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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim üç oturum yapan Genel Kurulda : 
1978 mali yılı bütçe kanunu tasarısının tümü üze

rindeki görüşmeler tamamlanarak, maddelere geçil
mesi kabul olundu ve 1 nci madde okundu. 

Cumhuriyet Senatosu, 
Millet Meclisi, 
Cumhurbaşkanlığı, 
Sayıştay Başkanlığı, 
Bütçeleri kabul olundu. 
İstanbul Üyesi Mehmet Feyyat'a iki ihtar cezası 

verildi. 

8 . 2 . 1978 Çarşamba günü saat 09,30'da topla

nılmak üzere Birleşime ( 8 , 2 , 1978) saat 01,55'te son 

verildi. 

Başkan 

Sırrı A t al ay 

Divan Üyesi 

Aıyonkarahfsar 

Mustafa Çelik 

Başkan 

Başkanvekili 

Rahmi Erdem 

Divan Üyesi 

Tabii Üye 

Emanullah Çelebi 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Yazılı Soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 

Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, «Kuzey Ege, Marma

ra, Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde orman sana
yiinin geliştirilmesi projesine» dair yazılı sorusu, 
(7/864) (Orman Bakanlığına gönderilmiştir). 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 09,30 

BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Ünaldı 

DİVAN ÜYELERİ : Mehmet Bilgin (Bingöl), Mehmet Erdem (Bilecik) 

BAŞKAN — 26 nci Birleşimi açıyorum. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1978 yılı bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu. (Millet Meclisi : 1/52, 
Cumhuriyet Senatosu : 1J525) (S. Sayısı : 729) (1) 

A) BAŞBAKANLIK BÜTÇESİ 

BAŞKAN — 1978 mali yılı Başbakanlık Bütçesi
nin müzakeresine başlıyoruz. 

(1) 729 S. Sayılı basmayazı 7 
25 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

1978 tarihli 

Grupları adına söz alan sayın üyelerden Milli 
Birlik Grupu adına Sayın Suphi Karaman, buyurun 
efendim. 

M. B. GRUPU ADINA SUPHİ KARAMAN (Ta
bii Üye) — Sayın Başkan. 

Başbakanlık (bütçeleri üzerindeki görüşmeler, öte
den beri, önemli bir ayrıcalıkla sürdürülmektedir. Bu 
önem ve ayrıcalık, ülke yönetiminde türlü politikaların 
saptanmasında Başbakanlığın bir odak noktası olma
sından ileri gelmekte'dir. Saptanmış ve saptanacak poli-
t kiviann hukuksal ve yasal dayanakları Anayasa, ya-
saüar, kalkınma planları, parti programları ve lıükü-
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met programlarıdır. Günün sösyo ı- ekonomik ve top
lumsal koşulları da politika saptanmasında etkinlik 
gösterirler. 

Hukuksal ve yasal dayanaklardan saptırılmış poli
tikalar ve de günün koşuBannın gereklerine göre, sap
tanan politikalar tartışmaların konusunu oluşturur
lar. Hükümet adamlarının, barbakanların hukuksal 
anlayışları ve sosyal görüşlerinde de 'bir çarpıklık var
sa eğer, toplumsal olaylara bakış ve yaklaşım oieim-
îeri de sağlıklı değilse eğer, o zaman tartışmaların do
zu ve ölçüsü daha ağırlıklı, 'boyutları daha yüksek 
olacaktır. Geçmiş dönemler bu görüşleri doğrulayan 
sayısız örneklerle doludur. Gelecek günlerin böyle ol
maması temenni edilir. Ancak, şurası unutulmamalı
dır ki, tartışma demokratik yönetimin esasıdır. De
mokrasilerde tartışma vardır. Gerçeğin zalferi düşün
celerin vuruşturaîMiasından çıkacaktır. Düşüncelerin 
vunışluruîmasında lise, iyiniyet ve hoşgörü asıldır. Bu 
da ancak laik ve liberal eğitimle elde edilir. 

Sayın senatörler; 
1978 yılı başında ülkemizin sosyo -̂  politik Ve sos

yo - ekonomik görünümü iç açıcı değildir. Bunu ıhalk 
olarak, yöneticiler olarak Ibilmeyenimiz yoktur. Yine 
bi'lyoruz ki, bu aşamaya gökten zen'biiie inerek 'bir 
anda gelmedik, getirildik. Saptanan yanlış politikala
rın, kötü uygulamaların birikimi ile getirildik. Poli
tikaların yanlışlığı, uygulamaların kötülüğü bugün 
Söylenmiş, bugün anlaşılmış değildir. Yıllar önce ve 
senelerden beri bu kürsülerde Söylenmiş, oasında ve 
kamuoyunda tartışılmıştır. Aslında, ne durumu an
cak şimdi kavraya'bilenîer daha az akıllı ve iyiniyet-
ten yoksun'durlar, ne de yıllarca önce söyleyenler, 
uzağı göre'bileriîer kehanet göstermişlerdir. Olayların 
diyalektik mantığının bir sürecidir varılan nokta. Şim
di, önemli olan, 'bu noktada, 1978 yılı başlarında ül
kemizin sosyo - poîitik ve sosyo - ekonomik görünü
münü doğru olarak saptamaktadır. Bu görünüm elve
rişli olmayan bir biçimde 'belirmiştir ve hiçte iç açıcı 
değildir. 

1978 yılı başlarında ülkemiz üç boyut'u bir dar
boğazın içerisindedir. Üç darboğazda da anarşinin ege
menliği saltanat kurmuştur. İç politikada anarşinin 
egemenliği toplumun hukuksal Ve sosyal temellerini 
zorlayan boyutlara ulaştırımuS/hr. Dış politikadaki 
yönetim anarşisi uluslararası ilişkileri olumsuz yön
de eî&üeyerek Cumhuriyet HüMimetlerini yalnızlığa ve 
•çnresi'züğe itmiştir. Ülke ekonomi Sindeki anarşi, top
lumun mutlu yanrîarına ipotek koyacak 'boyutlara 
vardmîırıişiır. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Mus

tafa Kemal'in «vaziyeti umumiye» tablosuna benzeti
lerek durum saptanması yapılırsa demek olacaktır k i : 

'Ülkemiz ve Atatürk'ün bıraktığı miras, hur düş
man istivasına uğramamış, bütün kaleleri ve tersane
leri işgal ediîmem'iş olmasına karşın, son yıllarda bir 
cepheleşmenin sonucu yıkıma uğramış, sosyal ve 
ekonomik bütün toplumsal güçleri ağır yenilgiye uğ
ratılmış, bütün olanakları ve Atatürk'ten hız alan tüm 
ilerleme duyguları geriletilmiş, dağıtılmıştır. Suskun
luğa sokulan toplumun çağdaş uygarlık düzeyinin üs
tüne çıkma umutları sarsılmıştır. 

