, üçe katlandığı ifade
edildi, Ama aslında 1966 yılını dönüm noktası,
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dönüm, yılı olarak ele alırsak, ondan önceki 5
yıl ile ondan sonraki 5 yılın mukayesesi Tür
kiye'nin bire mi, ikiye mi katlanacağı, yoksa
yarıya mı katlandığı durumunu 'ortaya çıkarta
cak. 1962 ile 'J19IG6 yılları arasında 24 450 000 000
liralık gayrisafi millî (hâsıla artışına karşıt, 19'6ö'
dan sonraki 5 yıllık dönem içinde 24 088 000 000
lira gayrisafi millî hâsıla artışı elde edilmiş
tir ve görülüyor ki, 1966'dan önceki gayrisafi
millî hâsıla artışı ile 1966 yılından sonraki gay
risafi millî hâsıla artışı birbirine eşittir; ama
yatırımlar birbirine eşit değil. 1906'dan evvel
yılda ortalama 11 '660 000 000 liralık yatırım
yapılırken, 1966'dan sonra yıllık ortalama yatı
rım, 17 milyar civarında. .Görülüyor ki, daha
çok yatırım, y.ani daha çok vergiye vatandaş
ları zorlayarak, o da dolaylı yengiler kanalıyle,
aslında İ1966'dau evvelki hâsıla artışı 196iö'daıı
sonraki hâsıla artışına eşit. (Bunun nedenleri
üzerinde durmak istiyorum. Önce birtakım te
mel mallar üzerinde durmak istiyorum, Ancak
bu rakamların tamamen fiyat artışlarından •arın
mış sabit fiyatlarla ifade edilmiş rakamlar ol
duğunu da, belirtmem lâzım.
Kendisinden çok bahsedilen çimento üreti
miyle söze başlamak istiyorum. 19ı66'dan önce
beş yıllık dönemde çimento artışı % '66 ora
nında ve 1966'dan sonra da '% 66 oranında. Ama
şeker üretimi 1966'dan önce % '50; 1966'dan son
ra % 19. Kâğıt üretimi 1966'dan evvel % 80;
1966'dan sonra % 11. Demir - çelik üretimi
'1966'dan önce % '2)9(3; 1966'dan sonra •% 100,8 ve
yine petrol, temel mallardan en önemlisi olan
petrol 1906'dan önce üretim olarak % 82; a%6'
dan sonra % 40. Kimyasal gübre 1966'dan önce
% 180; 1966'dan sonra ;% 78. Taş kömür, banı
ifade ediyor? Türkiye daha fazla vergi ödeyepetrol bütün ötekiler öyle. Acaba bu bize neyi
rek, yoksul katlar daha fazla vergi yükü altında
tutularak daha fazla yatırım yapılarak, neden
daha az netice, gayrisafi millî hâsıla ve temel
mallarda neden datha az .büyümeler elde ettik!
Bunun gerçek sebebi nedir?
Uğer daha gerilere gidecek olursak, 1923 yılı
ile 1965 yılma kadar sanayi kesiminin gayrisa
fi millî hâsıla içindeki payının, (% 14'den; 16'
ya) son derece yavaş, tedricen, ağır bir tempo
ile büyüdüğünü görürüz. Dünyanın hiçbir yerin
de sanayileşme denen olgunun bu kadar yavaş
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cereyan ettiği 'bir başka ülke mevcut değil. Bunun kökeninde bir nedenin mevcut olması gerekir. Eğer konuya 'böyle bakacak olursak, o tak
dirde Türkiye'nin aslında, planında da, davra
nışlarında da büyük temel İhatalar yapmış ol
maması varsayımı altında, bizi ikili ekonominin,
yani kamu ve özel kesimden oluşan ekonominin getirip bu sonuçla karşı karşıya 'bıraktığını
görürüz. Ben bu konudaki düşünceyi ibir mik
tar açıklığa' kavuşturmak için size, özel sektörün yatırıma, kamuya tevdi ettiği vergiler katkişiyle ne derece yardımcı olduğunu ifade et
mek isterim.
1967 yılında Türkiye'de 94 bin, (bir miktar
fazla) vergi mükellefi vardır imalât kesiminde,
ama kişi başına (ödediği vergi ayda &30 Türk li
rasıdır. Ticaret kesiminin mükellef sayısı 132
bin civarındadır, ayda ödenen vergi 440 Türk
lirası. 1970 yılında sonuç başka değil. Ticaret
kesiminde toplam itibariyle 417 bin vergi mü
kellefi var ve ayda ödemiş olduğu vergi 3;30
Türk lirası. Bugün Devlet Planlama Teşkilâtın
da çalışan 'hademenin ayda ödediği vergiden elaha noksan,
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I rmılarm teşvik dışı tutulması ve 5 milyondan
II büyük yatırımların Devlet Planlama Teşkilâtın
da, ilgili makamlarda itibar görmesi. Aslında 5
milyon liradan az yatırım yapabilecek olanlara
çocuk gözüyle bakmak ekonomide insafsızlık
olur ve nihayet eğer 5 milyon liradan daüıa fazla
II yatırımlarla Türkiye'nin müteşebbisler ordusu
I na sahip olacağı var sayılır ise, günün birinde
1970 yılında verimliliğin dörtte bire kadar indi
I ğini görürüz. 1970 yılının Türkiye'de aslında
I Adalet Partisindeki arkadaşlarımız ve o kadro
lar için bir kurtarıcılık tarafı var. Zira aynı ta
rihte imalât kesiminde % 12 verimlilik ve sana
yi kesiminde % '2,5 oranında bir azalma.
I

I

-I

Şimdi Türkiye'nin ikili, .özel sektör ile ka
mu sektöründen oluşan ekonomisinin, komşu ül
keler karşısında bizi ne durumda bıraktığına
kısaca göz atalım. Her 100 kilometrekareye Yu
nanistan'da 20 kilometre yol isabet etmektedir.
Yugoslavya'da 23 kilometre, ama Türkiye'de 6
kilometre. Her 10 bin kişiye teknik öğrenci,
Bulgaristan'da 332, Yugoslavya'da 2ı56, Türki
ye'de :01. Her 10 bin kişide bilim adamı ve mü
hendis sayısı Yunanistan'da 16, Yugoslavya'da
22, Bulgaristan'da 24; ama bizde 6 kişi ve elek
trik üretimi Yugoslavya, Yunanistan, Bulgaris
tan'da kişi başına 2 500 kilovat/saat, ama bizde
sadece 200 kilovat/saat.

Bu denli düşük vergi ödeme ile kamunun I
tasarruflarını, kamunun yatırıma tahsis edeceği
kaynaklarını artırmak mümkün değil. Aslında
kamunun kendisi de bir başka israf içinde. Bu
itibarla devreye biz üçüncü sektörü sokmak kaSadece kamu sektörü ile «özel sektörden olu
rarlısıyız. Ama burada Adalet Partisi lideri Sa
şan ikili ekonominin 1973 yılında Türkiye'yi ge
yın Süleyman Demirel beyin, «Çocuk doğdu,
tirip bıraktığı nokta bu. Bir '3 ncü sektöre kuş
ama adı mevcut değildir.» demesi üzerine de de
ku ile bakmak, bu sektörün uygulamalarından
ğinmek istiyorum. Aslında halk sektörüne do
biri olan köy - kentlere, kolhoz adiyle bakmak
ğan çocuk gözüyle bakmak, kanımca çocuk
veya bu sektöre >çocuk olarak muamele etmek,
luktan başka 'bir şey değil. Doğan çocuk, çoherhalde ne kadar ciddiyet alınır, bunu takdir
«uk olarak doğar, ama bir gün büyüklerin önü- I
lerinize arz ediyorum.
ne geçer ve onu Sayın Demirel herhalde göre
cektir bir gün.
Aslında altyapı, karayolları; eğer 194I8 1950
yıllarında Amerika Türkiye'ye araç ve ge
Ben burada bir başka noktaya daha değin
reç yardımında bulunmasa idi ve Amerika mümek istiyorum; o da imalât kesiminde neden ya
ıhendislerini
ve teknisyenlerini göndermese idi ve
tırımların verimliliği 1970 yılmda en aza indi?
eğer
o
denli
kredi vermese idi Türkiye bugün
Oysaki imalât kesiminde, kamu ve özel kesim
bu
yol
şebeksine
mulhtemelen daflıa geç kavuşa
dahil, 1967 yılında 0,87 oranında, İİ9Ö5 yılında
cak idi. Amerika için o zaman Türkiye bir halk
0,57 oranında olan bu verimlilik ölçüsü 1970 yı
sektörü muamelesi görmüştür. Ama, Türkiye bu
lında 0,112. Bunun bir başka nedeni, umutların
gün bazı kesimlerde kendisinin 5 milyondan da
teşvik tedbirleriyle özel sektöre bağlanması ve
ha
küçük yatırımlar yapan kesimine (halk sek
özel kesimden medet umulması. Bunun da her
törü gözüyle bakmayı uygun bulmamakta; as
halde tenkit edilecek bir yanı; özel sektör teş
lında tarihî çelişki burada.
vik tedbirlerinde 5 milyon liradan küçük yatı— 299 —
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Halk sektöründe sermaye mevcut değil; ama
halk sektöründe tasarruf mevcut. Aslında Tür
kiye'nin sermaye ile kalkınmasının yanında ta
sarrufla da kalkınacağını ispat etmek gerekir.
Bu, dünyanın başka yerinde görülmemiş bir un
sur ; bir örneği bir başka ülkede mevcut değildir
felsefesiyle de izah edilecek durum değil. Eğer,
bu soruyu soranlar Ay'a igitmeyi Von Braun'
dan evvel tasavvur edip de o zamanki Amerika
Cumhurbaşkanı Johnson'a Ay'a gidiyorum diye
teklifte bulunsa
ve hesaplarını 'gösterseydi;
onun «'Senden evvel Ay'a giden oldu mu, şu hal
de gitmek mümkün değildir.» diye cevap verme
si gerekirdi, mantık bizi bu noktaya götürüyor.
O ihalde Türkiye, bir toaşka ülkede mevcut de
ğildir diye halk sektörünü kurmamazlık edemez.
Bn, aslında Türk halkının, sektör olmasını on
dan esirgemek demektir. .Biz bu esirgemenin ya
dırgaması içindeyiz. Burada bilhassa bu nokta
ya değinmek isterim.
O halde nedir halk sektörü? Halk sektörü,
halkın kendi kendisini üretici hale 'getirmesi de
mektir.
Ne ilgisi var Planlama Teşkilâtının bütçesiy
le! Bir ilgisi var; bugüne kadar karma ekonomi
adı altında kurulmuş olan makro model çalış
malarının sanayiler arası endüstriyel ilişkile
rin ve ıproje analizlerinin bundan sonra üç sektörlü bir modele göre düzenlenmesi lâzım da
onun için alâkası var. Halk sektörünü 'bünyesi
ne alan bir toplumun kalkınma modeli de ona
göre değişecektir. O zaman Ihalk sektörünün kal
kınmaya ne denli katkısı olacağı açık ve seçik or
taya çıkacaktır.
Türkiye'nin bugün i3'3ü milyar Türk liralık
gayrisafi millî hâsılasının % 80'i tüketilmek
tedir; ortalama '205 milyar Türk lirası. Bunun
% '2'sinin tasarruf edildiğini düşününüz, her 100
lirasının 12 lirasını, iher 1100 kuruşundan 2 ku
ruşunun tasarruf edildiğini düşününüz 5,5 mil
yar Türk lirası ve 1-904 yılındaki 'Devlet yatı
rımlarının toplamı kadar. Şu halde, halk sektö
rü bugün uygulama alanına igeçse, ancak Tür
kiye (10 yıl geride; ama Türkiye Amerika'dan
40 yıl geride yatırım hacmi bakımından. Şu hal
de Türkiye'nin Amerika'dan 40 yıl geride olma
sına karşıt, ekonomi büyüklüğü açısından, halk
sektörü sadece .10 yıl gerisinde. O halde 10 yıl
da bugünkü seviyesine erişmesi mümkün, her
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100 Türk lirasının 2 lirasını tasarruf etme olana
ğı halka verilir ise. Bunun örneği yok deniyor.
Oysa, daha 1972 yılında bu meseleye tor başka
açıdan bakan Japon iktisatçıları ve Japon ka
mu, ve özel kesimi, 800 milyon adet hissenin, 2,5
Türk lira karşılığında tasarrufların 'birleştiril
mesine olanak tanıyan 'bir halk sektörü örneği
ni de kuvveden fiile çıkardı, 'bunu burada ifade
etmek isterim.
Şu halde, 'bizden önce mevcut olmayan bir ol
guyu, biz de mevcut kılamayız varsayımını, ben
tamamen, bütün içtenliğimle burada kınamak
istiyorum.
Sayın Başkanım, kaç dakikam kaldı lütfe
der misiniz acaba?
BAŞKAN — Efendim bir dakikanız kaldı.
O. H. P. GRiDPÜ ADINA ABİ 'NEJAT ÖL
ÇEN (Devamla) —• O halde toparlayayım, çok
teşekkür ederim. Bana da biraz müsamaha ede
cek misiniz, birkaç dakika?
BAŞKAN —• Eica ederim, son cümlelerinizi
rica edeceğim.
ABİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — [Konuş
mamın son dakikalarını Planlama Teşkilatında
ki arkadaşlarım ile siyasal kuvvetler arasındaki
ilişkiye hasretmek istiyorum. Aslında önemli ko
nu, siyasal güçler karşısındaki Planlama Teş
kilâtının davranışı kadar, Planlama Teşkilâtı
nın davranışı karşısında da siyasal güçlerin ala
cağı davranış önemli. Ben, siyasal güçlerin,
Planlama Teşkilâtının planlarına, hesaplarına
itibar edeceğini ve Planlama Teşkilâtı uzmanları
nın ve yöneticilerin siyasal tercihler karşısında
bir başka bilimsel metot uygulayacakları kanı
sındayım. Bu itibarla, Devlet Planlama Teşki
lâtının bütçesi, bundan sonra iki sektörlü bir
ekonominin planı değil, üç sektörlü ekonominin
planı olacaktır. Halk sektörü, ihukuku ile bera
ber, örgüt!eşmesiyle beraber planlamasını
da
uzun vadeli planlar içine yerleştirmiş ve ora
da kendi hedeflerini açık ve seçik görmüş bir
sektör olarak ekonomiye girecektir ve üzerine
düşen yükü, herhangi bir şekilde tasarrufunu ve
ren o emekçinin ve hademenin ödediğinden da
ha fazla vergi ödemek suretiyle yerine getire
cektir.
Dünyanın hiçbir yerinde vergi mükellefleri
sayısının % 70'inin ayda 300 ilâ 400 lira 'civarın
da vergi ödeyerek, yani en aşağı dilimdeki emek
çi yurttaşımızın ödediği vergiyi ödeyerek, onım
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sektör muamelesi gördüğü bir başka ülke mev
cut değildir.
BAŞKAN —• Sayın Ölçen, bitmiştir efendim
vaktiniz, cümlenizi bağlayınız.
ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Cüm
lem bağlandı Sayın Başkanım.
Saygılar sunarım. (O. H. P. sıralarından al
kışlar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ölçen.
Adalet Partisi G-rapu adına Sayın Faik Kırbaşlı, buyurunuz efendim.
A. P. GRUPU ADİNA FAİK KIRBAŞLI
(Burdur)" — Sayın Başkan, sayın miUeitvekil
leri ;
1974 yılı Bütçe Kanılın (tasarısının Devlet
Planlama Teşkilâtıyle ilgili kısmında A. P. Grupunun (görüşlerini belirtmek üzere huzurunuza
çıkmış bulunuyorum.
Şu anda kendimi çok talihsiz hissediyorum.
Bunun iki sebebi v a r : ' Birinci sebebi, kulis
lerden kulaklarımıza, oradan Meclis kürsüsü
ne kadar intikal eden Hükümettin var olup ol
madığı; ikincisi «de, benden evvel ikonnşan Sa
yın Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Nejat Öl
çen Beyin gecenin bu saatinde henüz kesin ve
açık ifadesini bulmaımış fikirlerini müdafaa ba
bında yaşadığımız, güvendiğimiz, iti/malt etti
ğimiz ve bütün dünya muvacehesinde en az 25
yıldan beri ekonomimizi bu hale (getiren özel
sektör hakkımda söylediklerine cevap vermek
mecburiyetinde kalmış olmamdandır.
Sayın Nejat Ölçen, özeli kesimin düşük ver
gi ödediğini söyleyerek, monte etmek istedik
leri halk sektörünün esbabı ımucib esini burada.
belirtmek istemiştir. Kendisi de bilir; fakat
;şu hususu hatırlatayım: Ortalama vergi nis
petleri Ibüyük bir mâna ifade etmez. Günkü,
özel sekitör, sadece Gelir Vergisi ödeyen bir
sektör değildir de onun için. Bunu da kendi
leri iyi bilir. Özel sektör, bugün aşağı - yuka
rı 1,5 milyon kişi çalişftınmakta ve çalıştırdı
ğı kişiler de ayrıca vergi ödemektedir. Özel
sektör, bunun dışında Kurumlar Yergisi,
Gümrük Yengisi ve diğer birtakım vergiler de
ödemektedir. Eğer vergilerin analizine gider
sek, özel sektörün ödediği vergi nispeti, arka
daşımızın burada belirttiği nispet değildir.
MEHMET DEDEOĞLU (Kırklareli) — Me
mur da ödüyor canım.
-
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BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim.
A. P. GRUPU ADİNA FAİK KIRBAŞLI
(Devamla) — Diğer (taraftam çok garip bir
ifade ile, maalesef anlayamadım, kürsüden in
dikten sonra bana da anlatırlarsa çolk memnun
olurum, Türkiye'nin sermaye ile değil, tasar
rufla kalkınabileceğini ve halk sektörünün de
buna dayanması lâzım geldiğini ileri sürdüler.
Aslında burada akademik münakaşa yapı
lırsa, kalkınmanın tasarrufa ne dereceye ka
dar dayandırılabileceği hususu esaslı surette
münakaşa edilebilir. Bunların hudutları bu
rada konuşulabilir. Tasarrufla fcaDkınmanm
bugün için memlekete ne gibi bir vergi yükü
getireceği ve sadece .'tasarruf prosedürü içeri
sinde çalışanların ne duruma düşebileceği de
(ayrıca münakaşa konusudur.
Kalkınma bir dengedir. Bu denge, kişisel'
olduğu kadar hem mıakro, hem de ımikro bir
dengedir. Bu denge sadece tasarrufun mik
tarı ile ne müdafaa edilebilir, ne de burada
onun münakaşası yapılabilir. 'Çünkü, Türki
ye ekonomisi itibariyle Anayasa çizgisi içerisin
den yapacağını, nasıl yapacağını, nasıl kal
kınacağını belli etmiş bir ülkedir.
Bir defa Anayasada hukukî çerçevesi çizi
len hususlar şunlardır: Kalkınmlanın vasfı ik
tisadî olacak, sosyal olacak, 'kültürel olacak
tır;
Kalkınma, demokratik yollarla gerçekleş
tirilecektir ;
Kalkınma, mutlaka bir plana bağlanacak
tır. Planın hazırlanması, yürürlüğe konması,
uygulanması ve değiştirilmesi özel kanunlarla
düz eni en ec e ktir.
Anayasa, saydığımız prensipleri getirmekle
sadece planlı bir kalkınmayı teminat
altına
almamış, aynı zamanda bu kalkınmanın demok
ratik yollarla, gerçekleştirileceğini de söylemek
suretiyle (kalkınmayı bahane ederek demokra
tik rejimin dışında bir yolla kalkınmayı düşü
nenlere de mâni olmak istemiştir.
Diğer taraftan, Türkiye'de model olarak
almam plan tatbikatı P a t ı Avrupa demokrasile
rinde benimsenen ve halen demokratik parla
menter rejimi kabul etmiş birçok ülkelerin sü
ratli ve planlı kalkınmasının bir modelidir. Bu
modelin temelinde karma ekonomi yatar ve
prensip olarak plan, kamu sektörü için emredi-
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ci vasfıma karşılık, özel sektör için yol gös
terici bir ımaıhiyet taşır. Bu sebeple de plan
stratejisi demokratik ve karıma ekonomi düzemi
içerisinde sosyal adalet prensiplerine uygun,
gelir grupları, bölgeler ve sektörlerarası den
geli, 'hızlı ve devamlı ibir kalkınmayı hedef it
tihaz (etmiştir.
Plan ve programların kamu .keşlimi için em
redici oluşu, bu il/kemin, kesinlik ve esneklik
kavramlarını -bağdaştırmadığı anlamına gelmez.
Şüphesiz özel kesim için yol .gösterici oluşu da
bu ilkenin, Devletin özel kesime yön vermeye
ceği veya bunların ekonomik faaliyeıtl erini
ımemlöket menfaatleri yönünden hiçbir şekilde1
düzenleımeyeeeği anlamına da gelmez.
Ancak, plan ve programların emredici, yol
gösterici, yön verici ve düzenleyici hükümleri
biçjbir zaman Anayasa düzeni olan ve serbest
piyasaya dayalı karma ekonomi kuralarına da
aykırı olamaz veya daha açık ifadesi ile; de
mokrasinin veya piyasa ekonomisinin imerkezî
'bir planlama anlayışı ile -bağdaşabileceği gibi,
'örtülü çabalarla bu kural dışı bir rejimin ve
kalkınmanın öncülüğü yapılamaz.
On yılı aşan planlı dönem göstermiştir ki,
yukarıda izah ettiğimiz plan anlayışı ve çözüm
yolu, (bilimsel temellere dayanan bir .ekonomik
yöntem alarak uygulanmış, 'geliştirilmiş ve iyi
neticeler alınmıştır. Durum ortada ikeın baş
k a yöntemler aranmasındaki gayelerin, (eko
nomik (mülâhazalardan ziyade siyasî ihtirasılar
la ilgili olduğu açık bir hakikattir. Çünkü,
planlı dönemin en önemli sonuçlarından biri
de hür teşebbüsün gelişmesi, sermaye biriki
mi, faydalı ve katkısı fazla yatırım sahala
rına yatırımlarım yapılması, sermaye, üretim'
've teknoloji yönünden başarılı adımların atıla
rak refah ve geliri, demokratik, sosyal adalet
ve piyasa ekononiisi içerisinde tabana ve böl
gelere yaymaktaki âdil ve dengeli ibir politika
nın gerçekleşmesi yolunda katedüem sevindiri
ci mesafedir ki bu sayede Türkiye bugün eko
nomik ve .sosyal kalkınma yönünden geri kal
mış meımleketler grupundam çıkarak 'gelişmekte
(alan memleketler safında yer almıştır.
Kısaca, görülüyor ki, Birinci ve bilhassa
İkinci Beş Yıllık planlar döneıminde, Türki
ye'nin ekonomik:, sosyal ve kültürel kaikınanasına, birtakım. sosyo - politik çalkantılara
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rağmen, olumlu yönde planlar katkıda bulun
muşlardır.
Cfeçen on yıllık dönemde Türkiye ı% 7 kal
kınma hızını gerçekleştirmiş olmasına .rağmen,
hızla artan nüfusun yarattığı istihdam ve re
fah sorunu," işgücünün % 65'inin tarımda ça
lıştığı ve tarım millî gelirimizin % 28'ini sağ
ladığı halde, millî gelirimizin % 23'üınü mey
dana .getiren sanayide ise, çalışan toplum
nüfusun % 11'inin çalıştığı ve hızla artan nü
fusumuzu tarım alanında tutmak imkânı olma
dığı ve müstakbel Ortak Pazar ilişkilerimiz yö
nünden ortaya çıkan /gerçekler, Türkiye'nin!
sanayileşmeye daha fazla biz ve ağırlık verme
sini zorunlu 'kılmıştır.
Yapılan hesaplara göre, bu yolla 22 yıl
lık süre içerisinde sanayi ve teknolojinin sevi
yesi yükselecek, istihdam sorunu çözülecek,
tarım sektörü daha az bir nüfus ile, 65 milyonu
bulacak nüfusumuzu ve sanayiimizi besleyebi
lecek bir üretkenliğe kavuşacak ve Türkiye
güçlü ve güvenilir bir ülke olarak Avrupa Eko
nomik Topluluğu içerisindeki yerini alacak
tır.
Bütün bunlar Türkiye için müspet ve isa
betli hedefler olarak görülmekle beraber, kısa
ca da olsa, Üçüncü Beş Yıllık Planın eksiklik
lerinin .de bulunduğunu burada ifade etmek is
teriz.
Bir defa, karma ekonomi anlayışı yönünden
plaın, açık .seçik bir şekilde ortaya 'hedeflerini
koyarken, ölçülü olamamıştır.
İkincisi; yabancı sermaye ve dış kredi ile
ilgili yardımlar konusunda realist bir anlayış
getirmemiştir. Plan, fertlerin Türkiye'nin yurt
tmenfaatleriyie, tarihî, sosyal, ekonomik ya
lpısına uygun ruh, akıl, ./bilgi ve beden bütün
lüğü içinde yetişmelerini sağlayacak bir eğitim1
ve gençlik politikası !da getirmemiştir.
Anayasamızda kalkınmanın ekonoımilk, sos
yal ve .kültürel olacağı belirtildiği halde, Türk
kültürü ve kültürel kalkı/ma ile ilgili olarak1
gerekli ilkeler getirilmemiş ve hele bu yönden
milletimizin geleceğini bir tarih şuuru bilinci
ile emniyet içerisine almanın yolları da, tedbir
leri de açık seçik ve uzun vadede gösterilme
miştir.
Geçirdiğimiz planlı dönemlerin başarılı ve
ileri yıllara aktardığı çözüm bekleyen sorunla
rının, 1974 yılının bütçe ve programı fconuşu-