Birinci görevi Türk 'bağımsızlığını ve Türk Cumhu
riyetini sonsuza dek korumak ve savunmak olan Türk 
gençliği, cepheleşme hareketinin potasında biı'birine 
düşman kamplar haline getirilmiştir. Zor kullanarak 
ve hile ile sürdürülen yersiz ve anlamsız sloganlarla 
Atatürk milliyetçiliği gerçek anlamından saptırılmış, 
Kemalist devrimlerin kemiricisi durumuna sokulmuş
tur. Cumhuriyetin laik eğitimi rafa kaldırılmış, yeri
ne tebaa ve ulu hakana kuşaklar yetiştirme çaba
ları Sürdürülmektedir. Bunun sonucunda, düşünce ve 
vicdan özgürlüğünün toplumun her kesimini hoşgörü 
ile karşılaması yerine, bağnaz davranışîar toplumu 
mezhep çatışmalarının sınırına, getirmiştir. Anlamsız 
cepheleşmenin oluşturduğu ideolojik çatışma gençlik 
hardieiîerJni anarşiye sürüklemiş ve anarşi demokra
tik rejimimiz için tehlikeli boyutlara ulaşmıştır. So
kaklar, yurtlar, okullar, fabrikalar; öğrenciler, işçi
ler ve herkes için güvencesiz yerler haline gelmiştir. 
Devlet otoritesi artık can güvenliği ve bireyin kutsal'^ 
yaşama hakkı için güvence olmaktan çıkmıştır. Devlet 
daireleri parsellenerek belirli gruplarca işgal altına 
a'ınmış, anarşinin odak noktalarına dönüştürülerek 
Devlet otoritesi sarsılmıştır. Anarşi iktidarlar eliyle 
Devlet içerisinde de örgütlenmiştir. Sokak cinayetle
rinin «faili meçhul» dosyaları emniyetin ve adaletin 
arşivlerini kabartmaktadır. «Yurtta barış, cihanda ba
rış» yüce ilkesi altında 56 yıldır savaş göraıeyen Ana
dolu insanı şimdi bir iç savaşın eşiğine yakîaştırilmış-
tır. Ülke aydınlarına ve düşünürierine bir sıkıyönetim 
dönemini en acımasız işkencelerle anımsatan bir eski 
sorumlu da'ha birkaç gün önce kör zihniyetinin ka
ranlığında bu iç savaşın tahrikçiliğini yapmıştır. Gaf
let ve delalet şimdi hıyanetini sergilemektedir. 

Atatürk'ten beri sürdürülen çağdaşlaşma, dostluk 
ilişkileri, ittifaklar ve daha sonraları müslüman ül
kelere açılma politikasına karşın, özelîlk'le yirminci 
yüzyılda sürdürülen 'bağımsızlık ve özgürlük girişli
leri İçin i l i ulusal kurtuluş savaşının parlak örneği?ıi 
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vermiş bir ulus olmanın yarattığı saygınlığa karşın 
dış politik ilişkilerde yalnızlığa, boşluğa ve çarcsûzlğe 
itilmiş durumdayız. Karşılıklı çıkar 'birliğinin ya da 
ulusal egemenlik haklarının karşılıklı saygınlığı yerine 
tek yönPü işletilen dostluk ilişkilerinin bağımlılığı için
de ezik ve kişiliksiz bu dış politika ile jeo - politiği
mizin ve jeo - stratejimizin gereği olan en doğal hak
larımızı koruyamaz duruma düşürülmüşüz. 

Krorıs'ta ve kapitülasyonlara benzer hoşgörülerle 
karmakarışık bir duruma sokulan Ege sorunlarında 
akılcı çözümler yerine, ütapik mucizeleri beklemekte
yiz. Baş müttefik devletin, düşman müttefik komşu 
lehine sürdürdüğü, ambargo, ulusal güvenliğimiz için 
sakıncalı durumlar yaratmakta ve ulusal onuru yara
lamaktadır. 

Yıllardır inatla sürdürülen yanlış ekonomi politika
sı yüzünden ülke ekonomisi büyük bir çöküntüye dü
şürülmüştür. Dışa bağımlı enerji ve sanayi yatırım
ları dış ticaret dengesinde kapatılması olanaksız açık
ları oluşturmuş dövüz dar boğazında ekonomiyi nefes 
alamaz duruma sokmuştur. Kırbaçlanan tüketim eko
nomisinin yanlış para ve kredi politikası ile destek
lenmesi fiyat ve ücretleri alabildiğine yükseltmiş, enf
lasyonun ulusal kalkınma ve gelir dağılımını olumsuz 
yönde etkilemesine neden olmuştur. Ekonomideki bu 
savurganlık geniş halk yığınlarının giderek yoksullaş
ması yanında bir kısım mutlu azınlığın haksız kazanç
larla daha çok zenginleşmesine fırsat vermiştir. Bazı 
örnekleri TBMM Bütçe ve Plan Karma Komisyonun
da günlerce ibretle sergilenen vurgun, soygun, yol
suzluk, rüşvet, vergi iadesi, teşvik belgesi yağması 
kamu vicdanını yaralayan, ahlak çöküntüsüne prim 
veren boyutları (ile ve de tüm bunlardan hesap sorul
maması durumu ile sosyal yapıyı sarsmağa başlamış
tır. Yokluk ve israf yanyana artık ekonomi politika
mızın kaçınılmaz sonuçlarıdır. Ülkemiz İ M F n ' n has
ta adamı durumuna düşürülmüştür. 

Devlet işlerinin hukuksal görünümü de iç açıcı de
ğildir. Hakka ilgisizlik, hukuka saygısızlık giderek 
toplumun ve bireylerin değer yargılarını alt üst etmiş, 
Anayasal organların etkinliğini azaltmıştır. Çeşitli hu
kuksal! organların birbiri arasındaki Anayasal dengenin 
bozulması halkın devlete ve yöneticilere olan güvenini 
sarsmış, Anayasanın İşlerlik kazanmasını zorlaştırmış, 
hukuk devlerinin yerleşmesini, sosyal devletin yaygın
laşmasını geciktirmiştir. 

ATATÜRK devrimlerinin karşı güçîeri, memleket 
içeninde iktidara salı'p olarak, 27 Mayıstan öç alma
nın öfkesi ile ülkeyi «harap, bitap ve yoksul» düşii?-
mii'lerdir. 

19 Mayıs 1919 da Samsun'a çıkan Mustafa Ke
mal'in «vaziyeti umumiye» tablosu içerisinde 1978 yıh 
başlarında Türkiye'nün görünümü budur. 

İşte bu durum ve koşullar içerisinde, bu ahval 
ve şerait içerisinde şimdi ne yapmalıyız?. Bu noktada 
yasama organlarında, diğer Anayasal kuruluşlarda, 
basında, kamuoyunda çeşitli öneriler yapılmakta, eleş
tiriler ileri sürüîmektedtir, sürülecektir, fakat bu konu
da asıl sorumluluk, karar alma, uygulama yetki ve so
rumluluğu iktidara ve onun başı Başbakana ait ola
caktır. Ö k e yönetiminde türlü politikaların saptan
masında bir odak noktası olan Başbakana ait olacak
tır. Bu politikaların bugünden hukuksal ve yasal da
yanakları sağlam tutulursa, ülkenin içerisinde bulun
duğu bunalım giderek azalacak, bir süre sonra, ka
derde kıvançta, tasada ortak, bölünmez bir bütün ola
rak, birbirini seven insanlardan oluşan mutlu bir Tür
kiye'ye kavuşulacaktır. Aksi durumda, toplumun çe
şitli kesitleri arasında km ve nefret duyguları daha 
da derinleşerek bugünkü bunalım artık çözülemeyecek 
boyutlara ulaşacak ve güzel ülkemize yazık olacak
tır. 