— 302 —

M. Medisi

B : 79

hırken bizi büyük bir öemle üzerinde düşün
meye sevk ettiğini, ciddî edişeleriimizi burada
ıbel'irtmek: isteriz.
Her ne kadar Cumhuriyet Halk Pintisi Söz
cüsü; «1974 ıkaükıma programı «izin devreniz
de hazııilanmıştır; biz ide onun bütçe uygulama
sını yapıyoruz.» diye burada bir ifade vserdct'mişjse ide, ıbu ifade hiçbir zaman bütçenin al
tına dımza atan bir Hükümet için ve bütçe program tekniğini kabul etmiş bir prosedür
içerisinde bir ımüdafaa olarak, bir excııse ola
rak ileri sürülemez. Eğer programı beğenmi
yorsanız, bu arada üç ayı kapsayan bir mu
vakkat bütçe dönemi geçmiştir, o döneni i ce
m i d e programı istediğiniz gibi hazırlar yeni
bütçeye intibakım sağlardınız.
1974 yılı programı genel havası itibariyle
günümüzün şartlarına uygun, yadırganmayan,
demokratik, hür teşebbüs ve karma ekonomi
esaslarına sadık kalarak: güven verici ve eko
nomik istikrara dönük tedbirleri getirdiği in
tibalını bıiz>e vermemiektedir aslında. Başka bir
ifade ile, 1974 prograimı ide, ne fiyat artışları
ile •beJrir.cn genel' ekonomik dengesizliğin gide
rilmesi ve kalkınma amaçlarına uygun bir oritamm yaratılması ve ne de yatırım, maliye, pa
ra - kredi ve dış ilişkiler politikalarıyle ekono
mimize güven ve istikrar sağlayıcı
tedbirler
yönünden müessir politikaların
getirildiğini
açık seçik iddia, ispat etmetk mümkündür.
Şu nokta artık iyice 'anlaşılmistir ki, kal
kınmada en iyi plan ve imkânlarınız yeterli
olsa bile, hedefe varabilmek için
ekonomik,
sosyal ve siyasal istikrara, millî huzur ve güve'nıe mutlak surette ihtiyaç vardır. •Bunları ba
şarının dışında saymak, değil demokratik hür
riyetçi parlamenter rejimlerin hâkim okluğu
demokrasilerde, totaliter merkeziyetçi rejim
lerde 'bile mümkün değildir. Bugün Türkiye'de
memur, işçi, esnaf, tüccar, sanayici, çiftçi, hat
ta politikacı yarının nasıll olacağını, ne getirip
getirmeyeceğini bilememektedir. Pek tabiî bu
ortam kendiliğinden doğmamıştır. Bu ortamı
oluşturan çeşitli ve çok ciddî ekonomik ve si
yasal faktörler mevcuttur. Bir defa, halk hür
riyetçi, demokratik parlamenter rejimin kendi
yararına, hattâ ulusun bekasına hizmet edip
etmlediğinin münakaşa ve düşüncesine itilmiş
tir. Bir taraftan, hayatı ucuzlatmak vadiyle
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iktidara gelen siyasî partiler, hangi esbabı
mucibe ile olursa olsun, hayatı her gün biraz
daha pahalılaştırırlarsa; diğer taraftan, anar
şik, bölücü ve yıkıcı hareket ve propaganda
ların suçlularını, fikir özgürlüğünün şemsiyesi
altında siyan et etmeye kalkışırlarsa, milletin,
ümit ettiğini bulamadığı yolundaki endişelerine
hak vermemek mümkün değildir.
Diğer taraftan, Hükümet ve onu teşkil
eden siyasî partiler, seçim öncesi vaatler için,
koalisyon protokolü ve Hükümet programıyla
birtakım taahhütlere girmiş ve bunları ye
rine getirmek üzere güvenoyu almıştır. Ancak,
Hükümeti teşkil eden partilere mensup yetki/i
kişilerin, muhtelif vesilelerle parlamentoya ve
'kamuoyuna intikal ettirdiği niyet ve taahhütle
rinde iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmayı
gerçekleştirme yolundaki usul ve tercihlerini
açıkça belirtme konusunda başarılı oldukları
söylenemez. İktisadî hayatın anaunsuru odan
sanayileşme stratejisinin esaslarının, sanayileş
menin mahiyetinin hangi kaynaklarla, ne tür
de bir sanayiin, nerede kurulacağının; ürünle
rinin nasıl, nerede, hangi rekabet şartlarıyla
pazarlamacağınm; sanayileşme vetiresi perspek
tiflerinin henüz bilinmediği veya cidden tutar
lı bir çerçeve içerisine yerleştirilmesi mümkün
olmayan kısmî beyanlardan öteye gidemeyen
bir ortamda gelişmekte olan bir ülkenin geçiş
devresinde rastlanacak ikinci derecedeki aksak
lıkları, sadece ortadan kaldırmayı vaat etmek
le, gerçek ve tutarlı bir politika izlendiği
mi kabul etmek de mümkün değildir. Sosyal
politika içinde yine tutarlı bir çerçeveye otur'mayan, şimdilik ve sadece ne olmadığının ta
rifi ile yetinilerek zaman kaybedilen birtakım
kavramlardan öteye gidildiğini de görmediğiğimizi (belirtmek isteriz.
Anayasamızın; kalkınmamızın plan ve de
mokratik usullerle yapılacağı gerekçesiyle özel
teşebbüse her türlü rekabet şartları içerisinde
yer veren karma ekonomi prens/ipleri ortaday
ken, özel -sektörü çıkarcı, sömürücü ve sosyal
adalete ters düşen bir hava içerisinde mütalâa
etmek, hem mevcut hukuk düzenimize ve hem
de memleketin ekonomik, sosyal ve siyasal men
faatlerine aykırıdır Kaldı ,ki, Hükümet prog
ramında, kamu ve özel sektörün yanısıra bir
üçüncü sektör olarak halk sektörünün kuru
lup geliştirileceği beyan edilmiştir.
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Öalk sektörü nedir, ne delilidir? Henüz açık
seçik ortada tarif ©dilmediği gilbi, iktisadî lite
ratürde de «halk sektörü» diye özellikle bir
sektör veya ibir sistem ne yaratılmış ine de ta
nımlanmıştır. «Halk 'Sektörü» taibiri ortaya
atıldığı günden ıbugüne kadar, ne 'bu fikri or
taya atan siyasî iktidar ve ne de onun dışında
yer alan düşünürler, bu konu ile ilgili ciddî,
açık ve 'seçik 'tanıımllar ortaya koymuşlardır.
Tarifi ve ısınırları münakaşa edilen ve henüz
tatbikatı dahi dünyada belli olmayan bu sek
tör ile düzen değişikliğine yönelinileceği (tah
min edilen iktidarın bu tutumu, sokaktaki va
tandaştan, konu ile ilgıiM üniversitedeki prefesörüne kadar herkesi ciddî surette iigilendirnıekte ve düşündürmektedir. Hattâ işer iste
mez, halk sektörü ile sosyo - ekonomik düzen
değişikliğindn ıgetirilmek 'istendiği fikrinin öte
sinde, acaba halk se-kitörü yaratılarak,
özel
teşebbüsü alınacak birtakım tedbirlerle yaşaya
maz hale getirip, mevcut fabrikaların anahtar
larının Hükümete 'bırakılacağı gibi bir hava
mı yaratılmak istenmektedir'? Yoksa halk; sek
törü ile dünyalda yemi ve Türkiye'ye bas bir
sosyalizm mi getirilmek veya buna giden yolun
temeli mi atılmak istenmektedir? Bu, henüz
belli değildir. Bütün bu suallerin haklı endi
şeler yaratığı ve yaratacağı şüphesizdir. Kal
dı ki, henüz belirli bir tarifi yapılamayan
halk ısektörünün, nasıl ve ihangi yollarla ger
çekleştirileceği, üretimden, tüketime, finans
manından pazarlama ve kâr dağıtımına kadar
hangi esasların uygulanacağı, nasıl ve kimle
rdin idaresinde yer alıp söz sahibi olacağı da
•karanlıktır. Bütün bunlara bir ütopyanın
mahsulü olan köy - kent icadını da ilâve eder
seniz, Türkiye'min 'kalkınmasında nasıl bir
görünüm ile 'karşılaşılacağını sizlerin muhayyi
le gücünüze bırakıyorum. Bununla beraber,
acı olan, Türkiye'nin, denenmemiş, realiteye
uygun düşmeyen ve zaman kayfbına sebep ola
cak olan yeni bâzı modellerıi denemeye taham
mülü yoktur. Ekonomiye canlılık getirecek
yerde, korku, .endişe ve ağırlık .getirecek bu
gibi tedbirlerden mutlaka sakınılması lâzım
dır. Yukarıda zikredilen olayların ve verilen
(bilgilerin ışığı altında ilk akla gelen sual şu
dur: Eğer bunlar gerçekleştirilecek ise, daha
önce hukukî ve ekonomik çerçevesini çizdiği-
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ımiz bugünkü plan ve program anlayışı ile bu
işler nasıl yapılacaktır? Çünkü, bunların bu
günkü plan ve programa monte edilmesi müm
kün olmadığına ıgöre, acaba iktidar yeni bir
plan ve program değişikliği mi getirecektir ?
BAŞKAN — îSayın Kırbaşlı, vaktiniz dol
muştur efendim. İSon cümlelerinizi rica edece
ğim efendim.
A. P. GRUPU ADINA FAİK KIRBAŞLI
(Devamla) — Müsaade ederseniz ıbitiriyorum.
iSaym milletvekilleri, birçok memleketin
hamlelerinde istenilen neticeyi vermediği anla
şılan, makro ıseviyede fiziksel planların, ibölL
igelenarası dengesizliği kaldırmada iyi neticeiler vermediği görülerek, Devlet Planlama Teşikilâtı içerisinde
bir teşkilât kurulmuştur.
Planlamanın bu yönünün önemi düşünülerek,
ilk defa Devlet Planlama Teşkilâtı içerisinde,
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sosyo - eko
nomik sorunlarının çözümü ile meşgul olacak'
ve vaktiyle sbendenizin de başkanlığını yaptı
ğı bir «Doğu Grupu Dairesi» kurulmuş ve bilâhara katkılarımızla 'geliştirilerek,
kısa adı
«KÖYD» olan, «Kalkınmada öncelikli Yerler
Dairesi» haline getirilmiştir. Devlet Planlama
Teşkilâtı içinde bu daire, henüz yeni bir kuru
luş olmasına rağmen, gerekli seviye ve sayı
da uzmanları bünyesinde toplayarak yaptığı
ciddî 'araştırmalarıyla Türkiye'de Ibölgelerarası
dengesizliğin kaldırılmasına esas teşkil' edecek
dokümanları değerlendirereik ımillî puanımızla
uyumlu ve dengeli bir fböllge planlamasına gi
dilmesi istikametinde çalışmalar yapmaktadır.
BAŞKAN — Sayın Kırbaşlı, zamanınız dol
du.
FAİK KIRBAŞLI (Devamla) — Temenniimiz, ibu çalışmaların, Devlet Planlama Teş
kilâtı içerisindeki mevcut diğer dairelerle tar
tışma ve sürtüşmeye gitmeden
değerlendirilımesidıir.
BAŞKAN — Sayın Kırbaşlı, son cümlenizi
rica edeceğim.
FAİK KIRBAŞLI
(Devamla) — Bitiyor
ıSayın Başkanım.
Üzerinde durulması gereken çok önemli ibir
konu da, Türkiye'de fiyat M i k r a n n m mutla
ka muayyen bir düzeyde korunması ve temin
edilmesidir. Bu yapılamadığı takdirde, Türki
ye'de netice itibariyle yatırımlar düşecek, enf-
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lasyoitt gelecek ve ekonomik, sosyal ve siyasal
çalkantılara sebep olabilecek büyük deprasyonl'ar ve hattâ iktidar politikaları değişecek ve
neticede rejimimizin bile tehlikeye
düşebile
ceği haller mevcut olacağı için, Türkiye'de
enflâsyonla 'kalkınma yöntemi katiyen denenmemelidir.
BAŞKAN — Sayın Kırbaşlı, son cümleni
zi rica edeceğim. îSözünüzü kesmek mecburi
yetinde kalacağım.
FAİK KIRBAŞLI
(Devamla) — Bitiyor
efendim. Öğrendiğimize göre, Sanayi ve Tek
noloji (Bakanlığı bünyesinde Hükümetçe bir
«Araştırma - Plan ve Proje Genel Müdürlüğü
nün» kurulması kararlaştırılmıştır. Gerefeçeisiine göre bu ıgenel müdürlük; master, sektöırel
ve (bölgesel planların yapılmasını sağlayacak
ve ıgenel müdür muavinliği seviyesinde; Araş
tırma - Etüt Dairesi, Planlama Proje Dairesi,
Altyapılar Dairesi, Mahallî ve İdarî İşler Dai
relerinden oluşacaktır. Şayet bu teklif gerçek
leşirse, öyle zannediyoruz ki, 'bugünkü Dev
let Planlama Teşkilâtına lüzum kalımayacağı
gibi, birçok mevcut kuruluşlarla da görev
ve yetki yönünden çelişkilere düşecektir.
Diğer 'bir önemli husus da şudur.
Sayın Başkan, müsaade .ederseniz bitiriyo
rum.
Bugün Devlet Planlama Teşkilâtı müşavir
lik görevi ifa etmektedir. Önemle üzerinde du
rulması lâzımgelen noktalardan biri şudur;
Devlet Plânlama Teşkilâtı bu görevi ifa ederIken, Hükümet kanadında veya Bakanlıklar
seviyesinde alınmış olan bir çok (kararlardan'
haberdar edilememektedir. Gereği kadar ağır
lığını koyamamaktadır. Bu, hiçbir
zaman
Devlet Planlama Teşkilâtının idarî bar görev
yapacağı anlamında alınmamalıdır. Devalüas
yon, vergi, para - kredi, .bankacılık ve dış ti
caret politikası gibi çok önemli konularda Dev
let Planilama Teşkilâtına gerekli tarzda ve ağır
lığını ıkoyacak şekilde fırsat ve imkân verilme
lidir.
BAŞKAN — Sayın Kırbaşlı, kesiyorum söz
lerinizi efendim.
FAİK KIRBAŞLI (Devamla) — Bitiyor
efendim.
BAŞKAN — Kesiyorum efendim.
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FAİK KIRBAŞLI (Devamla) — Bitiyor
cifendim, son cümlemi söylüyorum.
Devlet Planlama Teşkilâtı memleketimizin
en yetkili ve yetenekli uzmanlarını çalıştıranı
bir teşkilât olarak, elemanlarının maddî ve
manevî yönden çalışma şevklerini destekleyen,
sık sık yapılan personel ve görev değişiklikle
rinin ötesinde onları teşkilâta.bağlayan bir tu
tum içinde olmalıdır.
'Sayın milletvekilleri, sözlerimi bitirirken
(Devlet Planlama Teşkilâtının güzide elemanla•rının başarılarının devamını temenni eder. Yü
ce Meclisimizin sayın üyelerine Adalet Partisi
Grupu adına saygılar sunarım. (A. P. sıraların
dan alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kır
başlı.
Demokratik Parti Grupu adına Sayın Yasin
Bozkurt, buyurun efendim.
Devletin emniyetiyle ilgili istihbaratı toplamak,
da mutlak bir iddia herhalde hatalı olur.
D. P. GRUPU ADINA YASİN BOZKURT
(Kars) — Muhterem Başkan ve değerli millet
vekilleri ;
Devlet Planlama Teşkilâtının 1974 yılı büt
çesi üzerinde Demokratik Partinin görüşlerimi
arz etmek üzere huzurlarınıza çıkmış bulunuyo
rum.
Üçüncü Beş Yıllık Plânın ilk tatbikat yılını
geride bırakmış bulunmakaytız. Bu sebeple par
timizin Üçüncü Beş Yıllık Plan hakkındaki gö
rüşlerini geçen yılın sonuçlarını da gözönünde
tutarak arz etmek istiyorum. Ancak, Üçüncü
Beş Yıllık Plan hakkındaki görüş ve düşüncele
rimize geçmeden önce, Birinci ve İkinci Beş
Yıllık Plân uygulamaları ve sonuçları üzerinde
kısaca durmak isterim.
1961 Anayasası ile başlayan planlı çalışma
lar, Birinci Beş Yıllık Plânın 1963 yılında yü
rürlüğe girmesi ile tatbikat sahası bulmuştur.
Birinci Beş Yıllık Plân, 1977 yılma kadar uza
yan bir perspektif içinde hazırlanmıştır. Üçün
cü Beş Yıllık Planın böyle uzun bir perspektif
içinde hazırlaıılığmm görmekteyiz. 1972 - 1995
yılları arasındaki 22 yıllık perspektif, Üçüncü
Beş Yıllık Plânı kapsamına almaktadır. Böyle
ce, Üçüncü Beş Yıllık Planın hem 15 yıllık
plan dahiline girmekte olduğunu ve hem de 22
yıllık perspektif dâhilinde kalmış olduğunu ifa-

— 305 —

M. Meclisi

B : 79

de etmek isterim. Birinci Beş Yıllık Plan
% 7'lik bir kalkınma hızına ulaşmayı hedef ola
rak tespit etrcıiştir. Bu hedefe ulaşılabilmesi
için ise, gayrisâfi millî hâsılanın % 18,3'ünün ya
tırımlara tahsis edilmesi ieabottişi tespit edil
miştir. Bu yatırım hacmaniıı tahakkuku için
gerekli tasarrufların % 14,8'iniin iç, % 3,5'unun
dış 'tasarruflardan sağlanması öngörülmüştür.
Tatbikatta ise ıbu yatırını ve tasarruf seviyesine
ulaşılmamış, % 13,3 lük hedefe karşılık % 16 lık
Ibir şahit sermaye yatıran seviyesinde 'kalınmış
tır. Bunun % 14,2'su iç, % 1,8'i dış kaynaklar
dan sağlanmıştır.
Sayın milletvekilleri, İkinci Beş Yıllık Plan
da ise, yine % 7 olarak tespit edilen kalkınma hı
zımın s'ağlauaMlim'C'yi için,
gayıisafi millî
hâsılanın % 22,5 ivin yatıranlara tahsis edil
mesi gerektiği öngörülmüştür. Bunun % 20,5 i
iç 'tasarruflardan,
% 2'sinin ise dış
ta
sarruflardan sağlanması öngörülmüştü. Ancak,
gerçekleşme, Ibu nispetlerin gerisinde kalmıştır.
Vo % 19,3 seviyesinde tahakkuk etmiştir. Bu kı
sa izahatımızdan da anlaşılacağı üzere her iki plan
döneminde de yatırımlar plan hedefine ulaşama
mıştır. Birinci 'Beş Yi İbik Plan döneni inde kalkın
ma 'hızında % 7 lik hir hedef öngörülmüş olma
sına rağmen, % 6,4lük hir gerçekleşme ile uy
gulama sabasında hedefe oldukça yakın ıbir neti
ce alınmıştır. İkinci Beş Yıllık Planda 'kalkınma
hızı daha yüksek olmuş ve % 6,9 gibi, % 7'lik
plan hedefine çdk yakın, .seviyeye ulaşmıştır.
Üçüncü Beş Yıllık Plan uzun vadeli amaçla
rın ışığında hazırlanmış olup, İm donemde saıvayileşıme önplanda düşünülmüştür. Üçüncü Planın
hazırlanmasında, Birinci ve İkinci Beş Yıllık Plan
dönemle rinde elde edilen neticelerin değerlendi
rildiği ve ıbu değerlenmenin planın hazırlanmasın
da nazarı dikkate alındığı, zamanın Hükümetince
ifade 'edilmiştir. Hayat, şartlarının yükseltilme
si, sanayileşme, dış .kaynaklara 'bağlılığın azaltılnıası, 'istihdam imkânlarının yeterli ölçüde geliş
tirilmesi ve gelir dağıbmmın âdil ölçülere ulaş
tırılması ibu planın anaamaeları
olarak tespit
olunmuştur. Bu dönemde, gayrisâfi millî hâsıla
nın yılda % 7,8, yurt içi millî hâsılanın ise
% 8'lik (bir hızla artması planlanmıştır. Ancak
1973 yılı sonuçlarının ibu hedeflerin çok gerisin
de kaldığını üzülerek ifade etmek isteriz. Nitekim,
faktör fiyatlarla, 'gayrisâfi 'millî hâsılanın artış
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hızı % 7,5 yerine, % 5,5 mertebesinde kalmış
tır. Yurt içi millî hâsıla ise çok ilaha az bir geliş
me göstermiştir.
Hava şartlarının 1973 yılında müsait bir se
yir göstermemesi neticesi, tarım ürünlerinin üretiminde'ki azalma, gelişme hızının düşük kalma
sında önemli Ibir unsur olmuştur. Keza, sanayi
sektöründe, imalât 'sanayii dışında madencilik ve
enerji 'Sektöründe plan hedeflerine varılamamış
'olması da hu neticede müessir olmuştur.
Değerli milletvekilleri, son yıllarda kamu sek
törü yatırımlarıyte, özel sektör yatırımları ara•sında hir dengenin teşekkül etmiş olduğunu müş'ahade etmekteyiz. Özel sektör yatırımları, toplam
yatırım seviyesinin yarıdan pek az fazlasın], ka
mu sektörü ise yatırımdan hiraız noksanım gerçekleştirm ektedir. Ancak, gerek Üçüncü Beş yıl
lık Plan ve gerekse 1974 programı ile bu denge
tersine çevrilmek istenmektedir. Kanaatimizce bu
hareket kalkınma gayretlerimizi büyük ölçüde ak
satacaktır. Nitekim, 1973 yılı neticeleri bunun ilk
belirtileridir. Büyük iddialarla 'getirilen ve ko
yu Devletçi 'bir görüşle hazırlanan ve ya'bancı ser
maye düşmanlığı yaratan Madencilik Reformu
Kanunu tatbikatının, madencilik sektöründe kal
kınma lıızı hedefinin, çok altında ıbir •gerçekleştir
meye se:i;el)'iyet verdiğini ifade etmek listeriz.
Ece'vit Hükümetinin yetkili bakanlarının so
rumsuz beyanları yi e yaratılan ö'zel sektör düşman
lığı, özel sektör kesim inde tereddüt ve tedirginlik
yaratarak, özel kesim yatıranlarının büyük ölçü
de azalmasına sebep olmaktadır. Özel sektör için
güven, ortamı yaratılmadığı takdirde kalkınma
hamlemiz önümüzdeki yularda önemli derecede
aksayacak ve Üçüncü Beş Yıllık Plan hedefine
ulaşmada zorluk çekileceğini üzüntü ile belirt
mek. İsteriz.
Önümıüzdciki yıllarda dış ticaretimiz balummdan büyük sıkıntıların geleceğini söyleımtik, kehanet sayılmamalıdır. Filhakika, dış tiret açığımız her geçen gün büyümeikıtedir. 1973
yılında dış ticaret açığı artışı re'kor seviyeisine
ulaşmıştır. 1973 yılı ihracatımız ile ithalâtımız
arasındaki fark, 100 milyon doların üzerinde
artış göstermiş ve 781 .milyon dolar seviyesine
çıkmıştır. Dış ticaret ve ihracat hacmimiz na
zara alınırsa, bu açığın ekonomimizin kaldı
ramayacağı bir ölçüye ulaştığı, kolayca anla
şılır.
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Yurt dışında çalışan işçilerizin, yurda
gönderdikleri dövizler, şimdilik dış ticaret açı
ğımızı kapatmakıtadır. Amcaik, bunun her za
man böyle devam edeceğini düşümmelk, doğru
değildir. Yurt dışına giden işçi miktarında
hor yıl azalmanın olduğunu ve olacağını, göz
den uzak tutmamak gerekir. Batı - Almanya
Kasım 1973 te almış olduğu yabancı işçiler ko
nusundaki tahditler, bu azalışta müessir ol
muştur. Federal Aa'lmanya'da işçilerimizin bir
ıküsmınm işsiz kaklıkları, bunların bir kısmı
nın yurda dönmek durumunda kalacağı ger
çeği ile karşı karşıya bulunmaktayız. Bu se
beple, ihracatımızı artırmak suretiyle dış ti
caret açığımızın (kapanması cihetine gitmenin
idaha tutarlı ve sıhhatli 'bir yol olduğu kanaa
tindeyiz.
Sadece ihracatı teşvik maıksadıyle yeni
pazarlar bulmalk ve ihracatçıyı teşvik edici
'tedbirler getirmek kâfi değildir. Dünya piya
salarında rekabet imkânına sahibölaeak her
nevj malların üretimine özel bir önem vermek
mecburiyetindeyiz.
ıSmai mamuller ihracatımızda son yıllar
da gelişmeler kaydetmektedir. Bu gelişmeyi
hızlandırıcı tedbirler süratle alınmalıdır. Özel
likle, dokuma sanayii mamulleri dış piyasalar
da
rekalbet imkânlarına salhip bulunmakta
dır. 3 n'eü Beş Yıllık Plan, dokuma sanayii
nin gelişme hedeflerini dar tutmuştur. Kanaa
timizce1; 3 ncü Beş Yıllık Plan, bu konuda ye
niden gözden getirilmeli; üretim hedefleri ge
nişletilerek, gerekli tedbirler tespit edilmeli
dir. Bu takdirde, dış ticaretimizde bir döviz
ikaynağı geliştirilmiş olacaktır.
iBize tanınan süre içerisinde
maruzatımı
arz etmiş bulunuyorum. Devlet Planıma Bütçe
sinin memlelkeıt'ilmize ve Devlet Planlatma Teş
kilatına hayırlı ve uğurlu olmasını diler; Girupuım adına Yüce Heyetinize saygılar sunarım.
(A. P., D. P. sıralarından alkışlar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bo>zfkutft.
'Millî. Selâmet Partisi Grupu adına Sayın
Cemal Cefbeci, buyurunuz efendim.
M. S. P. GRUPU ADINA CEMAL CEBECİ
{(Kayserdi) — Muhterem Başkan, muhterem
millie'tJvekili eri :
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Büyük Mesliıste görüşülmeikte olan, 1974
malî yılı bütçesi içinde, Devlet Planlama Teş
kilâtının Bütçesi haikkında, Millî Selâmet Par
tisinin görüşlerini belirtmek üzere huzurunuza
çıkmış bulunuyorum.
Bilindiği gilbi; 1961 Anayasası, Kalkınma
Planı ve Devlet Planlama Teşkilâtı hakkında
yenli bir hüküm getirmiştir : «İktisadî, sosyal
•ve kültürel kalkınma plana bağlanır. Kalkın
ma bu plana göre gerçekleştirilir» denilmekte
dir.
Anayasasının 41 nci maddesi, kalkınmanın
hangi şartlar altında gerçekleşeceğini kesin
olaraik belirtmiştir. Kalkınma planlarımız bu
esaslara göre hazırlanmış ve uygulamaya ko
nulmuştur. Planların gayeisi, mili etimizi sos
yal ve iktisadî yönden kalkındırmak, refah ve
huzura kavuşturmajktır. Plan tekniği değiş
mez esaslara bağlıdır, sosyal ve iktisadî ilim
lerin rehberliğinde harelket rotasını tespit
eder. Değişen unsur, kalkınmak isteyen mil
letlerin özel şartlarının bu esaslara uydurul
ması, işe nereden ve nasıl başlanacağının tes
pit ve tayin edilmesidir.
Bugün, planın lüzumu münakaşa konusu
olmaktan çıkmıştır. Üzerimde durulan husus,
uygulanacak planın karakteri ne olmalıdır, na
sıl uygulanmıalıdır, hangi sahalara ne ölçüde
müdahale edilmelidir? Plan bu vasıfkrıyle her
yerde uygulanabilen bir metot ıhaline ıgelmiştiı\
Sözü geçen mühadele, planlı ive sistemlidir.
insan haklarına ve haysiyetine dokunmamak
üzere; Devlet, iktisadî ve sosyal hayata, belli öl
çüler İçinde müdahalede bulunur. Şunu da he
men hatırlatalım ki, memleketin gerçeklerini,
milletin istdk ve temayüllerini gözönünde tut
mayan bir plan, yaşama ve başarılı' olma gücü
ne sahip değildir.
'Kalkınmıa planlarımız, millî ihtiyaç ve istek
ler istikametinde yapıldığından, ilk ve ikinci
Beş Yıllık Plan dönemlerinde büyüme hızı yıl
da ortalama 7 olarak tespit edilmiş; 1963 - 1971
döneminde gerçekleşme, plan hedeflerine yakla
şık olarak 6,8 oranında tahakkuk etmiştir. Bu
netice memnuniyet vericidir.
Planlı dönemde, gayriisafî millî hasılada ger
çekleştirilen ıbüyümıe hızı, gelişmekte olan ül
kelerin (geçmiş dönemlerindeki gelişme hızları-
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nın üzerindedir. Fert başına gelir 1962'de 3 404
TL. iken, 1'971'de 4 901 TL. ma yükselmiştir.
Birinci ve İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plıaıılanmızda, gayrisafî millî hâsılada, sanayii için
ayrılan payın fazla olmasına nağmen, öngörülen
•öllçüde •büyüme sağlanamamıştır.
Ekonomik yapımızda tarım, sdktörü önemini
muhafaza etnuektedir. Tarım sektörü, linetken.
sektörler içinde, 'tek başına en büyük paya sa
hiptir. Hal böyle iken, ziraat alanında 'kullanı
lan modem araçların üreticilere, planda tespit
«edilen seviyede arzı sağlanamamıştır.
Cari fiyatlarla fert başına tüketim, 1962'de
1 681 TL. dan, 1971'de 4 094 TL. na yükselmiş
ti L\
Muhterem Başkan, muhterem milletvekille
ri ; Türkiye sanayiİleşnıeyi hedef alan bir davra
nışla İktisadî gelişmeyi sağlayacağını kabullen
miş bir ülkedir. Gerek İkinci ve gerekse Üçün
cü Beş Yıllık Planlarda bu tercihini açıkça or
taya koymuş bulunmaktadır. Sanayileşme he
definim yanında, sektörler arası dengeli bir kal
kınma tercihi, ayrıca 'İkindi Planda belirtilen
bir husus olarak göz;e çarpmaktadır. Yatırım
ların sektörlerle göre dağılımını her iki plan dö
nemi içjin tetkik cttiğimiizdc, her iki plan döne
minde ağırlığını sanayıide topladığını'; fakat ya
tırım dağılımında önemli bünye değişiklik ter
cihlerinin yapıldığını görürüz.
Yatırımın sektörleııe ıgöre dağılımında, İlkin
di B(eş Yıllık Planda tarım sektörü için ayrılan
miktar 11,8, Üçüncü Plan dönemiindıe 11,7; ima
lât sanayiinde İkinci Plan döneminde 25,7,
Üçüncü Plan döneminde 31,1; madencilikte,
ikindi Plan döneminde 3,5, Üçüncü Plan döne
minde 5,8 dlarak tespit 'edilmiştir.
Diğer sektörle ille ilgili rakamları zamanınızı
almamak (için okumuyorum. İkinci Plana göne
değişik olan tercihler madencilik ve imalât sa
nayiine dahia fazla ağırlık verilmesi, enerjinin
aynı oranda tutulması ve diğer bütün sektöıilerde nispî payların azaltılması şeklinde tezahür
'etmidktedir. Tercihlerin bu şekilde tee'ellli 'etme
si, yeni bir terdilhler dizisiniin ortaya çıkması,
tabiatıyle iktisadî, sosyal ve kültürel bünyemiz
üzerimde tesirini göstermektedir.
Türkiye'de hiç kimsenin sanayileşm/eye kar
şı olduğu düşünülemez. Sanayileşme iktisadî
kalkınmanın itici gücüdür. Ancak iktisadî ge-
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lişmenin hu safhasında ziraati ihmal (etme al
ternatiflerimiz arasında mevcut değildir, özel
likle iktisaden gielişmdkte olan ülkelerin sağ
lam, sıhatli bir sanayiileşme vetiresine girmele
rinin anakaynağı da, ziraat sektöründeki gelişındlere ve ziraat sektörünün yarattığı fonların
sanayii gerektiği kadar desteklemesine bağlı
dır. Halbuki 'bünyeleri licabı ;enflasyonist hare
ketlere fevkalâde açık olan gelişme halindeki
memleketlerde ziraat sektörünün önemli biir kat
daha artmaktadır. Türkiye'deki ferdî harcama
ların % 60'mm tüketim madde'lerinden meyda
na gelmesi meseleyi daha :iyli açıklayıcı mahi
yettedir.
Bu açıdan bakılınca, son yıllarda dünyada
görülen hammadde buhranı, enfâsyonist gidiş
de gözönünde alınarak plan tercihlerinde zira
ata gerekli ağırlık verilmelidir.
Önemli gördüğümüz diğer bir husus da, ka
mu yatırımlarında oratya çıkan gecikmelerdir.
Kamu bünyesinin ve bürokrasinin etkisiyle ka
mu yatırımları gecikmektedir. Yatırımların
gerçekleşme
süresinin uzamasına,
maliyet
lerin artmasına zaman ve kaynak isra
fına
sebobolmaktadır.
Yatrıım
programla
rını * incelediğimiz
zaman 2 yılda
bitiril
mesi gereken yatırımların ancak 5 - 6 yılda
bitinilebildiği görülmektedir. İkinci Plandan
Üçüncü Plana devreden kamu projelerinin kay
nak ihtiyacı toplam 50 200 000 0ÛO TL.'nı bul
maktadır. Toplam 281 100 000 000 liralık ya
tırımın kararlaştırıldığı Üçüncü Plan dönemin
de bu durumun evvellemirde ele admması zaru
ridir.
iGeçen Birinci ve İkinci Beş Yıllık plânlar
döneminde plan ve programlarının yatırım he
deflerinin daima gerisinde kalmasının çok çeşit
li sebepleri vardır. Bunlardan önemli gördük
lerimizden bazılarını kısaca arz etmek isterim:
Güvenilir istatistik bilgilerin bulunmaması;
kesin envarter çalışmalarının yapılamaması; uy
gulamaya konulacak proje ve araştırma sonuç
larının yetersiz oluşu; plan ve program seviye
sindeki çalışmalarda ilgili kuruluşlar arasında
gerekli işbirliğinin sağlanamaması sebebiyle ku
ruluşların birbirinden habersiz çalışmaları; özel
ihtisas komisyonlarında çalıştırılacak personelin
seçiminde ve çalışma süresinin tespitinde gerekli
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titizliğin gösterilememesi; kuruluşların genel
kalkınmaya esas olacak makro planlarının bu
lunmaması; planlamada kamu ve özel sektörler
arası yatırım hedeflerinin uyuşma, dengelenme
ve eşitlik esaslarına ait kontrolün gerektiği şe
kilde yapılamaması; memleketin mevcut ve kıt
kaynaklarının rasyonel kullanılması konusunda
özel ve kamu sektörüleri tarafından kurulacak
fabrikaların devlet kontrolünden geçirilmemesi;
programların hazırlanması sırasında daha Önce
kabul edilen disıiplinlcre uyulmaması; 5 yıllık
planlamanın yıllık programları şeklinde önce
den hedef ve kaynaklar yönünden projeksiyon
larının Devlet Planlama Teşkilâtınca hazırlan
mamış olması ve kuruluşlarca bu hususun bi
linmemesi; programların değişen malî kaynak
ve şartlara göre zamanında revize edilmemesi
ve malî kaynaklarla programlar arasında gerekli
uygunluğun sağlanamaması; belli limitler altın
da kuruluşlara serbesti tanınmaması; bazı kuru
luşlarca sosyal karakterde yapılan hizmetlerin
malî kaynakları sektörel seviyede azaltmasının
önlenmemesi; plan ve programların uygulanma
sını güçleştiren, yatırımları engelleyen muvzuat
ve bu güçlüklerin giderilmesi konusunda gerek
li değişikliklerin yapılmaması; malî, hukukî ve
idarî formalitelerin basitleştirilmemiş olması;
yatırımlar için ayrılan ödeneklerin zamanında
ve tam olarak verilmemesi ve yerli yerinde kul
lanılmaması ; kaynakların yeni dşler yerine de
vam eden yatırımlara tahsis edilmemesi; yatırım
programlarıyle icra planlarının en geç yıl ba
şında kuruluşların eline geçmemesi; iç ve dış
finansman güçlükleri; Devlet gelirlerinin zama
nında ve tanı olarak toplanamaması; bilgi top
lama, koordinasyon, kontrol, takip ve değerlen
dirme işlerinin gerektiği şekilde yapılmaması;
istihdamdan doğan güçlükler, yetişimiş teknik
personelin uzun süre bir teşkilâtta kalabilmesi
için iyi ve istikrarlı bir sistem kurulamamış ol
ması gibi sebepler yatırımlarımızı güçleştirmek
te ve kalkınmamızı geciktirmektedir. Bunlar
için gerekli ve âcil tedbirlerin alınması sağlan
malıdır.
Üçüncü Planda her şeyin sanayileşmeyle hallalocağı faraziyesi, istihdam için de geçerli gö
rülmektedir. İstihdam artışı, sanayileşmeye
bağlı bir değişken olarak mütalâa edilmiştir.
Gelişmeler bu faraziyeyi doğrülaımamaktadır.
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Bu sebeple, gelişme hızı yüksek sektörlere veri
len öncelikler yanında, istihdam hedefleriyle tu
tarlı sektörlerin harekete geçirilmesi gerekmek
tedir. Memleket içindeki ahengin sağlanmasın
da işsizlikle mücadeleye girmenin sayısız fayda
ları bulunmaktadır. İstihdam sağlama gayesine
matuf özel projelerin plana entegre edilmesi de
sağlanabilir.
(Son yıllarda özellikle işçi ve ihracat gelirle
rindeki artışa paralel olarak Türkiye'nin hiçbir
zaman elde edemediği döviz rahatlıkları ortaya
çıkmıştır. Devalüasyon sonrası işçi dÖvizlerindeki artışlar büyük meblağlara ulaşmıştır. 2 mil
yarı aşan bir döviz rezervine rağmen geçen zaman
içinde (bu rezıerv yatırımlara döniüşltürtülememiiştir. (A-rltan 'dünya 'fiyatları karşısında ithalat
ve özellikle petrolün ıpalhalaıiımaısı ıdöviz rezerv
lerimizin ıgfençek satmalıma ıgüeünü aızaltmışıtır..
1074 yılında işçi ve ihracat gelirlerinin art
ması Ibelklenmıekteidir. Ancak hem isdi'hdam, iheım
ide döviz kaıtkılsılb akımından işçi ıgelirlerine efaonıoıminin !be! (bağlaması düşünıülerneız. İktisadî
(gelişmede oızun yıllar Ibel Ibağlaman ve önemli bir
faktör lollarak ele alınan işçi (döviz (gelirlerinin
sağlam temellere oturtulması zarurîdir. Bunum
yioln açık tercihllerle (programlanmış ilhraealtın
yapılabilmesidir. Meseleye ibu açıdan (bakılınca,
üçiünöü planıaı İbu kısimınJdaiki tercihleri (genel ma
hiyetteki Ibir kaç tavsiyeden löteyie ıgeçmıeımefetedir.
iKeza, 'heideıf iolanak alınan % '9,4'lük ihracat
ları yetersizdir. Dünya ticaretinin (gelişime p"enspdktifleri ive ibuigünlkü ıduruım itibariyle ühraıcaft
hedeflerimizi açık - seçik loılarak tekrar tayin et
mek 'zarureti vardır.
Diğer sanayi kollarında olduğu gibi ibu faa
liyetin desteklemesi ve teşviki; Türkiyeyi mal
alıcısından çok, mal Isatan, dünya piyasasında
ısö'z salhilbi (olan Ibir ülke ıhıaline getirelbilir. Bu
Ib'üyıük fakat erişitmesli imkânsız olan Ibir »hedef
değldir.
Pek ıçofc dünya ülkesini 'değişik şiddette
etkileyen ©mfilâisyion, Türkiye'de de 'hülküım ic
ra ^etmektedir. Denjgeli, ısıihlhatli Ibir iktisadî gelişmıenftn kaynak 'dağılımının ve isdsyal huzurun
teessüs etmlesi, leniflâisyiondan uzak istikrarlı Ibir
para (politikası ille kaimdir.
Beliren (enfslıâyoın telhıMfcesini nen azından
zamanında telhisi <ve ıgerekli tedavi şeklinin aci
len alınmasını ıgerdktirir. Bu itibarla, Türkiye-
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ııin enflâsyoni'la, 'fiyat artışları ile karşılaştığı
Cbu dönemde ©erekli ItecUbirler (alması iealbetımıekitedir. [Ruıgıüne kadar aıııflâsyoııOa ımücadele sad'eıce ıpara - kredi İt edibinle rine inhisar (ettirilmiş,
para ıvle kredi arınzı ıdaraıltıcı tedbirlerle enf
lâsyonun önünle 'geçillecıeği zannedilmiştir.
Enflâsyonla mücadele ide para. - kredi tcdtbirlerine ellbetıte ihtiyaç 'vardır, fakat para kredi tedblrlerlinin /ekonomide likidite haeımini
daraltıcı, 'muamele hacmini azaltıcı bir 'atkı >göstermesi üretimi yavaşlatır ve ;bu yönü ile de
enflâsyonu körükleyici ibir »halle isokalbilir.
. BAİŞKAN — (Sayın .Oelbıeci diki dakikanız kal
dı etfenıdim.
CEMAL CEBECİ '('Devamla) — ((Mirilen
istikrar tedbirlerinin ejkonoımi'yi dar (boğaza sü
rükleyici, ür'eltim ive yatınım temayüllerini ömoyiıei ibir hal almaması ,gereklidir. Bu ibakumdan
tüketim harcamalarından doğan aşırı talelbi diz
ginlemek, özıellilkle kamu <c ar ilerini ibelinli sevi
yede ıtuitlnıalk iâzıımdır.
Ekonomiye yarı yaraya işitir ak 'eden kamu
sektöründe verim artışını sağlamak, Ibıı /dönem
de mutlaka iger'çiekleşitirilmelidir.
Kalkınmanın 'gayesi iktisadî gücü artırmakItan iibareit değildir. İktisadî gücün artması, in
sanların daha iyi yaşamalarını sağiaımak için
ibir vasıtadır. Bu vasıtanın eğitim, kültür, sağlık
ıhizimtleri, sosyal adalet, (toplum kalkın/ması, ıgelir dağılışları, insan Igıücü, bölgeler arasındaki
denge sağlanması ıgilbi ısolsyal meseleleri halledelöe'k şekilde fcultanıl'ması esaisıtır.
iMillî (Selâıın'et Partisi Olarak yaltırıımlarm
yurt sathına yayılmasını, her yurttaşa kendi •çev
resinde iş temin 'edilmesini, sanayileşmeye ıgeliri
•en ıdüşüJk yurt (köşesinden '(başlanmasını istiyo
ruz. Kurulacak (halka aıçıfc 'anonim şirketler ieliyüe Itolanacak sermayelerin, devletçe desteklene
rek kurıılacak falbrikalara, düşük 'gelirli yurt
taşların ortak olmasına; Iteşıvik 'tedbirleri ile ve
oızun vadeli kredilerle kurulacalk fıa/brikalaıra iş
çinin, idar ıgelirli 'halknmızın .ortak olması sureitiyile, Ibültün sosyal ve iktisadî konularda istikrar
unsuru olan orta sınıfın igelişımesini ve sayıca
aramasını istiyoruz.
BAŞKAN — Vaktiniz dolmuştur
son cümlenizi rica «deeeğim.