Doğru politikaların saptanmasında iyi niyet, inşaat
tık duygularının yüceliği ve akıl kuşkusuz konulara 
doğru yöntemle yaklaşımı sağlayan önemli etkenler
dir. Bunun hukuksal ve yasal dayanaktan da Anaya
sa, yasalar, kalkınma planları, parti programları ve 
hükümet programıdır. Günün sosyo-politik ve top
lumsal koşulları da, politikalar saptamasında önemle 
gözönünde bulundurulacak hususlardır. Geçimisin acı
ları, tortu ve birikimleri süratle tedavi edilmelidir; 
ama kanayacak derecede kaşınmadan tedavi yöntem
leri ile yine acılara ve birikimlere yol açmadan. An
cak, çok gerektiği anda belki bir organı kesip atmasını 
da göze atarak. Darboğaza sıkıştırılmış çözümlenecek 
sorunların başında rejimi tehdit eden sokak anarşisi 
gelmektedir. Öncelikle, anarşinin nerelerden kaynak
landığına, çerçevesine, etkinlik alanına doğru teşhis
ler konulmalıdır. Bundan sonra gerekli idari önlem
lerle birlikte bu kaynaklarla ilişkili organik bağlar ko-
panlmahdır. Görevli güvenlik kuvvetlerinin yan tut
madan hareket ettikleri inancı yaygınlaştırılmalıdır. 
İstihbarat örgütlerinin hayati önem taşıyan kendi do
ğal görev alanları dışında, kullanılmamalan sağlanma
lı, terörizme alet olamayacakları kanısı kamuoyunda 
yaratılmalıdır. Güvenlik soruşturmalarında, 12 Mart 
döneminin artığı, ithal malı işkence yöntemleri artık 
son bulmalıdır. 

Silah'i Kuvvetlerimizin beîirîi akımlardan yana 
olduğu izlenimini vermek çabasında olanların 12 Mart 
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döneminden beri haince ve sinsice yaratmak istedik
leri «Silahlı Kuvvetlerin işkencelerle ilişkili «olduğu» 
imajım artık kesin biçimde yıkmak gereklidir. Silahlı 
Kuvvetlerin yurt savunması görevlerinin yasa? bir bö
lümünü teşkil eden gerilla - kontrgerilla gibi, eğitim 
çalışmalarının iç politikada taraf olanlar için uzak
tan, yakından hiç bir ilişkisi olamayacağı açık ve se
çiktir. Anarşi ve işkence yöntemlerinin kontrgerilla 
ile ilişkili gösterilmesi, yanıltılmak, yanıltmak ve yön 
saptırmak amacı ile yapılmıştır, yapılmaktadır. Bu 
görünümü yaratmak isteyenlerin işine böyle gelmeli
dir. Geçmüşîe görev tecavüzleri, yetki saptırılmaları 
varsa (ki bu husus olasılık içindedir, son bazı açıkla
malar bunu kanıtlamıştır) bunlar, hiç bir sure ile Si
lahlı Kuvvetlere mal edilemez. Bunun sorumluları o 
andaki, o günkü yöneticilerdir. Son günlerdeki kontr-
gerîîîa tartışmaları iktidar olarak yerleşme, bazı sorun
ların üzerine gitme eğilimlerini ve dikkatleri bir başka 
platforma çekebilmek amacı ile sürdürülmektedir. 

Anarşinin ve silahlı saldırıların kökenine inebil
mek üzere son üç ydda silah taşıma belgesi alanların 
listesi güzden geçirilmelidir. 

Anarşinin kaynakları kurutulurken alınacak her 
türlü önlemlerde insan kanının dökülmemesine, yeni 
yaralar açılmamasına özel bir dikkat gösterilmelidir. 
Hangi düşüncede, hangi yönde olursa olsun tüm genç
liğimizin üzerine şefkat kolları açılarak gidilmelidir. 
Öfke ile işe başlayanlardan bu yüce duygular kuşku
suz bcklenmemiştir. Öfke ile yeni fırtınalara tohum 
atılır. Öğretimde, işbaşında barış sağlanması iktidar
ların basiretli tutum ve davranışları ile ancak müm
kündür. 

Sayın senatörler; 
Yeni politikalar saptanmasında, bugünkü iktidar

dan çözüm bekleyen sosyal, siyasal ve toplumsal so
runlara da özetle değinmek istiyoruz. 

Özel statüdeki üniversitelerin özerklik sorunu, bu 
arada Orta Doğu Teknik Üniversitesinin Mütevelli 
Heyeti sorunu artık bir çözüme kavuşturulmalıdır. 

Yerel yönetimin, il genel meclisleri ve belediyeler 
olarak bir reform gereksinmesi içerisinde oldukları 
açıktır. Kamu yönetiminin bir bölümü olarak demok
ratik işlerlik kazanmaları, belediye gelirlerinin hızlı 
şehirleşme süreci içerisinde bulunan ülkemizde kent 
sorunlarına köklü çözümler getirecek bir düzeye çı
karılması sağlanmalıdır. Üretken ve kaynak yaratan 
demokratik belediyecilik geliştirilmelidir. Yerel yöne
tim, tüketim toplumunun çöküntüsünden, ezikliğin
den kurtarılmalıdır. 

Yozlaştırılan Toprak ve Tarım Reformunun ülke 
kalkınmasının, adaletli gelir dağılımının gereklerine 
uygun toprak - insan ilişkilerini sosyal yaklaşımla dü
zenleyen, kırsal kesimin dertlerine uygun adil ve ve
rimli çözümü için yeniden ele alınması zorunludur. 

Sağlık hizmetlerinde bozuk düzende her yönü ile 
yeni bir reforma gerek duyulmaktadır. 

Gümrük kapılarında giriş ve çıkışların daha uy
garca yapılması, biriken mallar üzerindeki suiistimal
lerin durdurulması, büyük şehirlerdeki Amerikan pa
zarları, güney hudutlarmdaki kaçak mallar, kaçırılan 
değerler artık kangren haline gelmiş, önemle çözüm 
bekleyen konulardır. 

Ulusal savaş konseptinin jeo - stratejimize uygun 
bir oluşuma kavuşturulması güncellik kazanmıştır. 
İttifaklarımız, dostluklarımız, detant soğuk savaş ek
senindeki davranışımız ve yerimiz bu yeni konseptin 
gereklerine uydurulmahdır. Üsler, nükleer rampalar 
ve yeni nötron bombası önerilerinde savaş tahrikçi
liğine alet edilmemeliyiz. 