efendim,
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CEMAL CEBECİ (»Devamla) — Beş Yıllık
Kalkınma Planlarımız da dikkatimizi çeken hu
suslardan (biri, kaOlkınımanın it ek yönü ile ele
alınmış olmasıdır. Yaşamak için ımaddeye ihti
yaç olduğunu izaha lüzum yoktur. Ancak bunun
yanında millet olarak ıvarlığımızı korumak, özel
liklerimizi ımu'hafaza «tmomiz ide şarttır.
iMJadclî refahın ızirveısinie ierişien milletlerin
<mânevî kaikmhıalarını ihmal etaıellerinin neticesi
olarak ahlâki redaet içine düş'tüfcleri, (geçmişleri
ile ilgilerini kestikleri ive (kendi kendilerini in
kâr leittikleri acı İbir vakıadır.
Bu duruma düşen Batı, yuvarlandığı bu uçu
rumdan çıkabilmek için manevî gelişmeye büyük
önem vermektedir. Dün bir Sayın Genel Başkan
ıbıı (kürsüden; «Ahlâklımızın bozulmasından (bu
kadar endişe etmeye (lüzum olmadığını, ahlâkl
ımızın Ibozulamayacağını» ifade lettiler. ıŞıı gerdek
mnutulmamailıdır İki, ihiçlbir miefhum kendiliğin
den öğnedilmez, Ibu 'bir 'eğitim işidir, takip edilenelk (b'enimisen'mıe ve .rdhlara siındirme işiidiır.
Millî kültüre, örfe, lâdeta, inanç sistemlerine
önem vermeye ımleclburuz.
IBAŞKAN — Sayım ıCejbeci 'bağlayın lefendim, yloksalkeısıeceğim slözlerinizi.
ICEMlAL CEBECİ ((Devamla) — Bağlıyorum
efendim.
İMillî varlığımızın devamı için ibizi ımillet
yapan özelliklerimizle, «mânevi dıeğeıderimizıe
isıımısıkı sarılmaya ımedburuz. Bu selbepledir (ki,
planıımıızda iboşiluğu. ıglörülen ımanevî kalkınmıa
(ele alınarak kemali ile ıg'erçekleşıtirilm<eilidir.
iK'aılkınlma, ihaitta Ihızla kalkınma arzuısıı nıilletilicrin 'tıopralklar üzeırinde lıiükümıiaıı olmak,
varlıklarını dleıvaim letitirımelk iradesinden doğ
maktadır. MilletOerin kür ve Ibağıım'sız yaşayaibilmeleri fcallkifiiıma Ikonusunda igüsltereçekleri
gaynet ve kaıbiliyete (bağlıdır.
(Mulhterem Başlkan, muhterem millettv'ekilleri,
İbir 'tırnak aıçarak teşkilâta ait (bir - ilki konu
ya ıdıolkun'mak isftiyoruım. Devlet Planla'ma Teş
kilâtında araştırma ıfaalliyeltleri..
BAŞKAN — ISayın Cdbeci, son ıcüml'elerini'zi
Tİca, eıdiyOıi'Ulm.
CEMAL CEBECİ (Devamla) — Peki efen
dim.
Araştırma hizmetlerinin öneımili ıbir yeri var
dır. Bu teşkilât daha ıçıolk planlama işleminin
gerektirdiği ölçüde 've yardımcı İbir unsur ola
rak anaştırma çalışmailarmı »üzerine almıştır,
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ama yurdumuzda (bu alandalki (hoşluk teşkilâtı
geniş ve ımulhtevalı araştırmalar yapmaya veya
'yapılmasını sağlaimaiya ızorlanııştır. Bu konuda
planlama uzmanlarında Igörüleıı aııtırmacı vas
ıflın ıbir Iboşluğu doldurucu olması bakımından
(takdirle anıyoruz.
Hal 'böyle iken, bütçe 'raporunun ilgili bölü
mlünde açıklandığı ıgilbi son yıllarda- Devlet
Planlatma Teşkilâtının (bu faydalı
alışkanlığı
yavaş yavaş kaylbolimakta ve yayımlanan eserle
rin sayısında isüratli (bir düşüş (görülmektedir.
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2) Demokratik olacaktır, demokratik yollar
la gerçekleştirilecektir.
Cumhuriyetçi Güven Partisi plan anlayışını
Anayasanın bu amir hükmünden
almaktadır.
Merkezî devlet otoritesinin emirleriyle yürütü
len, hür teşebbüs, rekabet ve piyasa mekanizması'
esaslarını kabul etmeyen, totaliter bir planlama
anlayışını ve tekniğini demokratik rejim ve onun
. icaplariyle, Anayasanın . çok açık hükümleriyle
bağdaştırmak mümkün değildir.
Ancak hemen ifade edelim ki, planlamayla
'güdülen çeşitli amaçları dengeli bir şekilde gözIBAŞKjAN — Bağlayın efendim, çok rica
önünde tutmayan, ekonomik amaç yanında sos
•ediyorıuım.
yal amacı da hesaba katmayan bir planlama an
ÜEMAL GEBEGİ <(«Devamla) — Bağlıyorum
layışını demokratik bir anlayış olarak kabul et
İS ayın Başkan, <(A. P. ısı falarından («Müddeti
mek söz konusu olamaz.
•doldu» sesleri).
Ayrıca teknik adamda.
Hür tebebbüs kurmak hürriyeti nasıl Anaya
BAŞKAN — (Sayın Celbeci müşkül duruma
sanın teminatı altında ise, millî ekonominin ge
sokmayın ıçlok rica ediyorum.
reklerini dikkate almak ve sosyal amaçları göz.öniünde bulundurmak da Anayasanın emridir.
OEIMAL ÖEBEGİ ( (Devamla) — Peki efen
Sayın milletvekileri, tercihimizi millî ekono
dim.
minin gereklerini gözönünde tuatarak, millî kay
Millî iSelâimıet Partisi ıGrupıı alarak milleti
nakları en iyi şekilde değerlendirmeye çalışan
mizin (kalkınmasında Ibüyük ve şerefli payı olan
hür teşebbüse, piyasa mekanizmasına, mülkiyet:
Devletti Planlama Teşkilâtı bütçesinin hayırlı
lıakkma dayanan, ancak iktisadî hayatın her saf
hizm'etilere ıvelsile olmasını Oenafbı Haktan diler,
hasında memleket gerçeklerini ve sosyal amacı
Yüoe Meclise saygılar ısunarım. (M. ıS. P. sıra
gözden uzak tutmayan bir demokratik plan an
larından alkışlar).
layışı lehinde kullanırken, tercihimizin tek sebe
BAŞKAN — Teşekkür ederim ıSayın Gebeed.
bi bu planlamanın insan halk ve hürriyetleriyle de
Cuimjhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına,
mokratik rejimle bağdaşabilen yegâne planlama
(buyurun Sayın Nıelbil Oiktay.
şekli olmasından değildir. Tecrübeler göstermiş
tir ki, ekonomik hayatın tümünü her türlü ayrımC. G. P. GRUPU ADINA M. NEBİL OKTAY
tılariyle merkezî bir otoritenin emrine bağlı kılan
((Siirt) •— (Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım;
merkezî ve emredici planlama tekniği toplumu
DevleJt İPlaulaıma Teşkilâtı Bütçesi 'üzerinde
bürokrasinin kurbanı haline getirir. Tahmin ha
Cumihuriıyetçi Güvlen Partisi Grupunun görüşletaları, bürokratik israf, ekonomik bünyeyi sarsın
rinii belirtmeye «alışacağım.
tıya uğratır.
(Konuşmama başlarken Türkiyenin kalikınSayın milletvekilleri, değişik müzakerelerde
' iması nasıl Ibir planda, Ibanjgi ıhülviyetteki ibir plan
zabıtlarla tescil edilmiş plan anlayışımızı bir defa
la alacaktır? Bu hulsustalki temel /görüşümüzü
daha özetledikten sonra Üçüneü Beş Yıllık Kal
Ibir defa dalha açıklamak isterim.
kınma Planının başarı şartlarından başlıcası
saydığımız bir hususunda açıklığa kavuşturul
ISayın ımilletlveıkiılleri;
Anayasanın 41 nei
masını gerekli ve çok önemli görüyoruz.
maddesi kalkınma planları yapmak igörevini
devletle vemmişitir. Bu plan naisıl ibir plan ola
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı değişe
caktır? 41 mci madde tereddütlere makal ver
cek midir, değişmeyecek midir? Planm başarıya
meyecek şekilde vuzuh ifade etmektedir.
ulaşabilmesi bir bakıma uygulayıcıların tereddüt
içerisinde olmamalarına, bir başka deyimle, ka
II. Bu plan ıherkes için insanilik (haysiyetine
yaraşır bir yaşayış seviyesi sağlaması amacımı- rarlılık içerisinde olmalarına bağlıdır. Uygulayı
cıların zihninde «Bu plan nasıl olsa değişecekıgözönünde tutacaktır.
— 311
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ftir» gibi bir şüphe olursa o planın hedefe ulaşması
mümkün değildir.
Planın değişmesi için Meclis 'kararımın şart
olmadığını bilmesek Sayın Başbakan Yardımcısı
Erbafean'm «Bir yıl içerisinde yüz bin traktör,
yüz bin tank yapacağız; her köye bir imalathane
kuracağız, atelye kuracağız» gilbi sözlerine baka
rak planında değişmiş olacağına hükmedeceğiz.
HASAN ÖZÇELÎK
(Ankara) — Doğru
söylemiş; yüz tane de su tankı yapacağız de
mişti.
ALİ ACAR ('Samsun) — O kelime de olma
sa ne konuşacaktınız?
M. NEBİL OKTAY (Devamla) — Ancak
Sayın Erbafean'ın her sahadaki şakacı vasfını
(bildiğimiz için bu sözleri de Gidiye almıyoruz ve
Sayın Başbakan'dan Üçüncü Beş Yıllık Plan mü
zakerelerinde «Bu planda isösyal adalet ertelenmiş
tir; bu planda tarımdan umut kesilmiştir; bu plan
işten artmaz dişten artar felsefesine dayanmak
tadır; bu plan bir lokma bir hırka felsefesine
dayanmaktadır; iktidara geldiğimiz zaıman bu
planı mutlaka değiştireceğiz» diyen ve bu söz
lerini zaibıtlara tescil eden Sayın Başbakandan
sormak istiyoruz :
Üçüncü Beş Yıllılk Plan değişecek midir, de
ğişmeyecek midir? Planın geleceği bakımından
samimiyetle ve cidiyetle uygulanjması bakımımdan
zihinlerde yer eden tereddütlerin izale edilmesi
bakımından bu suale cevap verilmesinde zaruret
vardır.
Sayın milletvekilleri, 1961 Anayasasıyle
ekonomik hayatımıza girmiş bulunan planlı dö
nemin gelişme hızımıza büyük katkılar getirdi
ği inkar •edilemiez. Geride bıraktığımız Birinci
ve İkinci Beş Yıllık kalkınma planı dönemleri
ibazı sahalarda hedefe uiaşılmaımasına rağmen.
başarılar getirmiştir; memnuniyet verici sonuç
lar getirmiştir. Niiteikiım ısayın Ecevit de Üçün
cü Beis Yıllık Kalkınma, Planı üzerindeki muzaIkeireler sırasında hakkı teslim etmekten 'çekin
memiş «Küçümsenmeyecek uygulama aksaklık
larına ve iaşılmayan dar boğaizlara rağmen yatı
rımlarda ve gelişme hızımda büyük
artışlar
sağlandı. Parlak Ibir (kalkınma dönemi sanılan
1950 sonrasını gölgede 'bırakan altılimılaır yapıla
bildi» demiştir,
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Değerli arkadaşlarım, Birinci ve İkinci Beş
Yıllık Plan dönemlerinin yarattığı biirço'k sahalalrdakl gelişmelere rağmen, Üçüncü Be§ Yıl
lık Kalkınma Planının ikinci uygulama yılı
olan 1974 yılında kalkınmalmızı etikileyen çö0Üm bdkleyen birçok sorunlar vardır. Bu sorun
ları şöylece sıralamak mümkündür.
1.) Hızlı nüfus artışı,
2) Hızlı nüfus artışıyle birinci derecede
ilgili olan işsizlik Horunu,
8) Eğiifim alanında gerekli sayıya ve sevi
yeye ulaşılamaması,
4) ıSarğlık Ihizmetlerinlde ve 'öızelliikle sosya
lizasyondaki aksaklıklar,
ö). 'Gelir dağılımındaki adaletsizlikler,
6) Gelişmeye muhtaç bölgelerin, il ve ilçeleirin sorunu,
7) Hızlı igeliş'menin ve 'şehirleşmenin yarat
tığı (sorunlar,
8) İç ItaJsarirujfun listenilen seviyeye yükseltilmielsiyle ilgili (güçlükler,
9) Üretim te'knolojisi ve organizasyon açı
sından ileri sanayi ülkeleriyle aramızdaki ımesa!fe'yi kapatmak zörunluğu,
110) Devam, eden dış ticaret açığı ve dış tiearejt içinde isanayü mamullerimizin payı,
11) İktisadî Devlet Teşebbüslerinin yeni
den düzenlenmesi,
12): Milletlerarası ilişkilerimizden doğan
ısorunılajtf.
Değerli arkadaşlarım, yirmi dakikalık bir
süre içerisinde saydığımız bu sorunlarla ilgili
görüşlerimizi (şüphesiz iki ayrı ayrı izah etmek
(mümkün değildir. Bu durumu dikkate alarak
saydığımız sorunlar içerilsinde çok önemli saydı
ğımız gelri kalmış bölgeler (Sorununa değinmek
le iktifa edeceğiz. Anayasamızın 41 nci maddesi de kalkınana
planları hazırlamayı devlete ödev olarak verir
ken, iktisadî ve sosyal hayat adalete, tam çalış
ma esasına ve herkes için insanlık haysiyetine
yaraşır bir yaşayış seviyesi sağlanması amacı
na igiöre düzenlenir, demek suretiyle bu soru
nun çözürnlenımeısin'e öncelik tanınmıştır.
Değerli arkadaşlarım, açıkça ifade eıtanıetk ge
rekir ki, birinci ve ikinci plan dönemlerinde çe
şitli sektörlerde husule gelmiş küçümsenmeye
cek gelişmelere rağmen, bu gelişmelerin bütün
yurt düzeyine dengeli bir şekilde yayıldığı söy-
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lenemez. öaellilkle Doğu ve Güneydoğu - Ana•dioltı bölgelerimizle, Orta - Anadolu ve Ku'zey Ajıadolumuzun bazı illerinde hizmetlerin
<bu dengesüiz (dağılımı inkârı mümkün olmayan
(bir ıgerçektir. Gerek 'sosyal alanlda ve gerekse
ekonomik alanda açık olan bu dengesizlik, alın
mış birtakım tedbirlere rağmen giderilememiş,
Üçüncü Beş Yıllık 'Kalkınma Planı d a bu vakı
ayı muhtelif sektörlerin izahında sık sık dile
getirmiştir.
Bu yörelerimiz sanayileşmede plan dönemin
den evvel ve plan döneminden sonra gerekli pa
yı alamamışlardır. Nitekim Üçüncü Beş Yıllık
Kalkınma 'Planının 2020 nci paralgrafında «Yö
resel gelişmişlik f arklarının uzun dönemde gide
rilmesi amacı Üçüncü plan döneminde (kalkın
mada öncelikli yörelerin kalkındırılmasına özel
(bir önem venilmeaini zorunlu kılmaktadır.»
Yine aynı paragrafta, «'Sanayileşmenin amaç
olarak ele almamış olması (kalkınmada öncelikli
yörelerin sanayileşmeden en ıalz mevcut potan
siyelleri ve kaynakları ölçüsünde pay almaları
nı gerektirmektedir.» peklinde yer alan ifade
ler, (bu yörelerimizin mevcut potansiyelleri öl
çüsünde sınaî yatırımlara kavuşturulmamış ol
duğunun kesin ıbir delilidir.
Yurdumuzda halen yeterli içimösuyu ^bulun
mayan 22 bin dolaylarındaki (kırsal yerleşme
ünitesinin çok büyük birçoğunluğu bu bölgelerimizdedür. 1970 rakamlarına göre 'tamamen su
suz ünite sayısı 13477,dir. 1970 istatistiklerine
göre bu bölgelerdeki <eektrifcli köy sayısı sade
ce 230'dur. Okullaşmada Türkiye ortalaması
ı% 84 olmasına rağmen, igelişmemiş yörelerimiz
deki illerimizin çoğunda bu ortalama % 50 ci
varında •olmuştur.
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının 1414
ncü paragrafında açıkça ifade 'edildiği gibi, insangücünün blölgelerarası dağılımında da bü
yük dengesizlikler vardır. 1970 yılında toplanı
ülke nüfusunun (% 17,2'siniin yaşadığı İstanbul,
Ankara ve İzmir illerinde toptan tıp doktorları
nın % 65,8'i ve (toplam yardımcı sağlık elemaniarınm % 34,1'i çalışmakta, sosyalizasyon hiz
metlerine rağmen toplanı nüfusun % 8,9'nun
yaşadığı 11 Doğu ve Güneydoğu ilinde ise top
lam doktorların sadece % 2,2'si mevcut bıüunmalktadır.
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1971 yılı sonunda sosyalleştirme bölgelerin
de mevcut uzman ve pratisyen hekim kadroarının ı% 65'i, hemşire kadrolarının % 71'i sağlık
memuru kadroarmın % 26Isı, 'ebe kadrolarının
% 35'i iboş bulunmaktadır ve bugün de durum
aynı vahameti muhafaza etmektedir.
tstatistiıkî rakamlarla her alanda 'tespiti1
mümkün olan ibu dengesizliğe kesin bir çözüm.
yolu bulmakta zaruret vardır. Bu zaruret her
şeyden evvel Türk Milletinin bütün fertlerini
kaderde, kıvançta, tasada ortak ve bölünmez
ıbir ıbütün 'kalbul eden ve herkes için insanlık
haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi sağlan
ması amacını şart koşan Anayasamızın da bir
gereğidir.
'Değerli arkadaşlarım, yurdumuzun ekono
mik, sosyal ve kültürel kalkınma bakımından
geri kalmış yörelerini tespit etmek, bu yörele
rin daha hızlı kalkınması için araştırmalar yaparak
gerekli tedbirleri almak ve alınacak bu tedbir
lerin 'beş yıllık planlarda ve yıllık programlar
da yer almasını sağlamak, ilgili tedbirlerin uy
gulamada ne şekilde uygulandığını izlemek ve
bunların sonuçlarını değerlendirmek gibi önem
li görevler yüklenmiş bulunan teşkilâta bağlı,
kalkınmada öncelikli yöreler dairesinin, geri
kalmış 'bölgelerin igeleeekteki kalkınmasını sağ
lamak bakımımdan önemini takdir etmemek
mümkün değildir.
Ancak, hemen ifade edelim ki, çalışmalarının
yeterli ve çalışma sahalarının âdil ölçüler içe
risinde tespit edilmiş olduğunu kabul etmek
de mümkün değildir.
Kalkınmada öncelikli yöreler olarak adlandı
rılan iller arasındaki büyük farklılaşmaların
dikkate alınmamış olması büyük hatadır. Geliş
mişlik; bakımından Ihemsınır olmalarına rağmen
bir Hakkâri ile Van'ı, bir Erzurum ile Ağrı'yı,
bir Diyarbakır ile 'Siirt'i aynı gelişmişlik çiagisi içerisinde kalbul etmenin gerçekte, sosyal ada
let ilkeleri ile telifi mümkün -değildir. Bu sıra
lamanın gelişmişlik derecelerine 'göre yapılma
sında daha az gelişmişe, öncelik tanınmasında
mutlak zaruret vardır.
Değerli arkadaşlarım, Üçüncü Beş Yıllık
Kalkınma Planı bu yörelerimizdeki her ile plan
dönemi süresi içerisinde bir fabrika kurulması
nı hedef almışitır. Hedef memnuniyet vericidir;
ancak gene hemen ifade edelim ki gerçekleşme
si mümkün değidir. Niçin mümkün değildir?
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Çünkü planda Devletin katkısı değil, halkın
katkısı (toplana alınmaktadır. Bu yörelerimiz
deki çoğu ilerimizde yaşayan insanların nesi
var M ne katkıda 'bulunabilsin. Plandaki hede
fe vartmak istiyorsak, özel teşebbüsün girmesi
mümkün olmayan bu yörelere sanayii sokmak
istiyorsak her türlü imkândan uızak olan hal
kın katkısını bir tarafa itelim, Devletin elini
uzatalım, Devletin katkısını önplanada tutalım.
BAŞKAN — iSayın Oktay, vaktiniz dolmuş
t u r ©fendim.
M. NEBtL OKTAY (Devamla) — Aksa hal
de bu yörelerin sanayileşmesi,, (bırakınız Üçün
cü plan döneminde, 4 ncü ve '5 nci plan dönem
lerinde de hayâl oluır.
Değerli arkadaşlarım, Devlet Planlama Teş
kilâtımın bu çok önemli konuda dikkatini çeki
yor, Hükümeti de âcil tedbirler almaya davet
ediyorum. Konuşmamı bitirirken Yüce Meclise
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına say
gılar sunuyorum. (O. G. P. sıralarından, alkış
lar.)
BAŞKAN --- Teşekkür ederim Sayın Oktay.
Şahısları adına Sayın Hasan Tosyalı, buyuırun efendim.
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I sis edebilsin ve Türkiye toıizde Mim1 bakımından in
şaat mevsiminin baharla beraber (başlaması ile n>
I şaata (başlayabilsinler ve yaz inşaat mevsimini
I daha geniş mikyasta memleket hiıztmetinde kulI lanabilsinler.
Aksi takdirde ne oluyor sayın 'arkadaşlarım?
1 Martta yıllık bütçeyi çıkarıyoruz, Nisan ayında
I ilgili bakanlıklar hazırlıklarım yapıyorlar, Mayıs
ayında teşkilâta gönderiyorlar ve 1 Haziranda
bir yere kazma vurulmaya başlanıyor, yani uyguI lamaya başlanıyor. 3 aylık bir uygulama zamanı
oluyor, bazı bölgelerimizde Eylülden 'itibaren kış'
geliyor. Bir yıllık müddet içerisinde bütçeler uy
gulanmıyor arkadaşlar. Her sene milyarları, milI yonlan koyduğumuz bütçeler memleket hayrına
uygulanmadan, küçüklü, büyüklü yatırımlara gitI meden maalesef cari harcamalar şeklinin içinde
eriyip gitmektedir. Biz de şu kadar, (bu kadar
yatırım yaptık diye öğünüyoruz veya teselli (bulııj yoru'z.
I
Bu sebeple; 'bütçe müzakereleroinin daha evvel
yapılarak bütçenin 1 Martta değil, 1 Ocakta fceI sinlcşerek tatbikata konulmasının Hükümetçe ve
I Devlet Planlamaca gereğinin yerine getirilmesini
diliyorum.
Üçüncü husus, Devlet Planlama Teşkilâtı, tak
dirle yadettiğimiz geri kalmış bölgeleri, geri kal
mış vilâyetleri, geni kalmış ilçeleri tespit etti, tav
sif etti ve bütçe programlarına koydu ve fakat,
bunun tmeyvasını iki seneden beri yiyen bir vilâ
yet, bir ilçe ben 'görmedim.