Cumhuriyetin laik eğitimine, eğitimin birliği ilke
sine yeniden dönülmelidir. Düşün ve inanç özgürlü
ğü ortamı geliştirilmelidir. 

Darboğaza sıkıştırılmış, çözümlenecek sorunların 
çok önemli bir bölümünü de, ekonomik sorunlar oluş
turmaktadır. 1978 yılı başlarında ulaştığımız ekonomik 
yapı son derece de ağır hepimizin gözleri önünde 
sergilenmiştir. Enflasyon, hayat pahalılığı, dar gelirli 
büyük kitlelerin dayanılması güç geçim sıkıntısı, dış 
ticaretin büyük tıkanıklık içerisinde bulunması, dö
viz bunalımı, enerji bunalımı, giderek artan işsizlik... 
İşte bugün içerisinde bulunduğumuz ekonomik darbo
ğazın karakteristikleri. 

Dış ticaret dengemiz büyük bir çıkmazın içerisin
dedir. Son yıllarda bu çıkmaz giderek derinleşmiştir. 
Son üç yılın herbirinde ihracattan elde edilen döviz
ler yıllık ithalatın ancak 1/3'ünü karşılayabilmekte
dir. 1977'de 5,6 milyar dolarlık ithalatımıza karşılık 
1 milyar 850 milyon dolarlık ihracat yapabileceğiz. 
Geriye kalan 3 milyar 750 milyon dolar dış ticaret 
açığımızı teşkil edecektir. Bu bir çıkmaz yoldur. 1965 
lerden beri izlenen yanlış sanayileşme politikası, yan
lış enerji üretimi politikası ve çok yanlış akaryakıt 
tüketim politikası Türkiye'yi bu noktaya getirmiştir. 
Otomativ endüstrisindeki gelişme de petrol tüketimi
ni geniş ölçüde pompalamıştır. Eğer bir ülke, tüm ih
raç mallarından elde ettiği dövizle sadece akaryakıt 
ithalâtım ancak karşılanabiliyorsa, o ülkenin akarya
kıt tüketim politikası ulusal çıkarlara aykırı biçimde 
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geliştirilmiştir. Eğer bir ülkenin tüm ihraç mallarından 
elde ettiği döviz sadece sanayileşmesinin gerektirdiği 
makineleri ve hele sanayi hammaddesini de ithal et
mek için yetmiyorsa o ülkenin, hammadde bakımın
dan da dışa bağımlı, sanayileşmesi ulusal çıkarlara ay
kırı oluşturulmuştur. Bu demektir ki, izlenen akarya
kıt, enerji ve sanayileşme politikası ile ülkemiz yaban
cı sömürünün açık pazarı durumuna getirilmiştir. 
Evrensel soygunun ahtapot kollarına teslim edilmiş
tir. 

Dışa bağımlı tüketim harcamalarında kısıntı ve 
tasarruf sağlanamazsa, kemerler bir iyice sıkıla
mazsa ve eğer bu döviz darboğazı aşılamazsa ham
madde yokluğundan ve akaryakıta dayah enerji üre
timi azalmasından ötürü, bir süre sonra, fabrika
lar kapanacak ve de mevcut olan işsizler daha da 
artarak ekonomik bunalım sosyal boyutlara -da tır
manacaktır. 

Döviz bunalımım bir zaman süreci içerisinde çö
zümlemenin yolu, ilk aşamada, uzun vadeli dış fi
nansman olanaklarını elde etmektir. Giderek akar
yakıt tüketimindeki savurganlığı bir düzene sokmak, 
sanayimizi hammadde yönünden iç kaynaklara bağ
lamak ve yeraltı servetlerini harekete getirmek, işçi 
dövizlerini çekecek mali önlemleri almak gerekecek
tir. Her şeyden önce de planlı kalkınmanın fazi
letine inanarak bugünkü savruk yatırım politikasını 
plan ilkeleri içerisine sokmak kaçınılmaz ön koşul
dur. Plan dışı yüzlerce, binlerce temel atma yarışı 
laubaliliğine artık son verilmelidir. 

Yanlış ekonomi poltikası uygulaması yatırımları 
savurgan hale getirmiş, üretimi kısa vadede artıra-
madan harcamaları hızlandırmış ve enflasyonu teş
vik etmiştir. Bunun sonucunda enflasyon, ekono
minin vurgun siperlerinde mevzilenenleri daha kısa 
yoldan ve daha çabuk zengin etmiştir. Tüketime 
dönük sanayileşme de, ayrıca enflasyonu hızlandır
mıştır. 

İstikrar içerisinde planlı kalkınmanın temel ilke
lerinden birisi fiyatlarda istikrarı sağlamaktır. Enf
lasyonun hızını kesmek, artan fiyatları durdurmak, 
üretime dönük yeni bir kredi politikası saptamak, 
dar gelirlilerin vergi yükünü azaltarak yaşam ko
şullarım düzeltmek için en az geçim indiriminin en 
az ücrete eşit düzeye çıkarmak, vergi tarifelerinin 
gelir dağılımını dengeleyecek yeni oranlarda sap
tanması, teşvik tedbirleri ve vergi iadesi konula
rının plan ilkeleri içerisinde yeniden sağlam esas
lara bağlanarak bu yolla yapılan soygunların önlen-

I mesi bugünkü iktidardan çözüm bekleyen sosyal 
içerikli ekonomik sorunlardır. 

Sayın senatörler, 
Başbakanlık bütçesine ilişkin olarak durum sap

tamamız, çözüm yollan ve önerilerimiz bunlardan 
ibarettir. Şimdi de Sayın Başbakana yönelik bir
kaç deyişimiz olacaktır. 

Sayın Başbakan, 
«Bu Anayasa ile devlet idare edilemez» diyenle

rin, Anayasa inançsızlarının dönemi kapanmış, «Bu 
Anayasa ile devlet idare edilebilir» diyen inançlıların 
iktidar dönemi başlamıştır. Bu dönemin, Kerensky 
yönetimine benzerliği savında bulunanlar, kamu 
oyunu yanıltma çabaları içerisinde, gerçekte ken
dilerini aldatıyorlar. 1917'lerden örnekler vererek 
kendilerini, farkında olmadan, Çarla ve kilise ile 
özdeşmiş gösterenler böylelikle birgün müzelik ola
caklarını da kanıtlamış oluyorlar. 

Türkiye'de son yıllarda, milliyetçiliğin kutsal 
kavramını kendi hukuk dışı eylemlerine siper ya
panlar, sayısız cinayetlerin, bozuk düzen soygun
cularının milliyetçilik adına korayuculuğuntr da üst-

| lenmişlerdir. Her ne amaçla olursa olsun, Takriri 
Sükûn Kanunu ve İstiklâl Mahkemeleri uygulama
malarını kötüleyenlerin arada bir Atatürk'çü geçin-

I melerini kabul etmek asla mümkün değildir. Ata
türk milliyetçiliği gerçek anlamından saptırılmış, Ke-

I malist devrimlerin kemiricisi durumuna sokulmuş
tur. Anarşi topluma egemen haldedir. İç politika
da toplumun hukuksal ve sosyal temellerini zorla-

I maktadır. Ekonomik yapıda anarşi toplumun mut
lu yarınlarına ipotek koyacak boyutlara vardırılmış
tır. 