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın
Başkan, değerli arkadaşlarım;
Her sene yaptığımız bütçe müzakerelerinin ge
rek Senatoda ve gerekse Millet Meclisinde ne ka
dar dar bir 'zamanda ve ne kadar sıkışık bir hal
de yaptığımız hepimizce malûmdur. Bu şekilde ya
SÂBRİ TIĞLI (Kastamonu) — İstanbul yipılan bütçe müzakerelerinin ve bütçe Meclise gel
meden evvel, bütçenin ilgili dairelerde hazırlanış I yor istanbul.
şeklinin memleket için nygun, hayırlı, faydalı bir
HASAN TOSYALI (Devamla) — Planı kâ
(bütçe olmadığı kanaatindeyim.
ğıt üzerine yazmak değil, Devlet Planlama Teşki
Bütçenin Büyük Millet Meclisinde Senato ile
lâtı, Hükümete müşavirlik görevini bunun uygu
birlikte müzakere edilmesi, zaman kazanılması,
lamasında yapması lâzım.
Her halde yapmış
(bütçenin enine, boyuna daha iyi olarak burada
olurlar, yapmışlardır, Hükümet dinlememiştir.
'arkadaşlarımız tarafından tartışılarak tahlil, ten
Yapmadılarsa yapsınlar, dinlenmemiş ise hiç ol
kit ve temenni edilmesinin uygunluğu kanaatin
mazsa bu Hükümet Devlet Planlamanın bu mü
deyim. Bu bir.
şavirlik telkinlerini dikkat nazara alsın. Oeri kal
inis bölgelere hakikaten şu veya bu bölge, şu viSayın arkadaşlarım, ikincisi; 'bütçenin Meclis
te müzakeresinin mutlaka takvim yılı başında uy I lâyet bu Vilâyet, şu veya bu ilçenin ilerlemiş olan
İlçe ve vilâyetlerle mukayese ettiğimiz zaman,
gulamaya geçecek şekilde, takvim yılı /başında so
zenginlik ve fakirlik, ilerlemiş ve (geri kalmışlık
ne erecek şekilde iki ay daha geriye götürülerek,
bakımından 50 ilâ 100 sene farklı olduğunu he
iki ay 'evvel başlaması ve bütçenin 1 Ocakta çık
pimiz biliyoruz. Memleketin o bölgesi de bu va
mış olması lâzım ki, Ocak, Şubat aylarında ilgili
tanın bir parçası, o bölgede yaşayan insanları da
daireler hazırlıklarını yapabilsin, plan ve proje
lerini yapabilsin, dış kuruluşlarına paralarını tah- I bu anilletin bir evlâdıdır. Bu ıgayriâdil, bu böl314
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geler arası yatıran, kalkınma,, zenginlik, fakirlik,
ileril'ik, gerilik bakımından ibu gayriadillik lütfen
sona ersin.
Üçüncü temennim; sevıgüi arkadaşlarım, hep
edebiyatını yapıyoruz yişin. Köy yollan, köy iç
me suyu, tarla suyu, 'köy elektiriği, köy okulu,
köy oamisi, köy 'çamaşırlığı, köy reviri, köy sağ
lık tesisleri hâlâ yapılmamış vaziyette. Buraya
giden hizmetler bakımından, dünyanın hiçbir
yerinde görülmeyen, şehirli ile köylü .arasında
ki bu kadar büyük m;esaf e ve uçurum farkı önü
müzdeki kısa yıllar zarfında mutlaka telâfi
edilmesi lâzım 'arkadaşlar. "Türkiye'nin ve bu
geri kalmış köylü kitlesinin artık uzun yıllar
beklemeye tahammülü yoktur.
Dördüncü konu muhterem arkadaşlarım,
Türkiye'nin, kalkınmasını temin etmek için, sa
nayi kalkınmasını temin 'etmek için Devletin
'elinde yatırımlara .ayırmaya tahsis edebildiği
bütçe imkânları içinde yatırımlar payının bü
yük .kısmını, Merkez (Bankasında var olduğunu
iftiharla yâd «ttiğimiz 30 milyar lira kadar dö
vizin büyük kısmını, Almanya'da ve diğer mem
leketlerde bulunan yabancı isçi dövizlerinin,
miktarı 30 ımilyar TL. ma 7 milyar Marka vardı
ğı söylenmekte, bu paraların, her çareye başvu
rularak her türlü özendirici tedbir alınarak
Türkiye'ye çekilmesi ve bu 'Türkiye'ye gelen pa
ranın çarçur edilmeden, mutlak surette büyük
yatırımlara tevcih edilecek tedbirlerin alınma
sı.
Diğer bir husus, son yapılan zamlarla İkti
sadi Devlet Teşekküllerinde ihdas ettiğimiz
munzam varlıkların- da büyük kısmının ve özel
teşebbüsün de bu yönde yapabileceği artırımla
rın birleşiminden meydana gelecek yatırım im
kânının büyük kısmının Türk ekonomisini,
Türk sanayiini sürükleyici, .rehber olucu, altya
pı tesıMerini genişletici başta petrol aramaları
işletmeleri, demir çelik olmak üzere büyük ya
tırımlara ayrılması lâzımdır.
HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Bütçenin
tümü ürerinde konuş. Lala Paşa mı eğlendiriyo
ruz.
BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz .Sayın Özçelik. Buyurunuz Bayın Tosyab, devam ediniz.
HASAN TOSYALI (Devamla) — Ayrıca,
Slon olarak iki temennide bulunacağım say m ar
|
kadaşlarım.
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iSeçim bölgem Kastamonu'da kâğıt sanayii
için Türkiye'nin en büyük imkânı bulunmakta
dır. Bugün Türkiye'mizde bulunan dört tane kâ
ğıt fabrikasının kapasitesinden daha büyük
mikyasta kâğıt üretmeye 'elverişli orman ürün
leri, kemdir elyafı, kendir sapı, çeltik sapı bu
lunmaktadır. Bin kilometre mesafeye Kastamo
nu'dan 50 bin kamyonla kereste götürülmekte,
İzmit'te kâğıt yapılmaktadır. 'Ekonomik olması
bakıımından bu kâğıt fabrikasının Kastamonu'
da yapılmasını memleketimizin 'menfaati bakı
mından uygun görüyorum.
Bir de, Kastamonumuz ve çevresi yol bakı
mından, Devlet Planlama 'Teşkilâtının bildiği
igibi, Türkiye'nin en geri kalmış bir bölgesidir;
yol yatırımları bakımından geçirdiğimiz 4 - 5
Sene yetersiz olmuştur. Bundan sonraki bütçe
planlamalarında bu bölgenin yollarının diğer
bölge yolları seviyesine (çıkaracak şekilde bütçe
imkânları, makine ve teknik eleman tahsis edil
mesini istirham ediyorum. Bütçe hakkında gö
rüşeceklerim bunlardan ibarettir. Bütçenin DPT
miza ve memleketimize hayırlı ve uğurlu olma
sını diliyorum, saygılar sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tosyalı.
BAŞKAN — Hükümet adına konuşmak üze
re iSayın Necmettin Erbakaıı, buyurunuz.
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NECMETTİN ERBAKAN (Konya)
-— Muhterem Başkan, muhterem milletvekillie:ri, 1974 yılı DPT bütçesini konuşuyoruz. Kıy
metli 'arkadaşlarımız, memleketimizin bu çok
mühim kuruluşu hakkında faydalı mütalâaları
nı zikrettiler, bendeniz kısaca DPT'nin bütçesi
hakkında birkaç cümlelik hülâsa malûmat arz
ettikten sıonra, Hükümet olarak DPT'nin ken
disi hakkında ve planlı kalkınma hakkında ne
ler düşündüğümüz hususunda bazı noktaları
Yüce Meclisin bilgilerine sunmak üzere söz al
mış bulunuyorum.
Geçen yıl 153 527 013 lira olan DPT bütçesi,
bu yıl Yüce Meclislere 163 034 471 TL. olmak
üzere sunulmuş bulunmaktadır. Geçen yıla na
zaran '9 506 658 liralık bir artış vakidir. Bu ar
tış takriben % 6,1 nispetinde bir artıştır. Bütçe
nin tümü dikkate alınacak olursa, geçen yıl
60 milyarlık bütçenin, bu yıl 82 küsur milyara
çıktığı dikkate alınacak olursa, ortalama artış,
takriben >% 30 mjertebesinde olduğu halde DPT
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aain yalnız % 6,1 nispetinde (bir artışla , Yüce
Meclisin 'huzuruna yeni 'bütçesini getirmiş ol
ması, 'zannediyorum ki, memnuniyet verici bir
durumdur. Memleketimizde her türlü israfla
•mücadele, en ekonomik çalışmaya gayret etme
ibakımından bütçenin ibu haliyle, DFT'miz âdeta
bir örnek 'Olmaktadır. Cari masraflar geçen yıl
;33 milyon iken '(küsurlarını müsaadenizle söy
lemeden yuvarlatarak arz edeyim) bu yıl 37
milyon liraya çıkmış, cari masrafiardaki artış
!% 11,7 alarak bu seviyede tutulmaya gayret
edilmiştir.
Yatırımlar geçen yıl 16 205 000 lira İken,
20 725 000 liraya çıkartılmış, yani bu l% 6,1 'in
önemli 'bir kısmı % 27^8 (nispetinde artırılan ya
tırımlar dolaynsayle
meydana gelmektedir.
Transferlerde ise, geçen (sene 104 milyon olan
transfer miktarı bu yıl 105 milyon olarak hu
zurlarınıza gelmektedir ki, sadece '% l'ük bir
artış mevzuu'baıhsıolmaktaıdi'r. DPT dört daire
halinde çalışmaktadır. Hâlen 276 kadrolu ev 205
mukaveleli eleman çalışmak üzere 481 toplam
personeli bulunmaktadır.
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tulduğu için, kadrolu personele de yapılmış olan
ödemeler bakımından bir farklılık arz etmediği
için yüksek seviyede elemanlar çalıştıran bu
müessesede izafi olarak ücretler bakımından
bir dengesizlik meydana gelmiştir. Bunun behemahai artırılmasında bir fayda, bir zaruret gö
rüyoruz. Hükümet olarak üzerinde kesif bir şe
kilde çalışmakta olduğumuz, yeni personel ka
rarnamesinde bu dengesizliğini giderilmesi hu
susunun üzerinde önemle durmaktayız.
Bundan; başka Planlama 'Teşkilâtımızın, ma
sa başında plan yapmak değil, yurt meselelerini
mahallinde inceliyerek, bölgesel temaslara bü
yük ÖL em vererek plan yapmasını temenni et
mekteyiz. Bu sözümle, Planlama Teşkilâtı masa
başında plan yapıyor demek istemiyorum. Plan
lama Teşkilâtımız bugüne kadar esasen çeşitli
illerde gerekli tetkiklerin yapılmasına büyük
gayret sarf etmiştir. Bundan böyle buna daha da
ehemmiyet vermek istediğimizi belirtmek istiyo
rum.

Ayrıca, Plânlama Teşkilâtımızı, birtakım
ekonomik kararların doğuracağı neticeleri sek
Hükümet olarak Devlet Planlama Teşkilâtı
törlere intikâslarını kolaylıkla takip edebilmek
hakkındaki, teşkilâtın kendisi hakkındaki dü
için mümkünse yeni elektronik cihazlarla takvi
şüncelerimizi birkaç cümle ile takdim etmek is
ye etmek istiyoruz. Hükümete ışık tutma nokta
tiyorum.
sında bulunan Planlama Teşkilâtı, alınacak ka
Önce belirtmek isterim ki, bizler Devlet Plan- ' rarların doğuracağı neticeleri ne kadar süratle
hesaphyabilirse, o kadar yararlı olacaktır.
lama Teşkilâtını, sadece Anayasanın öngördü
ğü, kurulmasını istediği bir teşkilâttan ibaret
Ayrıca Planlama Teşkilâtımızın il planlarına
olarak saymıyoruz. Bilâkis yurt kalkınmasında,
daha büyük bir ağırlık vermesini istiyoruz. Deen önemli kuruluşlarımızdan birisi oilarak, o kal
mindenberi konuşan kıymetli arkadaşlarım, böl
kınmanın asıl sürükleyici kuruluşu olarak telâk
geler arasındaki dengesizliğe işaret ettiler, mer
ki ediyoruz. Bu bakımdan Devlet Planlama Teş
kezî tek bir planlama yaptığımız zaman bölge
kilâtını daima memleketimizin en güzide evlât
ler arasındaki dengesizliği gidermemiz mümkün
ların m almımaısı hususunda, bugüne kadar gös
değildir, illerimizin her birini ayrı ayrı ele ala
terilen titizliğin, bundan sonra da muhafazasın
rak, onlar arasındaki dengeleri gözetmeye mec
da zaruret görüyoruuz.
buruz. Geçirdiğimiz devrede Planlamanın bünye

Daha önceki yıllara nispet edildiği taktirde,
Devlet Planlama Teşkilatındaki elemanlara Ibugün vermekte olduğumuz ücretler, itiraf edelim
v ki, izafi bakımdan adeta bir gerileme kaydet
miş durumdadır. Evvelki yıllarda Devlet Plan
lama Teşkilâtı elemanlarına yapılmakta olan üc
ret ödemeleri, başka devlet kesimindeki ödemelere nazaran daha seviyeli, daha tatminkâr oldu
ğu halde, zamanla büyük kısmı mukaveleli olan
elemanların mukaveledeki miktarları sabit tu

sinden dolayı birtakım aksaklıklar olmuştur.
Meselâ, Türkiye'mizde yünlü sanayiinde kuru
lu tesislerin kapasitesi memleket ihtiyacından
fazladır. Bu fazlalık, istanbul civarındaki tez
gahların çokluğundan ileri gelmektedir. Bu te
sislerin fazlalığından dolayı, meselâ, Erzurum'a
bir yünlü dokuma fabrikası yapılması mümlkün
olamamıştır, memlekette kurulu tezgâh fazladır
diye. Halbuki, Erzurum'un yünü istanbul'a git
mekte orada dokunup, tekrar Erzurm'a geri
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felfelektedir. Eğer illerimizin kendi sosyal ve
ekonomik durumları ayrı ayrı göz önüne alına
cak şekilde bir planlama tatbikatına ağırlık ve
rirsek, bu taktirde bölgeler için daha faydalı ka
rarlar almamız, bölgeler arasındaki dengesiz
likleri gidermek bakımından daha isabetli ha
reketler yapmamız mümkündür. Onun için, biz
hükümet olarak, Devlet Planlama Teşkilâtında
İl planlamalarına ağırlık verici bir yolun için©
girmiş bulunmaktayız.
Bundan başka, Devlet Planlama Teşkilâtımı
zın dış ülkelerdeki ekonomik olayları halen takibetaııekte bulunan ünitelerinin takviye edil
mesini, bir yandan bütün dünyadaki ekonomik
akışın yakinen izlenmesini, öbür yandan da,
bizim ticarî mallarımızı satabüeceğimiz ülkele
rin, gidip oralarda tesis kurabileceğimiz ülkele
rin ihtiyaçlarının ve onların planlarının da ya
kinen takip edilmesini Devlet Planlama Teşkilâ
tı içerisinde gerçekleştirilmesine ağırlık veriyo
ruz.
Ayrıca, Kalkınmada Öncelikli Yöreler Daire
si çok iyi niyetlerle kurulmuş bir dairedir. Bu
nun hizmetlerinin verimli hale getirilmesi için
bu dairenin geliştirilmesinde fayda görüyoruz
ve yine Devlet Planlama Teşkilâtında Sosyal
Planlama Dairemiz içinde yapılmakta olan çalış
maların gelişmesini temenni ediyoruz. Bundan
önceki sosyal gelişmeyi takibeden üniteleri,
formları ve buna aıidolan faktörleri Hükümeti
mizin yaygın kalkınma noktai nazarından yeni
den tanzim etmekte fayda ve zaruret görüyoruz.
Çeşitli gelir kesimlerinin birbirinden ayrılmala
rına ait sınırları, asgarî geçıim endekslerine ait
sınırları ve bunların içerisindeki kalemleri Hü
kümetimizin görüşüne göre değiştirmekte, bun
lara yeni bünyeler vermekte zaruret görmekte
yiz ve bu çalışmalar üç aylık çalışma devremiz
esnasında esasen başlamış olan çalışmalardır.
Bu arz ettiğim hususlar, Devlet Planlama
Teşkilâtının kendi içerisi hakkında neler düşün
düğümüze dair hususlardır. Şimdi Yüce He
yete memleketimizin kalkınması, planlı kalkın
ması bakımından neler düşündüğümüz hakkında
bazı hususları çok kısa olarak arz etmek istiyo
rum.
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Önce belirtmek (isterim ki, üç ay, vazifeye
yeni başlamış bir Hükümet için çalışmalarını
tanzim etmek bakımından kısa bir zamandır. Biz
Hükümet olarak bu üç ay esnasında önemli bir
takım konuları planlama çalışması olarak han
gi program dahilinde ele alacağımızı planlaya
cak noktaya gelmiş olmayı aslında bir başarı
sayıyoruz. Üç seri halinde çalışmalar yapılması
planlanmıştır, bunlardan bir tanesi, önemli ko
nuların yüksek planlama kurulları halinde bir
bir ele alınarak, Hükümetimizin ekonomik vd
sosyal görüşleri açısından bu yolda takibedilecek politika esaslarının tespit edilmesini ve bun
ların kararlar halinde ilgili kuruluşlara duyu
rulmasını zarurî görüyoruz. Bundan dolayı da
yeni Hükümetimizin para ve kredi politikasını,
Hükümetimizin, meselâ; gemi sanayiini geliştir
mek hakkındaki düşüncelerini ve sırasıyle sa
yılabilecek takriben 30 mühim konuda, yapıla
cak 30 adet Yüksek Planlama Kurulu toplantısıyle bütün bu sahalardaki Hükümetizimin gö
rüşüne ait ekonomik kararların alınmasını za
rurî görmekteyiz ve bunları planlamış bulun
maktayız.
Ayrıca, yine Planlama Teşkilâtımızda mem
leketimizde yatırım yapan takriben 30 kadar
umum müdürlüğün yatırımlarını gözden geçir
mek, bunların çalışmalarının tıkanıklık nokta
larını gidermek için alınacak tedbirleri bir bir
inceleyip karara bağlamak için ayrı bir seri
yüksek planlama çalışması yapılmasını zarurî
görmekteyiz ve bunları planlamış bulunmakta
yız. Yine bunlara ilâveten, biraz önce arz etti
ğim dengeli kalkınmayı, yaygın kalkınmayı te
min edebilmek için de Planlama Teşkilâtımızda
67 vilâyetimizin her birinin kalkınmasına ait ko
nuları bir bir ele alıp incelemekte zaruret gör
mekteyiz. Bu da, bir program dahilinde yürü
tülmek üzere programlaştırilmış bulunmaiktadır. Böylece ilk önce Güney Doğu Anadolu vila
yetlerimizden başlamak üzere ve başta Hakkâ
ri, Mardin ve Urfa dilerimizden başlamak üze
re, 67 vilayetimizi, sıra ile o ilin temsilcilerinin
arzularını, isteklerini dikkate alarak gözden ge
çirmek üzere bir seri çalı>şma yapılması zarurietine inanmaktayız.
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Bu çalışmalar ile, Hükümetimizin kalkınma |
Biraz önee 'konuşan arkadaşlarım, bir yan
daki temel prensibi olan millî, güçlü, suratla,
dan memleketimizin geri kalmış bölgelerinle ser*
maye sahiplerinin gitmediğinden yakındılar,
yayığın kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli
kararların alınması gerekmektedir.
J öbür yandan da; «Bu halk sektörü nedir, he
nüz anlaşılmamıştır.» diyerek âdeta halk sektö
Ancak bu çalışmalar sayesindedir M, Hükü
rünün gelişmesini istemez tavır takındılar. Bu
metimiz, kendi 'ekonomik ve sosyali görüşlerini
çok büyük bir tezattır. Kim dengeli bir kalkın
(tatbikata dntükal 'ettirmek imkân ve fırsatını bu
ma istiyorsa, halk sektörünün büyük önemini
lacaktır.
kabul etmeye mecburdur. Memleketimizin bir
çok bölgelerinlin kalkınması için mutlaka bir
Bu arada memleketimizde, plan üzerindeki
mahdut zümrenin, kapital sahibi bir mahdut
revizyonlar yapılırken, günün 'şartlarına uygun
zümrenin o bölgelere giderek çalışmasını bekle
hareket .etmek zaruretini de duymaktayız. He
mek beyhudedir. Yıllardan beri bu beklenilmiş,
pinizin de çak yakından takip ettiğiniz gibi,
hiçbir netice alınamamıştır. Ondan dolayıdır M.
dünyada bilhassa hammadde fiyatlarının artışı
Hükümetlimiz yeni bir zihniyetle yıların ihmave ziraî mahsul fiyatlarının artışı dolayısıyla
liine uğramış, bu konuda mutlaka verimli adım
pılanda bu hususta gereken revizyonların yapıl
lar atma kararındadır. Bunun için o bölgelerde
masında fayda mütalâa 'ediyoruz.
ne Devletin sahip olacağı yatırıma, ne de bazı
Bugüne kadar lekonomik zannedilmeyen bıazı
mahdut zümrenin gidip fabrika kurmasına ağır
siraî sahaya ait yatırımlar, bugünkü yeni dün
lık verici bir zihniyetle değil, o bölgedeki halkın
ya fiyatları muvacehesinde çok daha yüksek
'kendisinin sahip olacağı kuruluşların meydana
nisbette ekonomik ve rantabl hale gelmişlerdir.
getirilmesine ağırlık vermek istiyoruz. Halk
Planın bu açıdan gereken revizyonun yapılma
sektörü mefhumu işte (asıl bu temel düşünceden
sı, bu açıdan hızlandırılması gereken yatırımla
doğmaktadır.
rın dikkatle ele alınarak hızlandırılması icabetI
Ancak, şunu 'belirtmek iisterim ki, «O böl
mdktedir.
gelerde halkın tasarrufları bir araya .gelsin de
Ayrıca plan çalışmaları olarak Avrupa Eko
hadi bir ciddî yatırım yapsınlar.» dersek:, bu
nomik Topluluğu ile memleketimiz arasında ev
kendi kendine mümkün olmaz. Buralarda Dev
velce imzalanmış protokolün, memleketimizin
letin öncülük yapması lâzım ıgelâr. Ancak bu
sanayileşmesine ve kalkınmasına mani olucu,
öncülükte Devlet, daha işin başında sermayeye
onları frenleyici hükümlerinin değiştirilmesin
Ikatllmak suretiyle, kendi yetişmiş elemanOarryde de Hükümet olarak zaruret görmekteyiz ve le yardımcı olmak suretiyle işin içerisine katı
bu yolda gereken çalışmalar başlamış bulun
lacak, fakat buna ait kuruluşlar kurulurken,
maktadır.
daha ilk başlangıçta, kaç yıl sonra Devletin ko
yacağı sermayeyi geri alarak o işten çekileceği
Bu noktalan Yüce Meclislin bilgisine arz et
ve o bölgenin halkına o tesislerin bütünü ile
tikten sonra, üzerinde önemle durduğumuz iki
mal edileceği dikkate alınarak tespit edilecek
konuyu daha dile getirmıek ihtiyacını hissediyo
rum. Bunlardan bir tanesi halk sektörü mevzuu tir.
dur.
Böylece bilhassa Sanayi Bakanlığımıza bağ
Muhterem arkadaşlarım, halk sektörü aslın
lı olarak (kurulmakta ottan Devlet Sanayi Ban
da bizimi Hükümetimizin bir iıcadı değildir. Halik
kası, yine Köy işleri ve Kooperatifler Bakanbsektörü, Üçüncü Beş Yıllık Plan içerisinde ye
ğımıza bağlı olarak kurulmakta olan Koopera
rini almış bir mefhumdur ve Üçüncü Beş Yıllık
tifler Bankası, bir yandan köylerimize, öbür
yandan da şehir ve fcasabalarımızdaM ufak ser
Planın öngördüğü bir çalışmadır. Bununla mem
mayelerin birleştirilmesi ve Devletin öncülük ve
leketimizde yaygın kalkınmayı meydana (getir
yardımı ile bu bölgelerdeki kalkınmanın yapıl
mek gayesini gütmekteyiz. Yaygın kalkınmada
masına yardımcı olacaklardır. Kalkınmada Hübir yandan zümrelere yaygın, sınıflara yaygın;
öbür taraftan da coğrafî olarak yaygınlığı kas I kümetimJizin önemle üzerinde durduğu kalkmI ma stratejisi işte budur. Bu kadar iyi niyetle
tetmekteyiz.
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yapılmakta olan hareketleri ve çalışmaları Ihıalk
teşebbüslerini bdr neVi bolhozlara benzeterek
yurdun bu bölgelerinin kalkınmasına ait gay
retleri, bunların çalışma aşkını ve şevkini kın*cı tutumlar, memlekete fayda getirmeyen tu
tumlardır. Dediaatle, gerek Komisyonda, gerek
Senatoda çeşitli beyanlarımızla bu yola gereIken açıklığı getirdiğimiz halde ve her zaman
!
bunu bütün teferruatı Ee söylediğimiz halde,
bazı muhalefet çevrelerinin bunu tekrar tekrar
«Ne olduğu belli değildir.;» diye söylemelerinin
memlekete fayda değil zarar getirdiğine 'kana
yım.
Ama bunlar, ıbu yolda yapılacak verimli ça
lışmaları asla önlemeyecektir. Bu kuruluşların
kuruluş nizamnamesi Devlet Planlama Teşkilâ
tınca olgunlaştırılmııştır. Bu, çok kısa bir za
manda ortaya ıkonduğu zaman, bu Ikuruluş'ların
mahiyeti üzerinde 'artık kimsenin herhangi bir
itham yapmasına imkân ve fırsat kalmayacak
tır ve böylece mekanizma harekete 'geçecek, bu
güne kadar kalkınmayan 'bölgeler de, Devlet ön
cülüğü ile ve fakat halkın sahip olacağı fabri
kalar ile kalkınma başlayacak ve memleketi
mizdeki dengesizlik, imkânlar nispetlinde gide
rilmiş olacak.
Muhterem arkadaşlarım bu noktada bilhas
sa Hükümetimize, özel sektör düşmanlığı veya
sermaye düşmanlığı isnatlarının hepsinin yer
sizliğini bir kere daha tebarüz ettirmek isterim.
Biz Hükümet olarak her üç sektöre de öz evlât
muamelesi yapmak zihniyetine sahibiz. Kim
memleketin menfaatine hayırlı iş yapmak ve
meşru kazanç telde ietmıek için çalışıyorsa, biz
onun yardımcısıyız, onun hizmetkârıyız. Her ça
lışan insanın hizmetkârıyız. Bizim için yurda
faydalı kuruluşlar, teşebbüsler mevzubahistir.
Bunların sahipleninin bir özel sektör oluşu ve
ya bir hal'k sektörü oluşu veya Devlet sektörü
oluşu arasında aslında bir fark yoktur, yurda
getirdikleri fayda bizim için mühimdir.
Yalnız, tabiî burada geri kalmış bölgelerin
kalkınması için halk teşebbüslerine öncelik ver
mekte zaruret gördüğümüz için, onları »özel bir
itina ile geliştirmek istiyoruz, hususiyetimiz bu
dur.
Yine 67 vilayetimizin hepsi bizim öz 'evladı
mızdır. Bunların hiçbirisini diğerinden ayırma
mız mümkün değildir. Anıcak Hükümet olarak