I Ülkemiz iktidarlardan huzur ve barış, halkımız 
mutluluk ve refah bekliyor. Yönetilenler, yöneti
cilerden iyi niyet, insanlığın yüce duyguları, akıl ve 
hoşgörü bekliyor. Kaderde, kıvançta, tasada ortak, 
bölünmez bir bütün halinde, birbirlerini seven in-

I sanlardan oluşan bir mutlu Türkiye hepimizin öz-
I lemidk'. 
{ Saygılar sunarım. (MB ve CHP sıralarından al

kışlar) 
BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 

adına Sayın Kemâl Sarıibrahimoğlu, buyurun efen
dim. 

CHP GRUPU ADINA KEMÂL SARIİBRA
HİMOĞLU (Adana) — Sayın senatörler; 

I 1978 mali yılı Başbakanlık Bütçesinin tümü üze-
I rinde CHP Senato Grupu adına görüşlerimi az etmek 
I isterim. 
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İkinci MC İktidarının gidişi ve yeni Ecevit Hükü
metinin gelişi dönemine rastlayan bu konuşmam 
geçmişe yönelik eleştiriler ve geleceğe uzanan öneriler 
şeklinde olacaktır. 

Başbakanlık Bütçesi görüşülürken ister istemez, 
Başbakanın kişiliği, devlet adamlığı vasfı, nitelikleri 
ve ekonomik, kültürel, politik anlayış ve davranış
ları; iç ve dış politikadaki tutum ve davranışları ve 
Hükümetin başı olarak birleştiricilik yeteneği gibi 
politik konular üzerinde vaktin müsaade ettiği kadar 
durmak gereği vardır. 

1977'ye kadar süren dönemin Hükümet başı Sayın 
Demirel ve Birinci ve İkinci MC İktidarları olduğu
na göre; Sayın Demirel ve MC ortaklarının eleştirisi 
ön almakta ve zaruri bulunmaktadır. 

Birinci MC'nin (Milliyetçi Cephe Hükümeti) 
adıyla kuruluşu, Cumhuriyet tarihinin en talihsiz ola
yıdır. 

İkinci MC İktidarının aynı zihniyetle tekrar ku
ruluşu talihsizlikten de öte milli bir felaket olmuştur. 

Her iki Demirel hükümetleri; hükümetlerin tüm 
milletin müşterek ve en etkin Anayasal müessesesi 
olduğu gerçeğini ters - yüz etmişlerdir. 

Politika sahnesinde etkinliğe kavuştuğu günlerden 
bu yana, 1961 Anayasası ile devlet idare edilemeye
ceğini ilan eylediği gibi, devrik DP iktidarlarının de
vamı olduğunu ifadeden çekinmemiştir. 

Sayın Demirel, 1960 devrimini inkâr etmek, dev
rimcilerini horlamak ve türlü çeşitli icraatı ile Ana
yasa hükümlerini ihlal ve ihmal eylemek suretiyle taa 
baştan Anayasanın açık hükümlerine ve esprisine 
ters düşmüştür. 

Sayın DemireFin ve MC iktidarlarının başarısız
lıklarının ve yarattıkları anarşinin, ekonomik, sosyal 
ve politik bunalımların temelinde yatan gerçek, var
lık sebebi olan Anayasayı inkâr suretiyle hükümet 
etmek hevesi ve ham hayalidir. 

Bir taraftan devrik DP'nin mirascısıyım derken, 
diğer taraftan, eski DP'li politika ve devlet adamla
rının affı konusundaki olumsuz davranışları ile sa-
mimiyetsiziğini sergileyen Sayın Demirel'in hayırlı 
bir varis olmadığım Milletçek esef, hayret ve taac
cüple izlemiş bulunmaktayız. 

Sayın Demirel ve MC Hükümetleri, Devlet güç
lerinin, en etkin kesimini oluşturan yönetim gücü
nün, birleştirici ve tüm Milleti temsil edici anlayış 
ve felsefesini hiçe saymıştır. Âdeta milletin büyük 
bir kesimine dahili harp ilan eylemiştir. Bağnaz bir 
ırkçılığı ve çağdışı bir ümmetçiliği AP'nin orta sağ 

anlayışı ile halita yapmak iddiası ve vehmiyle ve 
milliyetçilik kisvesi altında, merkezden Bilimsel Sos
yalizme kadar uzanan yelpaze içindeki aydın, bürok
rat ve cümle halk kesimlerini karşısına almış ve 
âdeta en az % 99'u gerçek Atatürk milliyetçisi, va
tansever ve uygar geniş kitleleri hasım ilân eyle
miştir. 

Oysa ki Anayasanın 2-3-4 ncü maddelerinde for-
mülleşen ve dibacesinde veciz şekilde ifadesini bu
lan; 

«Bütün fertlerini, kaderde, kıvançta ve tasada 
ortak, bölünmez bir bütün halinde, milli şuur ve ül
küler etrafında toplayan ve milletimizi, dünya mil
letleri ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir üyesi 
olarak milli birlik ruhu içinde daima yüceltmeyi 
amaç bilen Türk Milliyetçiliğinden hız ve ilham 
alarak...» demek suretiyle milli beraberlik ve birlik 
şuurunu kuisallaştıran ülkelerine ters düşen cephe ikti
darları; tarihîn ve talhin acı sillesini, AP, DP ve CGP 
firmasını taşıyan vatanperver ellerden en acı en ağır 
şeklide 12'ye 5 kala yemiş bulunmaktadır. 

Bu suretle İkinci MC İktidarının Anaaysa dışı 
olduğu tarih önünde tescil ve tespit edilmiştir. Bu 
tespiti yapan başta CHP olmak üzere sözü geçen 
elleri ve oylan CHP Grupu adına gönülden kutla
rım. İşte MC İktidarlarının meşruiyetine büyük öl
çüde gölge düşüren ve vatansever tabanlarına, tavan
larını ters düşüren büyük hata ve hatta suç bu nok
tada düğümlenmektedir. 

Sayın parlamenterler; 
Somut misaller mi istiyorsunuz?.. Arz edelim; 
1961 Anayasasının teşrii meclisleri, yönetimi ve 

tüm vatandaşlan bağlayan ve yargı kararları karşı
sında mutlak bir itaati öngören 132 nci maddesi, 
Demirel iktidarları ve özellikle MC İktidarlan ta
rafından sayılamayacak kadar çok hoyratça ve per
vasızca ihlâl ve ihmal edilmiştir. 

Örneğin; 
Meşhur ve maruf Botanik Öğretmeni Sayın Ka-

rataş'ın Danıştay kararlarına rağmen, TRT Genel 
Müdürlüğüne atanmasında ve o görevde muhafaza
sında gösterilen akıl almaz inat İsrar. 

Yüzlerce ve hatta binlerce misali gösterilebilecek 
bu olumsuz tutumun hikâyesinin tekrarını lüzumsuz 
sayarım. 

Bu emsalin tartışması mümkün olmayan iki res
mi ve maddi delili elimde olduğu için huzurunuzda 
arz ediyorum. 

— 165 — 
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Bunlardan birisi Cumhuriyet Senatosu Tutanak 
Dergisinin 29 ncu Birleşim 4 . 2 . 1 9 7 7 tarihlî zaptı
nın 24Î nci sayfasında AP Grapu adına M. Orhan 
Tuğrul'un; 

«... Danıştay karar üstüne karar veriyor. «Senin 
tayin ettiklerjnıi işetmem, iEede Cem» diyor. 

Bazı m&hkeîrıeîer de indi ve büsiai karar vermek 
sureliyle yattZsmcı oluyor. Bütün bunlara rağmen, biz 
Hükümet oldukça, Ya^çmtaş, Karataş gider yerine, 
Akîaş gelir; ama Cem Sultan bir daha gelemez...» 

İkinci deSil tarafımızdan «Sayın Karataş'm TRT 
Genel Müdürlüğünün fuzuli şâgili olduğu, bu ne
denle Türk Ceza Kanunu ve mevzuat açısından şah
sen ve teıiîDİl ettikleri makam itibariyle sorumlu bu-
landukian ve s»rumiu:ukta!n kurtulmak için ne gibi 
ttdbirier düşündükleri?» hakkındaki soruma zama
nın Devlet Bakanı Sayın A. Şevki Erek 017G9-106/68 
sayılı ve 21 . 9 . 1977 tarihli cevabında; 

«Şaban Karataş TRT Genel Müdürlüğüne yasa
lara ve usuEere uygun oîaralk aîanımş ve görevini 
yasalara us'g-un şeklîde yürütmüştür. Bu nedenle ne 
ataması ne de görevini yürütmesi yönünden sorum-
Muğu gerektirecek bir durum mevcut değiMir.» 
demektedir. 

Oysa ki, aynı kafbiaenin Adaîet Bakam Sayın İs
mail Müftücğ'u aynı soruya, Cumhuriyet savcıları
na Saym Şaban Karataş hakkında fuzuli işgalden 
Türk Ceza Kanununun 252 nci maddesıine muhale
fetten 11 . 3 . 1977 gün ve Basın Hz. 1977/2CH3/1529 
sayılı yazı ile takibat açıldığının anlaşıldığı bildiril
mektedir. 

Şu suretle İkinci MC. İktidarının Adalet Bakanı 
dahi, yasa'arm ve Anayasanın sözü geçen hükmünün 
îhmaü ve ihlâJinin mevcut oMuğunu kabul etmiştir. 

AP. Grupu sözcüsünün Devlet arşivine geçen iti
rafı ve bahsi geçen Adalet Bakanlığı yazısı Anayasa
nın 132 nci maddesinin açıkça ve pervasızca ve hoy
ratça ih-âl edildiğinin kesin yazızıh ve maddi delil
leridir. 

Aynca Devletler Hukuku otoritelerinin öğretile
rine göre; 

Devlet, hâkim, fazıl, kadir ve yerinde zalimdir. 
Devîaî, en büyük güç, en büyük otoritedir. 
Sokak, eşkiya, sergerde devUeıt güçlerine meydan 

okuyorsa ve devîet hükümet güçleri buna mani ola
mıyorsa, gerçek iktidar bunlardır. 

MC. İktidarı döneminde maaîesef Hükümet so
kağa hâkim olamamıştır. Bu hüviyetiyle gerçek ik
tidar oiima vasfını yiilinniştir. 

Kolluk kuvvetleri silah, ateş gücü, yetenek ve sa
yı itibariyle sokak eşkiyasma yemik düşmüştür. 
7,65'liik bir Kırıkkale tabancası ile sokağm modern 
ve eikiii silahlarına karşı aciz kaJan kolluk kuvvetle
rini değil, kolluk kuvvetlerini bu hale düşüren çağ
dışı zihniyeti kınamak gerekir. 

Dünya ve Türkiye standartlarına göre, ilkokuldan 
sonra en az 4-5 yıllık eğitimden sonra silah verilme
si gereken polise, parti kartları 8e iki aylık kurstan 
sonra silâh veren Zihniyet kınanmabdır. 

Türkiye'nin en yetenekli ve dışa dönük görev 
yapan ve yasal olarak bu görevi en iyi şekiMe yap
ması gereken seçkisi kadrolara sahip gizili, açık gü-
venikk örgütlerini içe dönük partizan ve kısır mak
satlarına âlet etmek isleyen çağdışı politikacılar kı-
nannı alıdır. 

İbretâmCz bir cüretie bu yaraîarı deşmeye çalışan 
Sayın DemireFin ısiah ve iflah olmaz hüviyetini ser
gileyen son beyanları esef ve elem vericidir. 

Saym Demire! b'İGme&ıdir ki, bu milletin devlet 
dehası DemireFi fersah fersah aşmaktadır. 

CHP Grupu adına tavsiye ediyoruz, hem de Mil
li Mücadele ruhunu temsiîen CHP olarak tavsiye 
ediyoruz. 

Devlet £krini tezelzüle uğratan Sayım Demire! ve 
yandaşları sussun, otursun ve Türk MiEeâlıum adil af 
duygularına sığınsın. 

Her iki MC. iktidarları, çok başlı hükümetler o!a-
reak siyasi tarihe geçecektir. 

Anayasanın 1C5 nci maddesine göre, hükümetin 
başı o'an Başbakanın ilk ve en önemli görevi, ba-
kaiîlııkîararasında ki işbirliğini temin ve Hükümetin 
genel siyasetinin yürütülmesini gözetmektir. 

MC. iktidarları döneminde ve özeEükle ikiînd MC 
döneminde üç ortağın kendi bakanlıklarını ayn hü-
kümetkr gibi idare ve partizanlarına işgal ettirdikle
rini, ortaklık başlarının Başbakan gibi konuştukla
rım, Sayın DemireFin bu oîaia bitenlere aıez içinde se
yirci kaidığım ibretle izlemiş bulunmaktayız. 

Hatta, kendi partilerini dahi, ortaklarının ege
men olduğu bakanlıkların kıyımından ve saJdınlann-
dsn korumak cüret ve gücünü dahi gösteremediği 
veya göstermediği milletçe bilinen gerçeklerdir. 

Anayasanın açıkça yüklediği bir görev ve yetki
yi, iktidarını bir müddet daha sürdürebilmek için 
kuşanmayan ve kullanamayan bir Başbakanın, mü-
İ€i ve dünya kamuoyu karşısında düştüğü hazin du
rumu esefle, teessürle ve endişe ile temaşa talihsizliği
ne uğramış bulunmaktayız... 
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Bu başı bozuk'uk dış politikada ve dış ilişkilerde 
de sürdürülmüştür. 