19 . 5 . 1974

O : 3

görüşümüz odur ki, dengesizliği -ortadan kaldır
mak bakımından meselâ biraz evvel arzettiğim
illere ait çalışmalari'mızı yaparken önce Hakkâ
ri, Mardin ve Urfa'dan çalışmaya başlayacağız,
dedim.
Hükümetimizin bu husustaki düşüncesi 'ev
lâtlar arasında farklılık yapmak değildir. Bir
benzetmeyle bunu arzetmekte fayda görüyo
rum : Bir annenin 67 tane ©vlâdı olsa, bunlar
dan bir kısmı .bir soğuk havada dışarıda bir
miktar üşütmüş olsa, (içeri^ e bu yavruları, girdi
ği zaman, diğerlerinle; «Evlâdım, şu sobanın ya
nında biraz yer açta dışarda üşümüş çocuklar
biraz ısınsınlar.» demesinin şefkati ile bugüne
kadar hizmeti yeteri derecede götüremediğimiz
tüllerimize daha yakın itina göstermekten ibaret
tir zihniyetimiz. Yoksa, (evlâtlar arasında onla
ra her türlü elden gelen yardımı yapmak bakı
mından bir farklılık düşünmek, Hükümetimiz
için mümkün değildir.
Bu temel noktalan yüce Meclisin bilgilerine
sunduktan sonra biraz 'evvel kıymetli fikirleri
ni serdetmiş olan arkadaşlarımızın temas (ettik
leri hususa da çok kısaca temas (etmek suretiyle
konuşmamı tamamlamak istiyorum.
Ancak arkadaşlari'mızın bu konuşmalarına
temas «derken, yüksek müsaadelerinizle demin
burada yapılmış olan bir konuşmaya birkaç
cümle ile temas edip, diğer konulara geçmekte
fayda ve zaruret görmekteyim. Biraz ıewel bu
rada konuşan bir konuşmacı, Başbakanlık Büt
çesi üzerinde bahsetmiş olduğumuz Bakanlar
Kurulunun çalışma esaslarını âdeta küçümsermiş ıeda ile bazı sözler sarf ettiler. Yıllardan be
ri memleketin bir büyük noksanlığı tamamlan
mıştır. Her bir dakikası büyük Oaymet ifade
.eden bir balkanlar kurulu çalışmasının tanzimi
ne ait böyle bir 'önergenin hazırlanmış olmasını
§ükranla kaydetmeleri lâzım gelirken, her şeye
mutlaka ters açıdan bakmak lazımmış gibi yan
lış bir zihniyetin kötü bir konuşmasını burada
yaptılar. Aslında teşekkür etmek lâzım gelir ki,
Bakanlar Kurulumuz toplantı saatlerinin, oma
hazırlık usullerini tanzim etmek üzere son de
rece yararlı bir adım atmıştır.
Aynı konuşmacı arkadaşımız Başbakanlık
Bütçesiyle uzaktan yakından bir alâkası olma
dığı halde, «Erbafcan'm ilk 5 yılında A. P.'ye
girmek için gayret gösterdiği» şeklinde gülünç
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bir söz sarf ettiler. Sözün gülünçlüğü çeşitli baıkıınlardan, o yıllarda A. P.'nin ne olduğunu ve o
yılları yafcinen bilenler bilirler, daha dün A. P.'
ye girmiş bir arkadaşımızın eski yıllar hakkında blilip bilmeden, aslı esası olmadan bu çeşit
konuşmalar yapması esasen yersizdir. Heır mem
leket evlâdı g^ibd bizlerde A. P.'yie girmek değil,
memlekette kurulmuş olan bâr partinin, bugün
bizim inandığımız yurt kalkınmasında bir kur
tuluş yolu olanak gördüğümüz millî görüşe sa
hip bir teşekkül olarak doğmasını lelbette te
menni lettik. Ama maalesef bu kuruluş, mlillî gö
rüş sahibi olacağına sonradan «Ben ne sıağcıyım
ne solcuyum» diyen bir nen'ksıiz zihniyetin tem
silcisi oldu ve ondan sonra da milletten gereken
fcararı ve damgayı aldı. (A. P. sıralarından gü
rültüler) .
İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) —
Biz de senden kurtulduk.
HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Yalan mı
söyledii yani?
BAŞKAN — Müdahale letmıeyiniz efendim.
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla)
— Bundan başka bu arkadaşlarımız diğer bir
sözü daha burada sarfettiler, o da; «A. P. 6 yıl
da başarılı bir Hükümet kurdu» dediler. A. P.'
nin nasıl bir Hükümet kurduğunun hükmü doğ
rudan doğruya millet tarafından 14 Ekimde ve
rilmiştir. «Yeni Hükümet 3 ayda aynı buhranı
getirdi» dediler; bu asla varit değildir. Bugün
memleketimizde bir buhran yoktur. Memleketi
mizde bir buhran varmış gibi göstermeye çalı
dan bir ufak zümre mevcuttur. Bugün anemleketlin haliyle, A. P.'nin .memleketi içine düşür
düğü hal arasında dünyalar (kadar fark vardır.
Eğer bu sözü söyleyen arkadaşlarımız utfiak bir
yurt gezisi yaparlarsa, bugün memleketlin Hü
kümetimize ne kadar büyük bir itimatla bağlı
olduğunu görürler.
HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Biz (her gün
yapıyoruz o seyahati.
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla)
— Biz bu seyahatleri yaptığımız zaman, daha
bugün sabahleyin..
HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Hem de
ikendi paramızla, senin glibi Devletin parası ile
değil.
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BAŞKAN •— Saym özejelıik, müdahıale etme
yin iefendim.
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla)
— 19 Mayıs Merasiminden çıktığımız zaman,
balkın ıcoşlkun tezahüratı bugün taptaze üzerimizdedir. Milletin hükmü başkadır, bunu baş
ka türlü göstermek isteyenlerin zihniyetleri başIkadır; fakat biMnler ki, ımillet hükmünde ka
rarlıdır. Bugün olduğu gibi her fırsiartta da bu
hükmünü tekrarlayacaktır ve yanlış düşüncede
olanlar gün geçtikçe, başlarına geleceği düşü
nerek, bugünden telâş içinde bulunmaktadır
lar.
HASAN ÖZÇELÜK (Ankara) — Bizzat se
nin yalanlarını çıkarmaları içıin. Yalancı.
BAŞKAN — Müdahale etmeyin.
HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Millete «söz
verdin, çıplak kızları ıgörmeye gittin oraya.
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla)
— Diğer taraftan fikir ve inanç özgürlüğü hak :
'kında burada Söylediğimiz her medenî insanın
kabul etmesi lâzım gelen düşünceleri, maalesef
ters taraftan mütalâa etmenin gayreti içerisin©
girdiler ve bu sözleri, aslında başkasına söyle
memiz lâzım geldiği üzerinde durdular. Halbu
ki bu sözlerin yüce Mecliste konuşulmasında
fayda vardır. Çünkü bu sözlerfıh ifade etmiş ol
duğu manayı, bu kadar konuşmaya rağmen,
hâlâ kabul etmek (istemeyen veya kavrayama
mış olanlar mevcuttur. Bu itibarladır !ki, bu mef
humların tekrar tekrar anlatılmasında fayda
görüyoruz.
Yine burada demin yapılmış olan konuşma
da «Sağeiiar ıgericidir denmeye kimsenin hakkı
yoktur» diye bir söz sarfedildi. Bu sözü sarfeden arkadaşımın dikkatini çekerim. Bu sözü
sarfettiğini sakın partilerinin lideri duymasın.
Çünkü yıllardan aylardan beri partilerinin li
derine «Biz sağcıyız» dedlrttirilemıemSştir, Ken
dileri burada, «Sağcıyız» dediler ve bunu da li
derleri duyarsa sonra halleri iyi olmaz. Kendi
lerine bir arkadaş olarak hatırlatmada bulun
makta fayda görüyorum.
HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Fransa'daM fotoğrafların mevcut, istersen yayınlarian me
rak: etine.

M. Meclisi

B : 79

BAŞKAN — Sayın özçelik, müdahale etmeydn.
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NECMETTİN EBBAKAN (Defamla)
— Aziz ve muhterem arkadaşlarım, böylece bu
noktalara temas ettikten sonra, şimdi yüksek
müsaadelerinizle Devlet Planlama Teşkilâtı üze
rinde kıymetli fikirlerini serdeden arkadaşları
mızın işaret ettikleri noktalara, bir bakımdan
kısaca temas 'ederek konuşmamı tamamlamak
istiyorum.
Muhterem Nejat ölçen beyefendi konuşma
larında, kanaatimce çok haklı bir noktayı teba
rüz (ettirdiler ve ıcvvelki yıllarla bugün planla
mada mevcut olan proje yükü arasında bir kı
yaslama yaparak faydalı bir noktayı ortaya
koydular. 1965 senesinde projelerin t u t a n 22
•milyar liken, o yilki yatırım 4,8 milyar idi. Yani
eldeki projeler dört yılda bitecek bir nispetle
çalıştığımız halde, 1970'de bu 62 milyar proje
tutarında iken, o yıliki yatırım 7,6 milyar lira
olarak bulunuyordu. (A. P. sıralarından gürül
tüler) .
Bu ıbakımdan aradaki nispet % 11.8 olmuş
tu. «iSekiız buçuk yılda ancak yatırımlar tamam
lanabilecek» demektedirler. Bu ise, «Bir miktar
yatırımların horlandığını -göstermektedir.» de(diler. Yerinde bir teşhistir. Hakikaten daha fa.zla yatırım yapmak gayreti ve isteği planımıza
da)ha ıçok projeyi almayı gerektiriyor ve böyle- ce planlarımız yıldan yıla yükleniyor. Eldeki
imkânlarla daha uzun yıllarda bitirilebilecek
bir yapı kazanıyor. Ancak .memnuniyetle arz
etmek isterim iki, 1970'teki durum, bu yıl bu nis
pette değildir. Halen 1974 yılındaki yatırım
miktarı tutarı takriben 160 milyar liradır. Bu
na mukabil yatırımların miktarı ise, bilindiği
ıgilbİ bu projelere ıbu yıl yatırılacak olan miktar
takriben 36 milyar lira mertebesindedir, bu mik
tarlar vasıtasıyle eskiden '8.5 nispetinde olan el
deki projeler 8,5 yılda bitirilebileceği halde, ibu
nispet şimdi 4 ilâ 5 yıl gibi kabul edilebilecek
bir nispete duçar olmuş bulunmaktadır.
Nejat Öçlen Bey arkadaşımız burada haklı
olarak ibir, «Türkiye'yi katlamak»
edebiyatı
üzerinde durdular. Yerden göğe kadar hakları
vardır. Asıl Türkiye'yi kalkındırmakta gerekli
Ihizmeti yapamayanlar, kendilerini birtakım kuTU rakamlarla müdafaa edebilmenin âdeti içeri
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rine girdiler; fakat ibu zihniyet iflâs etmiştir.
Bu bol büyük rakamları artık hiç kimseye
söylemek dafhi mümkün olamamaktadır. Millet
de zaten ıbunun mahiyetini anladığı için gere
ken kararı vermiştir. Bundan önce, bakınız biz
Türkiye'yi 4 yılda bir kere katladık ettik. Biraz
önce verilen ırakamlar hakikaten bunu göster
mek (bakımından faydalıdır. Burada her zaman
ifade ettik, dedik k i ; yıllar arasında bir nispet
kurulursa ekonomik büyümeler eksponanısiyel
bir fonksiyon halindedir, yıldan yıla tabiî ola
rak artar. Yani başlangıçtaki 4 yıl için aldığı
nız değer, arkadaki 4 yılda; ikinci 4 yılın ilk 4
yıldan daha Düyük olması tabiîdir, ekonomik
büyümenin ta'biî (bünyesinden dolayı. Eğer bun
dan Önceki iktidarlar hiç olmasaydı bu büyüme
kendi halinde .gene olacaktı, içtimaî ve ekono
mik olayların tabiî bünyesinden dolayı. Bu ta
biî büyümedeki rakamları ele alarak öğünmek
fooş şeydir. Asıl öğünülmesi lâzımgelen, bu ra
kamları bu ta'biî seyrin ilerisine götürmek bir;
ikincisi şu kadar makarna, fabrikası kurduk di
ye öğünmek değil, memlekete hangi teknolojiyi
(getirdiniz, hangi hakiki ilerlemeyi getirdiniz,
(hangi yeniliği getirdiniz, asıl bununla öğünmek
lâzımıgelir. (M. 8. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) Bu bakımdan sanayileşme nedir,
hakiki kalkınma nedir, bundan haberi olmayan
insanların ağızlarını doldurarak (birtakım bü
yük rakam, söylemeleri devri geçmiştir.
HASAN ÖZÇEÇDİK (Ankara) — Sen çok
dyi bilirsin. (M. İS. P. sıralarından «Çok içmiş
sin» .sesleri)
-BAŞKAN — .Sayın Özçelik...
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NECMETTİN EHBAKAN (Devamla)
— Bu rakamların, yürümesi mümkün değildir.
Nitekim, bakınız eğer iş hakiki rakamlara dökülürse durum acıklıdır. Burada, Türkiye'nin
(geçirdiğimiz yıllarda...
(Bu sırada A. P. ve M. S. P. sıralarından
karşılıklı bağırmalar)
BAŞKAN — 'Sayın Özçelik, Sayın Özellik...
AHMET AKJÇAEL (Balıkesir) — Sen de iç
tin içtin geldin buraya.
HASAN ÖZÇEUK (Ankara) — Ben de se
nin gibi miltetvekdiliyim, gel 'buraya...
BAŞKAN — ,Sayın Özçelik, Bayın Özçelik
size «Uyarma» cezası veriyorum efendim.
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HASAN Ö2ÇELİK (Ankara) — Efendim?
BAŞKAN — «Uyarma» cezası veriyorum.
İBRAHİM B E H R A M EKER (Balıkesir) —
Hoca da fazla »konuştu '.Sayın"'Başkan.
BAŞKAN — 'Çok rica ederim, Hüküm ; etin
konuşması tahditedilmiş durumda değildir.
REŞİT ÜLKER (Istambüıl) — O size fazla
geliyor, size fazla geliyor.
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NEÖMEİTTOJN ERBAKAN (Devamla)
—• Eğer, geçirdiğimiz yıllardaki rakamlar, ken
dileriyle yarış yapmaya mecbur olduğumuz ül
kelerdeki foenzer rakamlarla mukayese edilecek
(olursa, izafî olarak nıe kadar gerilediğimiz açığa
çıkacaktır. Gerek gayri sa.fi millî 'hâsıla, gerek
fert başına düşen gelir, gerekse her hangi bir
sanayi sektöründeki ilerlememiz komşu memle
ketlerle 'bile mukayese edildiği takdirde izafî
•olarak .gerilemiştir. Bundan dolayı birtakım ra
kam oyunlarına girmek hiçbir şeyi ifade etmez,
hakiki •kalkınmayı 'gerçekleştirmeye mecburuz,
asıl nnetsele budur. Bu 'bakımdan Nejat Ölıçen
Beyin verdiği rakamlar, bu hakikatleri ifade
;etmek bakımımdan kanaatimce faydalı olmuş rtur. Nitekim, Yunanistan ve Yugoslavya'ya ait
dahi birer ieski vilâyetimiz mesabesinde olan ibu
memleketlere aidolan rakamlarla dahi maalesef
mukayese edilebilecek halden çok uzakta bu
lunmaktayız. Halimiz bu iken, biz şöyle kalkın
ma yaptık, böyle kalkınma yaptık diye kendi
kendimizi aldatmanın hiçbir kıymeti ve fayda
sı yoktur.
HASAN OZOELİK (Ankara)
kork Allah'tan.

— x\llah'tan

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla)
— Bundan 'başka yine memleketimizde önemli
bir noktaya işaret ettiler. O da...
HASAN ÖZÇELİK (Ambara) — Sende utan
ana yok ki...
BAŞKAN — Sayın Özçelik, Sayın Özçelik.
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla)
— O da, kalkınmada sermaye kadar tasarruf gü
cünün de 'ehemmiyetine işaret ettiler. Doğrudur.
Bir memlekettin kalkınma hızını artırmakta,, o
memleketim tasarruf gücünün önemi büyüktür ve
'bugün Ibüyük bir sermaye birikimi oknayam. memledîötimizde elbette kalkınma bakımımdan önemli
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(bir imkân varlığımız tasarruf gücümüzdedir. Hal
kımızın Ibüyük kısmı dışarıda çalışan işçilerimiz ve
yurt kalkınmasına gönülden bağlı olan insanları
mız, (bu hususta azamî gayreti yapabilecek du
rumdadırlar. Eğer, bu tasarruf imkânları değer
lendirilecek olursa mıendeketknizde ıtahmin edilen
den daha hızlı Ibir kalkınmanın olacağına ina
nıyoruz.
Şunu belirtmek isterim ki, gerek Hükümet
olarak (bize yurdumuzun muhtelif yerinden gelen
heyetler, gerekse partilerimize gelen heyetler,
emin olunsun ki, yüzde doksandan fazlası asla
şahsî işi için değil, kendi bölgesine yapılması lâ
zım gelen ibir yatıranı talep için gelmektedirler.
Milletimizin kalkınma hususunda ne kadar Ibüyük
(bir arzu ve iştirak içerisinde 'Olduğunu memnuni
yetle görmekteyiz, işte bu arzuların harekete ge
çirilmesiyle, 'beklediğimiz millî, güçlü, süratli ve
yaygın kalkınma olacak inşaallah.
Muhterem arkadaşlarım, (bakınız burada Faik
Kmbaşlı arkadaşımız bir konuşma yaptılar ve bu
konuşmalarında aslında çok açık, çok 'berrak olan
hususların bir kısmını maalesef (berrak değilmiş
gibi göstermek gayreti içerisine girdiler ve 'bura
da (bir özel sektöre övey evlât muamelesi yapıla
cağı intibaını uyandıracak konuşmalar serdettiler. Halbuki, [bugüne kadar defaatle açıMananış•tır; Hükümetimiz, asıl ıteşdÜbüslerm gelişmesini
esas almaktadır. Yoksa, teşeibbüsün 'sahibi bir alile
şirketi 'Oİalbilir, ıbir halk sektörü olabilir veya ka
mu kuruluşu olabilir, (bunların hepsinin yardımcısıdır ve hizmetkârıdır Hükümetimiz.
Tasarrufları küçümsemek istediler. Halbuki,
kalkınmada hiç şüphesiz ki Ibugün en faızla fay
dalanmamız lâzımgelen husus işte o küçük tasar
rufların 'birleşerek (büyük ligleri ibaşaralbümesi hu
susudur.
Yine Iburadaki konuşmalarında., kalkınmanm
Anayasada planla yapılacağını, ısanki başka tür
lüsünü söyleyen veya düşünen varmış gibi, bu
planın hususiyetlerinin 'olması lâzım geldiğini tek
rarladılar ve «Demokratik yol dışında kalkınma
Olamaz.» gibi bu Mecliste söylemmesine lüzum ol
mayan 'birtakım sözleri, 'burada kanaatimce lü
zumsuz yere söylemekten geri kalmadılar.
Bundan ibaşka, konuşmaları esnasında, Üçüncü
Beş Yıllık Planın birtakım noksanlarına işaret çit
tiler. Bu noksanlar, geçen devre (burada 'olsalardı
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göreceklerdi ki, o devrede muhalefet yapan par
tiler tarafından işaret edilmiş noksanlardır; fa
kat bugün kendi içinde bulundukları partinin ge
çen devre :bu ikazları kahul 'ötmeyerek ortaya koy
dukları planın 'meydana getirdiği noksanlardır.
Dolayısıyla bu tenkit, aslında kendi »kendilerini
tenkit anânasındadır.
Biraz önce arz ettim, Hükümetimiz demin
hahsetmiş •olduğum. Planlamaya ait serî çalışmala
rını yaparken, 'geçirdiğimiz devredeki iktidarın
ağırlık koyarak yaptığı 'bu hataları, zaman ve im
kân nispetinde düzeltme gayretti içinde olacağın
dan şüpheleri bulunmasın.
Burada kalkınma hususunda birtakım endişe
ler izhar etmek gayreti içerisine girdiler ve fa
kat aslında hu endişeleri suni olarak doğurmak
istemektedirler. Biraz önce arz ettiğim 'gibi Hü
kümetimizin programı ortadadır, Hükümetimizin
iyi niyeti ve çalışma gayreti ortadadır. Çok haklı
olarak kendileri ekonomik kalkınma için ekono
mik, ve sosyal ve siyasal istikrara ihtiyaç vardır
dediler, haklı bir sözdür; ama işte bundan dola
yıdır ki, yurt kalkınmasını isteyen herkes, siya
sal istikrarın kurulmasının önemini takdir etmek
ve ona göre hareket etmek durumundadır. Yoksa,
ille muhalefet yapacağız diye iyi niyetle atılmış
•birtakım, adımları mutlaka ıters gösterme gayreti
içerisine 'girmek, aslında yurt kalkınmasını iste
mekle ıtezat teşkil etmektedir.
Bundan (başka iburada programlar değişilecek
midir? Dediler. Biraz önce ifade 'ettim, Planla
ma Teşkilâtında yürütülecek olan çalışmalar es
nasında plan ve programda gerekli revizyonlar
yapılacaktır. Böylece plan ve program gereken
yerde 'elbette değiştirilecektir. Bu değişiklikler,
elbette Yüce Meclise getirilmek suretiyle yapıla
caktır.
Halk sektörü nedir? Dediler. Artık hu sual
eskimiştir. Demin de açıkladım, tekrar üzerinde
duracak değilim.
Bundan ıbaşfca, özel teşebbüs yaşayamaz hale
mi: getirilecek, Türkiye'de (bir sosyalizmin temeli
mi atılıyor, düzen değişikliği ciddî surette herkesi
düşündürüyor gibi lâflar ifade «ittiler. Halbuki,
hu sözler 'geçerliliğini kaybetmiştir. Hükümetin
yaptığı çalışmalar kimseyi düşündürmüyor, sade^
öe muhalefeti düşündürüyor.
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Yine iburada yapılmış olan konuşmada, köy kent mefhumunu ters tanıtma gayreti içerisine
girildi. Tekrar tekrar açıkladık, köyde yaşayan
memleket evlâtlarının dahi insanca yaşamasını ar
zu etmenin iyi niyetinden doğmuş mefhumlardır.
Planda mevcuttur. 70 (bin köyün hepsine imkân
ları hir anda götürmek mümkün olmadığı için oiraz önce de Başhakanlık Bütçesi konuşmasında
ifade etmeye çalıştığım gibi imkânlar nispetinde
'ekonomik ve sosyal şartların gerektirdiği nokta
lardan haşlayarak köylerimizi iktisadî ve sosyal
•bakımdan kalkındırmak ve kuruluşlarla teçhiz et
mek istiyoruz; «köy - kent» sözü huradan çıkmak
tadır.
Geri kalmış bölgelerin kalkındırılması husu
sunda köyde esinden (başkanlık yaptıklarını söy
lediler. Biraz önce de ifade ettim, önemle üzerin
de durduğumuz ve hassasiyetle 'geliştirmek istedi
ğimiz Planlama Teşkilâtımızın mühim hir dairesidir. Faydalı hizmetler yapmaktadır, bundan
sonra daha verimli ve daha faydalı hizmetler yap
mak üzere geliştirilecektir.
Yasin Bozkurt Bey arkadaşımızın, Devlet
Planlama Teşkilâtı münaselbetiyle burada serdetjtikleri kıymetli fikirlerine teşekkür 'ederiz. «Özel
sektörde yatırımlar azaldı; mesuliyetsiz beyan
larda (bulunanlar var.» diyor.
Özel sektörde mesuliyetsiz (beyan değil, özel
sektöre suni olarak tedirginlik getirmek üzere ba'zı muhalefet çevrelerinin yaptıkları (beyanlar as
lında yersiz olmaktadır.
Cemal Cebeci Bey arkadaşımıza kıymetli fi
kirlerinden dolayı teşekkürler ederiz. Devlet Plan
lama Teşkilâtında dikkate alınması icaböden hu
suslar hakkında faydalı fikirler lütfettiler.
/Sayın Nebil Oktay burada, «Plan değişe
cek midir» konusuna temas ettiler. Biraz önce
arz ettim, Planlama Teşkilâtında yapmayı ha
zırladığımız üç ayrı seri çalışma esnasında -ge
reken noktalarda pılanm değişmıesi icap ettiği
zaman hu değişiklik yapılacaktır ve bu değişik
likler elfbette Yüce Meclisin huzurlarına (getiri
lecektir.
iŞaym Nebil Oktay (burada geri kalmış yöre
lerin kalkmdırılımıası hususundaki arzularımı or
ta yere koydular. Bu arzularına yürekten katı
lıyoruz. Esasen Hükümetimizin en büyük ağır
lık verdiği hususlardan bir tanesi Ibudur. '«Millî,
I güçlü, süratli, yaygın kalkınma»1 derken işte bu
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dengesizlikleri orta yerden kaldırmak istiyo<raz; ama kendileritıe duyurmak isterim ki, Ibir
yandan geri kalmış yörelerin hakikaten kal
kınmasını temenni edelim, öbür taraftan da
(bölgesel kallkınma şirketler, kooperatifler gibi
halk ıteşdbbüıslerinin kuruluşları üzerine şüphe
Ibulutlariı koymaya kalkışalım!.. Bu, o bölgele
rin kalkınmasına ait iyi niyetlerle tezat teşkil
^den bir tutumdur. Bu 'bölgelerin kalkınması
•için bölgesel kalkınma şirketlerinin, /buralarda
kurulacak kooperatiflerin 'gelişmesine hep <beralber yardumıcı olmak mecburiyetindeyiz. Biz,
"o bölgelerimizde de müteşelbbis yetiksin, o böl
gelerimizin de kendisinin sahip olacağı1 fabrika
lar kurulsun; işte bu zihniyeti temsil 'etmekte
yiz.
(Muhterem arkadaşlarım, kıymetli arkadaş
larımızın üzerinde durdukları noktalara kısaca
temas ettikten sonra, aslında planlı kalkınma
bakunnndan ne yapmak istediğimizi başka biir
/bakımdan da kısaca arz ederek sözlerimi bitir
mek istiyorum.
(Muhterem arkadaşlarım, bakınız huzurları
nıza yeni Ibir bütçe geldi. Bu /bütçede yeni bir
takım mekanizmalar getiriyoruz, îlik defa bir
ıbütçede 1 milyarlık, «Yatırımıları, hızlandırma
fonu» adı altında bir kalemi getirilmiştir. Bu
neden getirilmiştir ve buradaki zihniyet nedir?
Bakınız ıbiraz önce arz ettiğim gilbi, inşallah
!
6İ7 vilâyetimiz temsilcilerini 'önümüzdeki üç ayiıik bir devre esnasında çağıracağız ve bu vilâ
yet temsilcilerimizin kendi 'bölgelerinde gerek
©evlet yatırımı olarak, gerekse (bütün valileri
mizi ve milletvekillerimizi, sizleri o toplantı
larımıza rica ediyoruz, programını, vereceğiz,
davet edeceğiz) o bölgedeki iktisadî kalkınma
için halk teşebbüsü veya özel kesim yatırımı
iolarak neler yapılması düşünülüyor, hangi hu
suslarda Devletin yardımcı olması talep edil
mektedir, bunlar, Devlet Planlama Teşkilâtı
mızda yapılacak toplantılarda gözden geçirile
cektir. Herhangi bir köye yapılması zarurî
olan bir köprü, bir okul, bir hastane, fbir Devlet
yatırımını bu toplantılarda (gördüğümüz anda
bu yatırımı teşvik etmek istediğimiz zaman
elimiz kolumuz bağlı kalsın istemiyoruz. 8ü.ratli kalkınma istediğimizden dolayı, o toplan
tıda kanaat getirdiğimiz zaman işte bu yatı
rımları teşvik fonu vasıtasıyle bütçede vardı,
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yoktu demeden oraya gerekli para yardımını
yapabilmek için bu mekanizmayı huzurlarınıza
getiriyoruz. Bu, yaygın kalkınma, süratli kal
kınmanın gereği olarak huzurlarınıza ,getirilmektedir. O bölgede kurulacak olan özel te
şebbüslerin desteklenmesi için ise, sanayi banka
mız ve kooperatifler bankamız kurulmaktadır,
bunların kuruluş sermayesi bütçe ile huzurla
rınıza getirilmiştir. Ayrıca kuruluş kanunları
hakkında komisyonlarımızda gereken çalışmalar
yapılmaktadır. Bu il toplantılarına başladığımız
vakit bunların da kurulmuş olmasını temenni
ediyoruz; böylece bu toplantılarda bir halk gi
rişimini desteklemek lâzım ıgeldiği zanıan Devlet
(Sanayi Bankasının veya Kooperatifler Bankası
nın gereken yardımı yapmasına orada karar
vermek istiyoruz, malî imkânla desteklemek is
tiyoruz; Devlet yatırımlarını hızlandırmak iste
diğimiz zaman da bütçeye koyduğumuz bu bir
milyar liralık yatırımları süratlendirme fonu
ile bu noksanlıkları telâfi etmek istiyoruz.
Bu mekanizmalar hazırlanmış olarak, bu top
lantılar yapıldığında çeşitli bölgeler arasındaki
dengesizlikleri gidermek ve süratlendirmek icap
eden yatırımlara gereken yardımları ve itme
leri vermek imkânı hasıl olacaktır; böylece sü
ratli ve yaygın kalkınma için elden gelen gay
ret gösterilmiş olacaktır.
Muhterem milletvekilleri, bakınız burada di
ğer mühim bir noktayı da belirtmek istiyorum.
Planlama Teşkilâtı olarak bugüne kadar mem
leketimizde yapılması arzu edilen ve fakat geç
tiğimiz devirlerde gerekli önemle el alınamamış
konulara büyük bir ehemmiyetle eğilmiş bulun
maktayız.
Bu meyanda önemli birtakım projeleri yakın
bir alâka ile takip ediyoruz. Bu noktada arka
daşlarıma tekraren bildirmek istiyorum k i ; bu
güne kadar memleketimizde daha büyük ağır
lığı ile bir montaj sanayii gelişmiştir. Biz Hü
kümet olarak bu montaj sanayinin yerine haki
ki sanayii kurmanın çalışmaları içindeyiz. Mem
leketimizde montaj sanayii taşıt yapıyor; fakat
motorunu ve mühim parçalarını yapmıyor. Trak
tör yapıyor, mühim parçalarını yapmıyor. İşte
Hükümetimiz bunların tamamını memleketimiz
de yapacak kuruluşlara ağırlık vermiştir ve
100 bin motor imal edecek fabrikanın yakında
Allah'ın izniyle temeli atılacaktır. Huzurlarmız-
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da tekrar ediyorum; 100 bin motor yapacak
fabrikanın temeli atılacaktır; bugün memleke
timiz bu noktaya gelmiştir. Esasen planda bu
lunan bir husustur. Yalnız, yıllardan iberi ge
reken ehemmiyetle ele alınmadığı için ihmale uğ
ramış bir konudur. (Biz bu kadar hayatî bir nok
tada ibu ihmali göstermeyip bunu mutlaka ger
çekleştirmenin çalışması içinde bulunuyoruz.
Biraz evvelki konuşmamda da arz ettim,
inşallah bir müddet sonra temeller atılırken ko
nuşulacak ve bugün ters gösterilmek istenen-ha
kikatler o temellerde iflâs etmiş olacak.
Memleketimizde 'bugün 40 bin traktör imal
edilmektedir, ihtiyacımıza yetmemektedir; motor
imal edildikten sonra bu traktörün imalâtı da kı
sa zamanda inkişaf edecek ve «.100 bin» hedefi
ne doğru süratle yol alacaktır.
Bundan başka, biz eski hükümet değiliz. Dı
şarıdan birtakım dokuma makineleri getirerek
memleketimizde dokuma fabrikaları kurulması
zihniyetine saJhip değil, bilâkis bir yandan do
kuma fabrikalarımızı kurarken, o dokuma fab
rikalarının makinelerini yapacak olan fabrika
yı memleketimizde kurmaya önem veren bir
Hükümetiz. Bundan dolayıdır ki, ele almış ol
duğumuz önemli projelerden bir tanesini de bu
teşkil etmektedir.
[Ayrıca, memleketimizde bugün yapılacak
pekçok hafriyatı, yapılacak pekçok yol ve su
işleri var. Bunları, geçirdiğimiz uzun yıllar bo
yunca dışarıdan getirdiğimiz makinelerle yap
manın .gayretine girdik. 100 milyonluk, milyar
lık makine parkları bir ufak yedek parçadan do
layı verimsiz yattı kaldı. Hükümetimiz, işte bu
makineleri bir plan ve program dahilinde yur
dumuzda imal ederek, kendi imal ettiğimiz yol
makineleriyle köyümüzün yolunu yapmanın zih
niyetini temsil etmektedir.
Aziz ve muhterem kardeşlerim, bu söyledikle
rimi «millî, güçlü, süratli, yaygın kalkınma» adı
altında planımıza, programımıza bel kemiği yap
mış bulunmaktayız. İnşallah demin de söyledi
ğim gibi, bir müddet sonra bu tesislerin temel
leri atılırken, asıl yeni devrin bir devir olduğu
'görülmeye başlanacaktır.
Bu temenniyle Devlet Planlama Teşkilâtı
bütçemizin kabulünü, tasviplerinize sunarken,
mîlletimize hayırlı olmasını diler, hepinize se
lâm ve hürmetlerimi arz ederim. (M. S. P. ve
C. H. P. sıralarından alkışlar.)
-
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz Saym Erfcakan.
Sayın İbrahim Göktepe?
HÜSEYİN ERÇELİK
(Denizli) — Sayın
Başkan, bir hususu arz etmek istiyorum. Ko
nuşma sırasında zaman zaman söz atmalar ol- ~
du, '«Erçelik» diye hatip edildi. Benim soyadım da Erçelik olduğu için zapta yanlış olarak
geçmesin. Bunun düzeltilmesini istemiştim.
BAŞKAN — Hasan özçelik, o. Hasan özçelik olarak tasrih ediyoruz efendim.
Saym İbrahim G-öktepe?
YILMAZ ERGENEİKON (İzmir) — Sayın
Başkan, benim sualim var.
RASİM üfiNiDSLl (Erzurum) — Sayın Baş
kan, benim bir sorum vardı.
BAŞKAN — ıSayın Cinisli, buyurun efendim.
Yalnız kısa rica edeceğim, izahat istemem.
BASİM CİNİSLİ (Erzurum) — Sayın Baş
kan, maruzatımı ifade etmek suretiyle sormak
istiyorum. Konuşan arkadaşlarımız planda de
ğişiklik yapılacak mıdır
diye sual sordular.
Sayın Başvekil Yardımcısı beyefendi, bu yol
da çalışmaların olduğunu, 'bu yolda düşüncele
rin olduğunu (buyurdular. Bugüne kadar Devlet
Planlama Teşkilâtına ibu yolda bir çalışma yap
tırılmış mıdır? Yaptırılmamışsa, ne safhadadır?
Birinci sualim budur. (C. H. P. sıralarından gü
rültüler.)
BAŞKAN — Sualinize göre «çalışmalar ya
pılacaktır,» dediğini kendiniz ifade ediyorsu
nuz.
KASİM CİNİSLİ (Erzurum) — Evet, deği
şiklik yapılacaktır, deniyor.
BAŞKAN — Şu hale göre, «çalışmalar yapı
lacaktır» deniyor, ne soruyorsunuz, sorduğunuzu
anlayalım efendim.
RASİM CİNİSLİ (Erzurum) — Sayın Baş
kan, meşru bir düşünce başkadır, ibir Hüküme
tin icraat planına ıgeçmiş, Devlet Planlama Teş
kilâtına şu işi bu şekilde benimseyeceksiniz di
ye talimat verilmesi safhasında çalışmalar ya
pılması başkadır. Ben, sualimin bu şekilde de
ğerlendirilmesini istiyorum.
BAŞKAN — Peki efendim. Başka sualiniz
var mı efendim?
RASİM CİNİSLİ (Erzurum) — İkinci bir
sualim daha var.
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BAŞKAN — İkinci sualinizi sorun efendim.
RAS1M CİNİSLÎ (Erzurum) •— ıSaym Baş
kan, 1972 - 19713 bütçelerinde Atatürk Üniver
sitesine bağlı îslâmî İlimler Akademisinin bina
sının yaptırılması için 750 bin liralık proje mas
rafı konulmuştu. İki yıl üst üste Yüce Heyet,
Meclis iradesiyle bu tahsisatı koymuştu. Fakat
evvelce Devlet Planlama
Teşkilâtında kabul
edildiği halde daiha sonraki yıllarda, (iddia ede
rek söylüyorum) kasten ve maksatla bu proje
masrafları yerine masruf edilmemiştir. (C. H. P.
sıralarından «Eski Başbakanından sorsaydm»
sesleri.)
BAŞKAN — Hükümetten.
RASffiM CTNİİSLÎ (Erzurum) — Hükümetten
veya Devlet Planlama Teşkilâtından, hüküme
tin devamlılığı vardır. Her ne kadar eski Hü
kümeti beğenmeyebilirsiniz, ama...
BAŞKAN —• Tamam efendim, sualinizi so
run efendim.
RASÜM 'OtNfflSLÎ .(Erzurum) — Sayın Baş
vekile, ıSaym Ecevit'e değil,' ama Başbakanlık
makamından bu yolda suallerim oldu, yazılı ce
vap istedim, cevap verilmedi, neden? (€. H. P.
sıralarından gürültüler.)
BAŞKAN —• iSiz sorunuza devam edin efen
dim.
RASİM CİNİSLİ (Erzurum) — Bu konu
da bu sene bütçeye proje masrafı olarak bir ka
lem konulmuş mudur? Konulmamışsa Devlet
Planlama Teşkilâtının bu maksatlı tutumu niçindir? Bu suallerin cevabını rica ediyorum,
memnun olacağım.
BAŞKAN —• Teşekkür ederim.
Buyurun ıSaym Erbakan.
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NECMETTİN ERBAKAN '(Devamla)
— Başka soru var mı efendim? İsterseniz hep
sini birden cevaplayayım.
BAŞKAN — Başka sorusu yok efendim.
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla)
— Hayır, diğer arkadaşların.
BAŞKAN — Başka arkadaşların var. Siz
bunu cevaplayın efendim.
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla)
—• Efendim, .önce muhterem arkadaşımızın ifa
de etiği hususları açıklayayım, şayet deminki
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konuşmalarımı dikkatle takip buyursalardı,
zannediyorum (ki, bu suallerin cevabını konuş
malarımı arasımda bulacaklardı. Kendilerine
şunu açıklamak istiyorum. Biz üç aylık bir Hü
kümetiz. İşbaşına 'gelir gelmez Devlet Planlama
Teşkilâtımıza çok kısa bir zamanda elbette ken
di Hükıümeıtiımizin görüşüne göre plan ve prog
ramlarda değişiklik yapacağımızı
bildirdik.
Planlama Teşkilâtımız esasen kendisi, Hükü
met prograrmııza göre gereken değişiklikleri
yapma çalışmalarının içerilsilne girdi. Ayrıca bi
raz önce arz ettğim gibi, illere, bu hususta han
gi arzuları beslemektedir. Bunlar, iki ay önce
yazıldı ve bütün illerden bu husustaki) talepler
toplandı. ŞimıdH bilfiil kendileriyle şifahî ko
nuşmalar yaparak, mahallî itiıyaçlar canlı bir
şekilde gözden geçirilerek, yapılacak değişiklik
ler tespit edilecek ve bunlardan planda değişik
liği gerektirenler Yüce Meclisin huzuruna geti
rilecektir. Çalışmalar yürümektedir ve bu ça
lışmaları tabiî Devlet Planlama Teşkilâtımız
yürütmektedir.
İkinci hususta, kendileri zaten yazılı olarak
bir sual tevcih etmişler. Bu yazılı sualin cevabı
mutlaka verilecektir. O itibarla ayrıca burada
cevaplandırmaya ihtiyaç olduğunu zannetmi
yorum, suallerinin cevabı, kendilerine
yazılı
olarak takdim 'edilecektir efendim.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim.
Buyurun, Sayın Ergenefcon.
YILMAZ ERGENEKON (İzmir) — Sayın
Başkan, Sayın Başbakan Yardımcısı biraz ev
velki beyanlarında, son senelerde Türkiye'de
gelişme olmadığı, aksine bir kısım komşu mem
leketler ve gelişmiş memleketlere mukayese
edindiğinde Türkiye'nin -geri kalidmığı ifade et
tiler.
Halbuki OECD istatistikleri son 10 senede
OECD'ye bağlı ülkelerin kalkınima hızlarını sı
ralamaya taıbi tuttuğunda birinci
Japonya,
ikinci Türkiye ıdir Sayın Biaşbakan Yardımcısının
bahsetmiş olduğu diğer bütün ülkeler Türkiye'
nin arkasında yer <alır. Bu istatistiği Sayın Baş
bakan Yardımcısı görmüşler midir? Eğer gördülerse, deminki beyanlarıyle bunu nasıl izah
edeceklerdir?
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla)
—• Başka soruları var mı Sayın Başkan?