Dünya ve Ortadoğunun önemli olaylara sahne 
olduğu günlerde Dışişleri Bakanının Mısır'ı ziyareti
nin, Hükümet adına olamayacağına dair diğer orta
ğın beyanatı, zıtlaşan Arap dünyasının zıt devletleri
ne aynı günlerde diğer ortak başlarının gezileri cid
diyet ve basiretle bağdaştınlamaz. 

Hükümet başının Kıbrıs'ta bir uzlaşma ararken, 
diğer ortağın uzlaşma kabul etmez tavrı ve beyanat
ları; 

İçerde, merkezden bilimsel sosyalizme kadar, sol
un her çeşidine resmen ve alenen cihat açarken, bu 
tahrikler nedeniyle körpe yavruların kanları sel gibi 
akarken, sosyalist ülkelere yaklaşma ve yardım sağla
ma girişimleri; 

Tutarsız, ciddiyetsiz ve basiretsiz bir dış politika-
nın hazin ve ibretamiz misallerinden bazılarıdır. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Devam 
ediyorsunuz, ama. 

CHP GRUPU ADINA KEMÂL SARIİBRA
HİMOĞLU (Devamla) — Devam ediyoruz; fakat 
milletin bir kesimini düşman ilan eylemiyoruz ve mil
lete hakaret eylemiyoruz. Muayyen fikirleri suçlayıp, 
tercim edip, ondan sonra o fikrin sahiplerinden el 
açıp yardım dilemiyoruz. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Moskova' 
ya gidiyorsunuz. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Ucuzal 
da gitti oraya... 

CHP GRUPU ADINA KEMÂL SARIİBRA-
HİMOĞLU (Devamla) — Evet, Moskova'ya. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeyin. 
CHP GRUPU ADINA KEMÂL SARIİBRA-

HİMOĞLU (Devamla) — Moskova'ya gittik ve al
dığımız yardımlar ve kurulan fabrikalarla siz öğün
dünüz. Bu millete mal oldu. 

Maksat, Moskova'ya gitmek, Newyork'a gitmek 
değil. Maksat, bir saygı, bir politik incelik ve mem
leket fertleri arasındaki kardeşlik bağlarım çözme
mek ve katliama sebep olmamaktır. Lütfen sözleri
mizin esasına erin. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ne kını
yorsunuz o zaman efendim?.. 

CHP GRUPU ADINA KEMÂL SARÖBRA-
HÎMOĞLU (Devamla) — Efendim?.. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ne kını
yorsunuz o zaman? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeyi
niz. 

CHP GRUPU ADINA KEMÂL SARIİBRA-
HİMOĞLU (Devamla) — Neyse, gelir burada ce
vap verirsin, cevabını da alırsan. 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu, devam edin 
efendim. 

CHP GRUPU ADINA KEMÂL SARIİBRA
HİMOĞLU (Devamla) — Evet. 

Bu yüzden dış ilişkilerimizde MC İktidarı ve 
Sayın Demirel Cumhuriyet tarihinin en başarısız ik
tidarı ve Başbakanı olmuştur. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Onu za
man gösterir. 

CHP GRUPU ADINA KEMÂL SARIİBRA
HİMOĞLU (Devamla) — Ekonomik alanda da ba
şarısızlığın şahikasına çıkmak hünerini göstermiş ol
makla övünebilir Sayın Demirel. 

Enflasyon hızı ve hayat pahalılığı görülmemiş bir 
düzeye erişmiş, fakir ve orta halli halk kitleleri se
faletin kucağına itilmiştir. 

Barajlar kralı unvanını kendisine pek yakıştıran 
Sayın Demirel; enerji ithali için çalmadık dost ve 
düşman kapısı bırakmamıştır. 

Çağdışı kapitalist ve bağnaz milliyetçi politika
larının iflasına kanıt ararçasına, 7 milyonluk sosya
list Bulgaristan'dan enerji ithali, Demirel kafasından 
hâlâ medet bekîeyen!eri derin derin düşündürecek bir 
olaydır. 

Meclislerin beş aya yakın bir zaman bilerek ve 
isteyerek çalıştırılmaması; Anayasal demokratik dü
zene karşı ciddi bir kıyam ve milli iradeye büyük bir 
saygısızlık olmuştur. 

Üniversiteli gençlerin katliamının önlenmemesi, 
üniversitelerin öğretim yapılamaz hale getirilmesi, 
üniversite öğretim üyelerinin saldırılara uğraması ve 
yer yer katledilmesi; sağ - sol kavgasının orta ve hat
ta ilköğretim gençliğine kadar sıçratılması, aydın ka
falı ve Atatürkçü köy öğretmenlerinin kıyımı, katle
dilmeleri, Sayın Demirel'in Hükümet armasında 
ebedi bir kara leke olarak kalacaktır. 

Aydınlıktan, uygarhktan ve çağdaşlıktan ürken 
kafalardan ışıklı ve aydınlık, modern ve çağdaş bir 
Türkiye'yi idare hünerini beklemenin anlamsızlığım 
bir kere daha ifadeyi görev sayarız. 

Sayın Ecevit Hükümetinin kısa dönemde gerek 
iç ve gerekse dış politikada getirdiği ciddiyet ve tu
tarlı tutumu Grupumuz adına takdirle anıyoruz. 

Kolluk kuvvetlerinin tarafsız şekilde kullanılma
sı, yasalara karşı gelenlerin kim ve hangi fikrin sahi
bi olursa olsun cezalandırılacağının bilinmesi; Hükü-

— 167 — 



G. Senatosu B : 26 8 . 2 . 1978 O : 1 

metin bölücü değil birleştirici olduğu şuur ve inan
cının vatandaş vicdanında yerleştirilmesi, Hükümet 
içinde tutarlılık, iç ve dış olaylar karşısında kararlı
lık iç ve dış sorunlarımızın çok daha kolay, çok da
ha süratle hallini mümkün kılacaktır. 

Bu anlayış ve ciddiyeti devam ettireceğine inandı
ğımız Ecevit ve iktidarının 1978 yılı bütçesine, CHP 
Senato Grupu olarak beyaz oy vermekten zevk ve 
gurur duyacağız. 

Bütçenin milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını 
diler, saygılarımı sunarım. (CHP sıralarından alkış
lar). 

BAŞKAN — Sayın Münir Daldal. Adalet Parti
si Grupu adına, buyurun efendim. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA MEHMET 
MÜNİR DALDAL (İzmir) — Sayın Başkan; 

Başbakanlık Bütçesi ve Başbakanlığa bağlı olan 
kuruluşiarm 1978 yılı ödeneklerini ihtiva eden bir 
bütçeyi teknik yönü ile eleştirmek usul olması arzu 
edilirken, Hükümet yapısını, programını ve icraatını 
eleştirmek teamül haline gelmiştir. 

Biz de bu teamüle uyarak yapıcı ve yol gösteren 
eleştirilerimizi verilen kısa zaman içerisinde yapmaya 
çalışacağız. 

Anayasamızın 105 nci maddesi Başbakanın, Hükü
metin genel politikasını yürütmekten sorumlu oldu
ğunu belirtiyor. Başbakanlık Bütçesini bu espiri içe
risinde ele alıyoruz. 