— 326 —

M. Meclisi

B : 79

BAŞKAN — Başka sorusu yıolk efendim.
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla)
— Başka sorusu yok.
Efendim., §u noktayı belirtmek isterim ki,
biraz önce tebarüz ettirmeye çalıştığım işte bu
yanlış zihniyettir ki, bizi başka nıeımlefcetlere
nazaran ilerlenmiyor. OECD'nin neşreıttiği, mıu,ayyen bir noktadaki, muayyen bir raJkam cet
veline bakarak, kendimizi: avundurmak müm
kün müdiür. OECD'nin bir tek cetveline bak
mayın. Alın, OECD'nin yıllardan beri neşretti
ği bütün cetvelleri inceleyin. Bundan önceki ik
tidarın daiha üç, dört senesi esnasında dünya
/milletleri arasında şahıs başına millî gelir ba
lkımandan takriben 63 ncü sıralarda bulunduğu
muz halıde bir devalüasyon yapıldı, 100 ncü de
receye düştük. Hâlâ milletler arasında ilerledi
ğimizi nasıl ısrarla söyleyecaksiniz ? Bırakınız,
şu komşumuz Yunanistan simidi Avrupa'daki
isçilerini geri çağırıyor. BizJ ne hale getirdiniz
yıllardan beri. 1 milyon evlâdımızı oraya gön^
derdiniz, hâlâ burada «kalkmıyoruz» diyorsu
nuz. Bu mudu r kalkınma ? Bu mudur kalkınma,
şu milleti ne bale getirdiniz? Ne hale getirdi
niz, bir yandan bunları orta yere koyiduğumuz
zaman «Efendim, hükümet, siz eskiden bahset
meyin» diyorsunuz. Bir yandan da her şeyin
hemen üç ayda halledilmesini istiyorsunuz.
YILMAZ ERGENEKON (İzmir) — Rapora
itibar etmiyor musunuz?
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla)
— Siz OECD'nin içindeki bir rakamla kendinizi
'avutabilirsiniz. Bu milletin büyük kitlelerini
avutamazsınız. Memleketimizin geri kalan böl
gelerini avutamazsınız. Hakikatler ortadadır.
Kalkınma hızı düye orta yere korumuş olan tek
rakamların bir kıymeti yoktur. Demin ifade et
tim...
NİHAN İLGÜN (Tekirdağ) — Gümüş mo
torlardan ne haber?
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla)
— Demin ifade ettim, siz makarna fabrikası
kurduk, bu kadar yatırım yaptık, yatırımı âde
t a pırasa gilbi, tartarmış gibi bu rakamlarla öl
müyorsunuz. Ben size «motor fabrikası kuraca
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ğız» diyorum, «biz memldkdtimize ileri teknolo
ji getireceğiz, diyorum», kalkınmanın ne oldu
ğumu bu sözlerden daha anlamak istemiyoruz.
iSizin zihniyetinizle kalkınma olmaz.
NİHAN İLGÜN (Tekirdağ) — Medine di
lencisi,
BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim.
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla)
— Siz, dışarıdan getirilen birtakım imkânlarla
üst üste birtakım şeyleri! kurmakla, 10 çimen
to fabrikasını 15'e çılkartmafcla kalkındık zannediyorsunuz. Halbuki,, aslında kalkınma baş
ka şeydir. Bunu, öğrenmek lâzım, bu, teknoloji
ile olur. Bu, Bulgaristan'a gidip borç para is
temekle olamaz. Bu, Yugoslavya^dan demir - çelik
istemekle olmaz. Bu geçirdiğimiz devre esnasın
da onların önüne geçmekle olur. Ondan dolayı
dır ki, rakamları tek bir nokta olarak değil,
bütünüyle incelemenizi tavsiye derim. Lâfla
peynir gemisi yürümez.
Teşekkür ederim Sayın Başkan.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kırbaşlı.
FAİK KIRBAŞLI (Bundur) — Sayın Baş
kan, bu Meclis küraüsünıden Hüiküıneltin ikincil
ım'esu! şahsının, 10 yıldır kalkınmamızı «Birkaç
ım'akarna fabrikası yaptınız» diyerek küçüm
semesini, tezyif etmesini teessürle karşılıyorum.
Bunun üzerine bir sual sormak istiyorum. Hat
t a iki' sual.
ŞENER BATTAL (Konya) — Usul hakkın
da söz istiyorum Sayın Başkan.
FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Bunlardan
birisi şudur :
Evvelâ çok istinham ediyorum, çok kısa ola
rak kalkınmadan ne anladıklarını bir defa daJha
burada tescil etsinler, (bir.
Devlet İstatistik Enstitüsünün, millî gelir
hesaplariyle ilgili yerli ve yabancı dilde bütün
'dünyaya yayınladığı yayınlardan haberdar mı
dır. değil midir kalkınma hususunda? Onu da
ifade etsinler.
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla)
— Sayın Başkan, muhterem arkadaşımızın sor
duğu suale çok teşekkür ederim... (M. S. P. ve
C. H. P. sıralarından Burdur Milletvekili Faik
Kırbaşlı'ya hitaben «Otur yerine de dinle, kaç
ıma» sesleri.)
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ZEKÂt ALTINAY ' (Zonguldak) — Cevap dar çimento fabrikası kurduk, bu kadar makar
verme.
na fabrikası kurduk: dersMz; amıa bunlun bu
rada konuşamazsınız. Çok kısa demeyin, isterBAŞKAN — Buyurun .efendim,
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR- ıseniz uzun olarak konuşalım, çıkartalım ceket
DIMCISI NECMETTİN ERBAKAN (Devaımla) leri, gel erkeksen konuşalım bakalım. Kalkınma
— Sayın Başkan, arkadaşımız bendenize bir sanal ne imiş. Kimsin sen? Sen' kimisin?. (M. S..P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar).
ısordu «Kalkınmadan ne anlıyıorsuinuz». deldi.
Kalkınmadan ne anlıyorum sayın arkadaşım
Ne zannediyorsun? Ne zannedliyoraun? Bu
Ibiiiyormusun, Mardin'de evline bir testi su memleket kalkındığı zaman görecesiniz, kal
getirmek iğin 25 kilometre yo'l yürüıyen hanımı kınmayı.
kardeşimin ortadan kaikmıaısınım, onun kendi
FAİK K1KBAŞLI (Burdur) — Hangimize
ısuiyunu kendi köyünde bulmasını anlıyorum. hitabediyor, soruyor «Sen kimisin» diye.
Kalkınmadan memleketteki ufak biı* zümrenin
BAŞKAN Sayın Erbakan, közlerinizi bağla
10 fabrikasına 10 tane dlaha katılmasını değil, yın efendim.
67 vilâyetin hepsinin biriden kalkınmasını an
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
lıyorum. Kalkınmadan bir mutlu azınlığın kal
DIMCISI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla)
kınmasını değil, bütün milletin kalkınmasını an — Efendim, sözlerimi burada bağlıyorum.
lıyorum. (M. S. P. ve O. H. P. sıralarından
FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Böyle ko
«Bravo» sesleri, alkışlar).
nuşmaya hakkı yoktur.
Onıun içki kalkmana 'anlayışlarımız arasında
BAŞKAN — Münakaşa etmeye lüzum yok.
çok fark var tabiî. Zaten bunları size öğretmek
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
için uğraşıp duruyoruz. (Ç). H. P. ve M. S, P. DIMCISI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla)
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar).
— Arkadaşlarımıza kalkınma nedir öğrenme
Bu memleketi bu hale bu yanlış zihniyetiniz lerini tavsiye ederim.
NİHAN İLOÜN (Tekirdağ) — «Sen kimsin»
den getirdiniz. OECD'nin bir rakamı orada
dursun. Bu milletin 30 milyon insanı köyünde diyemez. Kimi Ikaisıdediyor.
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
susuz, .elektriksiz kalsın, hâlâ kalkınma edebi
yatı yapmaya kalkışın, siz yıllardan beri kendi DIMCISI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla)
devrinizde her zaman şikâyetçi) oldum, dengeli — Ve Yüce Meclise, (A. P. sıralarından gü
(kalkınma yapmadığınızdan şikâyetçi oldum. rültüler) bu Planlama bütçesinin...
NİHAN 1LGÜN (Tekirdağ) — Kimi fcasdetOndan dolayı her zaman karşınızda oldutm. Si
zin yanlış zihniyetinizle mücadelem bugün de ijiğini açıklamalıdır.
ğil, yıllardan beri başlamıştır. (M. S. P. sırala
BAŞKAN — Bir dakika, bir dakika...
rından «Bıravo» sesleri.)
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
iSizin zihniyetinizle bu ımetoılelket kalkmaDIMCISI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla)
maz. Siz yıllardan beri bu meımlekette ufak — Bir an evvel kalbul edilmek suretiyle hayır
birtakım zümrelerin kalkınmasilyle ve makarna dı hizmetlerin yapılmasını dilerim.
fabrikası kurmakla memleket kalkınacak zanBAŞKAN — İşaret edeceğiz efendim,
nettinîiz, ne zannettiniz ya? Şu kendi devrinizin
FAİK KIRBAŞLI (Budur) — Tasrih efcsik
rakamlarını bir alın bakayım; size bu memleke
BAŞKAN — Neyi tasrih edecek efendim?
ti teslim ettiğimiz zaman, bir traktör 20 bin
FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — «Sen kimsin»
liraydı, 100 bin liraya köylünlün eline verecek
diye İkime biıtabettiğini tasrih eltisin.
hale getirdiniz, buna kalkınma diyorsunuz. Bu
DEVLET BAHANI VE BAŞBAKAN YAR
memleketti size teslim ettiğimiz zaman, traktör
imalâtında, ancak % 50 nispetinde yerli mal DIMCISI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla)
yapılıyordu, teslim ettiniz yine aynı noktada — Sayın Başkan, sen kimsin diye Mbmmaryı
'kaldınız. Asıl rakamları konuşturursanız bun hakikî mânasıyle anlamayan renksiz zilhuâyeıte
ların altından kalkamazsınız. Onları siz, mese hitalbetltim. (M. IS. P. sıra'larıdan «Bravo» sesle
ri, alkışlar.)
lelerin içinde olmayan insanlara gidi]) şu ka
-
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Sayın Erbakan, geçmişe sünger çekileceğin
BAŞKAN — Teşekkür ederiz, (A. P. sı raia- |
rmda/ıı gürültüler) Çok rica ederim efendim,
den bahsediyor. Asla ve kafa 20 nci yılın son
sual,eevap alınmıştır.
. çeyreğine ayak basarken Türkiye Cumhuriyeti
DEVLET BAKANİ YE BAŞBAKAN YAR
Atatürk nesli Ünat Demir olarak şahsım adına
DIMCISI NECMETTİN ERBAKAN (Devamla)
konuşuyorum, geçmişimize sünger çekilmesine
—• Teşekkür ederim Sayın Başkan.
vicdanımız razı değil. Çünkü geçmişte sathı va
BAŞKAN — Teşekkür ederiz e Fendim.
tanda Adalet Partinin, daha evvelisinde Demok
HASAN ÖZCELİK (Anlkara) — Rengimiz
rat Partinin eserleri var. Bu güzide eserlerin
belli, aiüamız, bahamız da belli.
silinmesini istemiyoruz. Geçmişe sünger çek
BAŞKAN.— Buyurun Sayın İbrahim Gökmek isteyen hükümetler veya onu yöneten kişi
tepef... Yoik. Sayın Üna.t Demir, buyurun.
ler biz de buradan geçtikten sonra geçmişimiz
HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Senin anan
kırık çizgilerle dolu olacak, siz de bizim geçmi
baban belli değil.
şimizi hoş görün demek zaafı istemenin içinde
İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) —
dirler. (M. S. P. sıralarından «Lions kulüpler
Allah seni yaratmış şeytanı da ya.ra.timiş.
de var, Tuborg da var» sesleri)
ÜN AT I )EM İR (Muğla) — Saygıdeğer Baş
Sevgili kardeşim, beni dinle fikir çarpıştırı
kan, Yüce Heyetin muhterem üyeleri;
yoruz burada. Demokrasi en az hatalı rejim
Bütçe müzakerelerine başladığımız üç gün
demişiz. Niçin en az hatalı rejim demişiz? Hür
den beri Hükümetin bütçesi hakkında eleşti
dünyaya gönül vermiş ülkeler ve onun üstün
rilere, Hükümet kanadından «'elen cevaplar de
deki insanlar, çünkü insan tabiat, örf, âdet,
vamlı surette iiçnde bulundukları zaafı geçmiş
inanç ve geleneklerine en uygunudur. Neden
hükümetlerin icraatına bağlamak ve böylece be
tam mükemmel değil de en az hatalı ? Çünkü
ceriksizlik bocalamasını örtmek gayreti içinde
her idareyi yöneten insandır. Cenabı Allah der
ler.,
ki, «İnsanlar hatadan salim değildir.» Bakıyo
Şöyle ki; 55 sene önce Yüce Atatürk'ün, Sam
rum Müslümanlığın bir numaralı hamisi kesilen
sun'a çıkışının yıldönümünün arifesinde iki baş
insanlar devamlı yekdiğer Müslüman kardeşini
lı bir hükümetin birinci başı Sayın Kcevit, kişi
bu kürsüden daima kötülemek ve tahkir etmek
sel kanaatinin Hükümetin biteceğine; ikinci ba
te; ama bundan katiyen hicap duymuyoruz
sıda, yemek fasılasından önceki konuşmasında,
namı hesabımıza. Çünkü geçmişte bizim eserle
belki birkaç saat sonra biteceğini ifade ettiler.
rimiz var, bizim yaptığımız şeyler var. Biz, Ha
Türk demokrasisi iki etapta iki hizmet kerva
lik bilsin dnye değil, her şeyin haliki ve maliki
nını çeken yüce baş çıkarmıştır, Türk Parlamen
Cenabı Allah bilsin, diye yapıyoruz. Bir tek
tosunda ; ama ne makûs talihtir ki bu milletin
hakkınız var, o da şudur :
talihi, bu hizmet ekipleri, karşılarına çıkan şer
ekiplerinin engellemesinden bir türlü hedefe va
Adalet Partisinin - çok merak ediyor. Sayın
sıl olamamışlardır. Demokratik Parti Menderes
Erbakan büyüğümüz ? rengini tarif edeyim, bir
hükümetleri. Adalet Partisi ve Süleyman Demi
kere daha bunu belleyin. Adalet Partisinin pa
re! hükümetleri... (C. H. P. sıralarından «Bravo,
rolası «Büyük Türkiye» dir. İşareti «Yeşil
bravo» sesleri)
Plan» dır.
FAHRİ ÖZÇELİK (Antalya) — Kefene
HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Renksiz
yapış, kefene.
dir.
BAŞKAN — Sayın Demir, Sayın Demir...
BAŞKAN — Lütfen müdahale1 etmeyiniz.
ÜNAT DEMİR
(Devamla) — Dinledik,
kardeşim müsaade buyurun.
ÜNAT DEMİR (Devamla) — Dinle, dinle,
Dün rahmetli Menderes'i «ölmedi mi» diyen
hedefi, Mis ak'ı Millî; Atatürk'ün çizdiği, Türk
ler, bugün «Menderes muhterem adamdı» di
Mehmetçiğinin kanüyle caniyle çizdiği Misak'ı
yorlar. Bugün Süleyman Denilire!'i yok etmek
Millî hudutları içindeki sathı vatan ve küçük
isteyenler, yarın o da kelleyi vermiş olsaydı, o
vatanın Türk kesimi olan Kıbrıs'tır-. (A. P. sı
da iyi adamdı... Bu zihniyetin sevigisi kelle ye
ralarından alkışlar) Budur, Adalet Partisinin
meye mi meyyaldir acaba ?
rengi budur.
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ÜNAT DEMİR (Devamla) — Eserleri inkâr
Ama bir şeyi çok zevkle seyrediyoruz. Şu I
Hükümet koltuklarında oturan çok saygıdeğer I eden, eser yapmasını bilmeyen ansan, demektir.
Sayın Erbakaıı, iki başlı Hükümetin iki başına
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Hakanı Korkut
Üzal'ı dün Adalet Partisi Hükümetleri TPAO
teşbih olsun, diye çok kısa iki cümlelik fıkramı
Genel Müdürü yaptığı zaman, bir zihniyet bize
anlatarak size saygılarımı sunacağım :
diyordu ki, «Takunyalıların Hükümeti.» Ama
İki avcı avlanmaya çıkmışlar... (O. H. P. sırabugün, o, Hükümet sıralarında oturuyor diye I lamı d an «Nereye?» sesleri)
katiyen biz bunu yapmıyoruz. Çünkü neden?
ZEKA İ. ALTINA V (Zonguldak) — Rus
ya'ya mı gitmıişler.
Tarihi yanılgı ile din istismarı, tarihi misyonu
nu Türk demokrasisinde tamamlamaya doğru
ÜNAT DEMİR (Devamla) - - Çalıdaki kuşa
gittiği için.
diye tüfeği patlatır, arkasındaki çoban tepesi
ZEKAT ALTIN AY (Zonguldak) — Tercü I üstü gider.
me et, tercüme.
HASAN OERİT (Adana) — Demirel'in yap
ÜNAT DEMLE (Devamla) — Sayın Erba
tığı gibi (O. H. P. sıralarından gülüşmeler)
kaıı gibi, vitrini uhreivî, mutfağı dünya evî poli
ÜNAT DEMİR (Devamla) — Dinle be, din
tikacılardan değiliz. Benim bu sıralarda oturur
le be henışerim. Biz siizi dinliyoruz. (O. II. P.
ken izzeti nefsimi düşünmeden, devamlı «renk
sıralarından «Hikâyene devam et »sesleri) Müsiz» diyor. Sayın Erbakaıı kendi rc'gini göster I saade buyurun kardeşim, hikâyenin seyrini bozmiştir. (C. II. P. sıralarından «Sizin renginiz I mayın. Belki ibret alınacak bir hikâyedir.
yok ya» seslen) İki gün protokol sırasını boza
I
BAŞKAN — Sayın Demir, süremiz de doldu
rak, Arabistan'ın dış ziyaretçiler protokolünü,
I efendim.
lotel odalarını boşaltmadan karıştırdıktan ve el
leri duada, boş döndükten sonra, (M. S. P. sıra
ÜNAT DEMİR (Devamla) — Bitiriyorum
larından «Ne alâkası var?» sesleri)
I efendim, ta ma mi amam a, müsaade etsinler.
'Tüfeği sıkan avcı, bakmış ki can çekişiyor,
BAŞKAN — Sayın Demir, Planlama Bütçesi I
hakkındaki şahsi görüşlerinizi ifade edecektiniz I gidiyor. Kırmış tüfeği, koltuğuna sokmuş ka
çıyor, baş yukarı. İkindi arkadaşı, bakmış ki
efendim.
I can vermiş. «Yahu arkadaş, nereye gidiyorÜNAT DEMİR (Devamla) — Geleceğim
I sun? Gel, cenaze sahibini bulalım, defnedelim.
efendim.
I Bu bir kazadır, kasıt değil. Şikâyet etmez,
NİHAN İLGÜN (Tekirdağ) — Eeevit'in I yardımcı olalım.» demiş. Kaçan şöyle geri dönI m üş bakmış, «Ben gidiyorum, sen anlat da, geYardımcısı bu muidi?
I lüver.» demiş.
BAŞKAN — Bir dakika efendim.
I
Şu üç ay içerisinde Erbakaıı ve ortağının
içine düştüğü zaafı, murakıp da gördü, şahidi
ÜNAT DEMİR (Devamla) — Kültür Sa
anamuhalefetin mensubu olarak Millete anlat
rayına lâf attı. Kültür Sarayında her türlü
maya gidiyorum. Erbakaıı da derdini anlatsın
oyun. 'oynanır ve oynanmaya devam edecektir.
Asıl Müslüman, sirkenin, içinde kurt muhaafaza I da, geliversin.
eder gibi, en müstehcen olayların karşısında, da
Saygılar sunarını. (O. H. P. ve M. S. P. sıhi tiynetini ve karakterini muhafaza eden insan,
I ralarmdan «Uğurlar ola, haydii güle güle git»
demektir. (M. S. P. ve C. İT. P. sıralarından gü
sesleri; (A. P. sıralarından alkışlar)
rültüler)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demir.
YASİN HATİBOĞLlT (Çorum) — Yay vay
Devlet Planlama Teşkilâtı Bütçesi hakkın
vay, ne güzel ölçünüz var.
daki görüşmeler bitmiştir. Bölümlere geçilme
sini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
BAŞKAN — Sayın Demir, vaktiniz dolmak
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
üzeredir, bir dakikanız var. Lütfen cümlenizi
I
Bölümleııi okutuyorum :
bağlayınız.
330 —
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Bölüm
101 Genel yönetim
(BAŞKAN — Kabul
Etmeyenler... Kabul
102 .Destek hizmetleri
ıBAŞKAN — Kabul
Etmeyenler... Kabul
1.11 Planlama hizmetleri
BAŞKAN — Kabul
Etmeyenler... Kabul
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Lİra

Bölüm

Lira
0 040 272
edenler...
edilmiştir.
12 176 505
edenler...
edilmiştir.
144 518 094
edenler...
edilmiştir.

900

Transferler
299 000
(BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmişti]'.
Bu şekilde Devlet Planlama Teşkilâtı Büıteesi de bitmiş oluyor. Gerek Teşkilât ve gerekse
MeanilieJketimiz için baıyırlı olimasmı niyaız edenini.
Valktin 'bir hâıyfli gecikmiş olması setbeîbiyl'e,
ibugün saat 10,00'ıda topflanmalk ve gündemim izıdefei maiddelıeri görüşmek üzere Birleşimi kapaıtıyıoruım.
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Millet Meclisi
GÜNDEM!
79 N,CU BİRLEŞİM
19 . 5 . 1974 Pazar
Saat : 10,00
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA
SUNUŞLARI
2
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER
3
ıSEÇİM
4
OYLx\MAiSI YAPILACAK İŞLER
5
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA ©AIR ÖNGÖ
RÜLMELER
6
SÖZLÜ SORULAR
7
KANUN TASARISI VK TEKLİFLERİYLE
KOMînfiSYONLARlDAN GELEN DİĞER
İŞLER
" X I . — 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve
Bütçe Katrana Kolmjisyıonu raıporu ille 1974 yılı
İBoiltıee Kanunu tasarısının rddjdedildiğine dair
öumlhuriıyet Senatosu Başkanlığı tezlkereSi ve
Bfültçe Karma Kolmisylomu raporu (M. Meeilisi :
1/6|5; C. Senatosu : 1/243) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 5ıl; C. Senatosu S. Sayıısı : 332) (Dağıt
ıma .tarfUriı : 115 . 5 .1974)
X 2. — Tıopralk vle Tarım Reformu Müsteşar
lığı 1074 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büffcçıe
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet
ISenaltosu ve Bütçe Karma Koimisyonu Başlkanlılfeları tezkereleri (M. Meclisi : 1/67; C. Sena
tosu : 1/245) (M. Meclisi S. Sayısı : 33; C. Sematolsu S. Sayıısı : 334)
(Dağıtıma tarihi >:
15 . 5 . 1974)
X 3. — V a J M a r Genel Müdürlüğü 1974 yılı
Bültiç e Kanunu tasarısı ve Bütçie Karma Komis
yonu raporuna dair CumJhuriyiet Senatosu ve
Bütçe Karima Konıisyonoı foaşlkatnlıkları tezkere
leri (M. Meclisi : 1/66; C. Senatosu : 1/244)
(M. Meclisi S. Sayısı : 32; C. Senatosu S. Sayı
sı : 3S!3) (CDağıitona tarihi : 15 . 5 .1974)

X 4. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1974
yılı Bültiçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karana Ko
imisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu
ve Bıültıç,e Karma Komisyonu 'başkanlıkları tez
kereleri (M. Meclisi: 1/76; C. Senatosu: 1/254)
(M. Meclisi S. Sayısı : 42; C. Senatosu S. Sa
yısı : 343) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1974)
X 5. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1974 yılı Bültçe Kanunu tasarısı ve Büt
çe Kanma Komisyonu raporuna dair öusmihumyot Senaltasu ve Bütçe Karma Komisyonu !>a§ıkanllMarı tezkereleri (M. Meclisi : 1/77; C.
Senatosu : 1/255) (M. MeclM S. Sayısı : 43;
C. Senatosu S. Sayısı : 344) (Dağıtıma tarihi :
15 . 5 .1974)
X 6. — TıeJkel Genel Müdürlüğü 1974 yılı
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçie Karma Koımüsyonu raporuna dair Gumihuriyeıt Senatosu ve
Bütçe Kanma Komisyonu başlkıanllalkları tlezkiereleri (M. Meclisi : 1/78; C. Senatosu : 1/256)
(M. Meclisi S. Sayısı : 44; C. Senatosu S. Sa
yısı : 345) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1974)
X 7. — Dervlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Ketaisyionu raporuna dair Cumıburdyelt (Senatosu ve Bütçje Karima KioımiSyıonu Ba§IkanlMarı tezikerelleri ('M. Meclisi : 1/70; C.
ISenatasu : 1/257) (ıM. Meclisi S. Sayısı : 45;
C Senatosu S. Sayısı : 346) (Dağıjtma tarihi <:
15 . 5 . 1974)
X 8. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Genel Müdürfliüğrü 1974 yılı Bütçe Kanun ta
sarısı ve Bıütçe Karma Kolmisyıonu raporuna da
ir Oujmlhu.riyıeit Senatosu ve Bütçe Karma Koimîsiyonu Ba^lîanlılkları tezlkereleri (M. Meclisi :
1/80; C. Senaltasu : 1/258) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 46; C. Senatosu S. Sayısı : 347) (Dağıt
ma itarîJhi : 15 . 5 .1974)
X 9. — Anlkara Üniversitesi 1974 yılı Bütçe
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M.

2—
Meclisi : 1/68; C. Senatosu : 1/246) (M. Mec
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve
lisi S. Sayısı : 34; C. Senatosu S. Sayısı : 335)
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
(Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1974)
leri (M. Meclisi : 1/74; C. Senatosu : 1/252)
X 10. — Ege Üniversitesi 1974 yılı Bütçe
(M. Meclisi S. Sayısı : 40; C. Senatosu S. Sayı
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu
sı : 341) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1974)
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe
X 16. — Diyarbakır Üniversitesi 1974 yılı
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M.
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
Meclisi : 1/69; C. Senatosu : 1/247) (M. Meclisi
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve
S. Sayısı : 35; C. Senatosu S. Sayısı : 336) (Da
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
ğıtma tarihi : 15 . 5 . 1974)
leri (M. Meclisi : 1/75; C. Senatosu : 1/253)
(M. Meclisi S. Sayısı : 41; C. Senatosu S. Sayı
X 11. — İstanbul Üniversitesi 1974 yılı Büt
sı : 342) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 .1974)
çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe
X 17. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M.
1974 yılı Bütçe Kanun tasarısı ve Bütçe KarMeclisi : 1/70; C. Senatosu : 1/248) (M. Mec • ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Sena
lisi S. Sayısı : 36; C. Senatosu S. Sayısı : 337)
tosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları
(Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1974)
tezkerelrei (M. Meclisi : 1/81; C. Senatosu :
1/259) (M. Meclisi S. Sayısı : 47; C. Senatossu S.
X 12. ~- istanbul Teknik Üniversitesi 1974
Sayısı : 348) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1974)
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
X 18. —Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1974
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve
yılı Bütçe Kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve
leri (M. Meclisi : 1/71; C. Senatosu : 1/249)
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
(M. Meclisi S. Sayısı : 37; C. Senatosu S. Sayı
leri (M. Meclisi : 1/82; C. Senatosu : 1/260)
sı : 338) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 .1974)
(M. Meclisi S. Sayısı : 48; C. Senatosu S. Sayı
X 13. — Hacettepe Üniversitesi 1974 yılı
sı : 349) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 .1974)
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
X 19. — Orman Genel Müdürlüğü 1974 yılı
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve
Bütçe
Kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komis
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
yonu raporu ile Cumhuriyet Senatosunca yapı
leri (M. Meclisi : 1/72; C. Senatosu : 1/250)
lan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu ve
(M. Meclisi S. Sayısı : 38; C. Senatosu S. Sayı
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
sı : 339) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1974)
leri (M. Meclisi : 1/83; C. Senatosu : 1/261)
X 14. •— İktisadî ve Ticarî İlimler Akademi
(M. Meclisi S. Sayısı : 49; C. Senatosu S. Sa
leri 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe
yısı : 350) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 .1974)
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkan
X 20. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
lıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/73; C. Sena
1974 yılı Bütçe Kanun tasarısı ve Bütçe Karma
tosu :'1/251) (M. Meclisi S. Sayısı : 39; C. Se
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senato
natosu S. Sayısı : 340) (Dağıtma tarihi :
su ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları
15 . 5.1974)
tezkereleri (M. Meclisi : 1/84; C. Senatosu :
X 15. -— Çukurova Üniversitesi 1974 yılı
1/262) (M. Meclisi S. Sayısı : 50; C. Senatosu
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma KomisS. Sayısı : 351) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1974)
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