Günün konusu MİT üzerindeki spekülasyon ve 
Kontr - gerilla tartışmaları olduğundan kısaca bu 
hususa değindikten sonra, diğer konulara geçe
ceğiz. 

Fevkalâde önemli telâkki ettiğimiz MİT ve kontr 
- gerilla konusundaki tartışmanın bir sonuca ulaşma
sını şart olarak görmekteyiz. 

Tartışmaya sebep olan iddia sahipleri bugün 
CHP'dedir. Hükümet Başkanının sorulan suallerden 
dikkatle kaçınmak istemesi, konunun açıklığa değil, 
karanlığa bürünmesine sebep olmaktadır. Konu, ba
sit değildir, büyük tereddütler uyandırmıştır. Devle
timizin İstihbarat Teşkilatı, güvenlik kuvvetleri, Si
lahlı Kuvvetlerimizin bir parçası olan Özel Harp Dai
resi bir iftira, isnat ve ithamla karşı karşıya bırakıl
mıştır. 

CHP, ülkede cereyan eden olaylar ve bu olaylar
da işlenen cinayetlerin bir tertip eseri olduğunu, bu
nun da kontr - gerilla örgütü ve bu örgütün de sıkıyö
netimin himayesi altında faaliyet gösterdiğini ileri sür
müştür. Bu devlet kuruluşlarından şikâyetçi olmuştur. 

CHP lideri anlaşılması zor son açıklamasında 
«Bu eylemlerden bazıları» dediği, özellikle 1 Mayıs 
1977 Taksim Olayı, «Çoluk çocuk tarafından değil, 
ancak güçlü bir örgüt tarafından düzenlenebilecek 
niteliktedir» diyor. 

Ertesi günü, günlük bir gazetede çıkan açıklama
da ve yapılan değerlendirmede, CHP liderinin üstü 
kapalı olarak söylediği, «Devlet içerisinde yer alan ba
zı örgütlerin kontr - gerilla ya da MİT olduğu an
laşılıyor» deniliyor. Gazetedeki açıklama şu şekilde 
bağlanmaktadır. «Ecevit, zamanın Başbakanı Demi
rci'm 14 Mayıs'ta yazdığı mektuba cevap vermedi.» 
Gerçek olan bir şey varsa, herkes açıklama diyor, 
varlığından söz edilen konu için bir soruşturma yapıl
mıyor. Haklı olan malını ortaya dökmelidir. 

Yine CHP Lideri, aynı açıklamasında «kontr -
gerilla modeli ve kavramı açıklık rejimi olan de
mokrasinin kurallarına göre uygulanmamıştır» demek
tedir. Başbakan bu şekilde yaptığı bir konuşma ile ko
nuya açıklık getirmemiştir. CHP Liderinin yandaşla
rı, yıllardan beri bu konuyu kamuoyunu aydınlatmak 
için değil, kafaları karıştırmak için sömürmüş ve iş
lemiştir. İktidar olduktan sonra da kamuoyu önünde 
bu konuyu tartışmak oldukça sakıncalı bir iştir» dese 
de bu kavgadan kaçamaz. Pirinç ayıklayıp temize çı
karana kadar peşindeyiz. İktidar ne kadar sorumlu
luk ise, muhalefetin de o kadar sorumsuzluk olmadı
ğını göstermek için peşini bırakmayacağız. Türkiye' 
de «kontr - gerilla» sözünü, Devlete yüklenmek iste
nen tüm suçların alâmeti farikası olmaktan çıkarmca-
ya kadar takip edeceğiz. Bu silahın geri tepmesi sonu
cu CHP'nin aldığı yara, Devletin güvenlikle ilgili ka
yıpları karşısında hiç kalır. İddia Türkiye'de kontr -
gerilla diye bir teşkilât vardır ve bu teşkilât Devlete 
aittir. Ülkedeki bazı cinayetleri bu teşkilat organize 
eder şeklindedir. Bu iddianın, Hükümet Başkanı tara
fından açıklığa kavuşturulması asli görevidir. CHP' 
nin 1973 yılı Seçim Bildirgesinde kontr - gerillanın sı
kıyönetimin kanadı altında çalıştığı, Devletin resmi 
istihbarat örgütünün hükümet üstü, Anayasa üstü bir 
kuruüuş gibi çalıştığı ifade olunmaktadır. Eğer bu ci
nayetleri işleten bir devlet kuruluşu varsa, buna emir
leri kim vermiştir, hangi görevliler bu emirleri yerine 
getirmiştir?.. Şayet suç ve suçlular ortada dururken 
CHP Genel Başkanının gayesi hedef değiştirmekle 
başka suçlular aramak ise, maksadını bu açık rejimde 
açıkça ortaya koymahdır. 

YUSUF ÇETİN (Adıyaman) — Suçlarınızı kapat
mak için bunları daha fazla açmazsanız iyi olur. 
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BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeyin. 
AP GRUPU ADINA MEHMET MÜNİR DAL-

DAL (Devamla) — Dinle, buraya geldiğin zaman 
sen de cevabını verirsin. 

BAŞKAN — Lütfen siz de cevap vermeyin. 
AP GRUPU ADINA MEHMET MÜNİR DAL-

DAL (Devamla) — Evveîce de olduğu gibi, bu sefer
de 1978 yılı Bütçesi görüşülürken Bütçe Plan Komis
yonunda bir parlamenterin çıkıp, Harp Okullarında 
aşırı sağcı militanların yetiştirildiği iddiasıyla bir di
ğerinin kalkıp MİT'i halk düşmanı eylemleri içinde 
çekinmeden göstermesi, bu kurumlan töhmet altında 
bırakmaktan başka bir işe yaramaz. 

MİT'i delil göstermeden suç'amaya çalışmak, meş
ru parlamenterin akıl ve şuuruyla bağdaşabilecek ha
reket değildir. Bilmiyorum, bu kuruluşların töhmet 
a!tında bırakılması Sayın Cumhurbaşkanının dikkatini 
çekti mi?.. Yine, aynı parlamenter çıkıyor, generalle
re yeşil yeşil on milyon dolar teklif edildiğinden bah
sediyor. Kuruluş amacından saptırılan Ordudan kay
naklanan kurumların varlığım öne sürüyor. Bunlar 
çamur atma değilse, açıklığa kavuşturulmalıdır. Son
radan da bu söylediklerimizi kanıtlayan vesikaların 
hepsi kaybolmuş, çalınmış derseniz provokatörleri de 
kandıramazsınız. 

Devletin İstihbarat Teşkilatıyla uğraşmanın CHP' 
ye bir şey kazandıracağını sanmıyoruz. Dünyanın bü
tün ülkelerinde hangi rejimle yönetiiirse yönetilsinler, 
her devletin gizli haber alma teşkilatları vardır. Me
sela, Amerika Birleşik Devletlerinde CİA, Rusya'da 
KGB, İngiltere'de İntellingence Service ve İsrail'de 
MOSSAD gibi.. 

MOSSAD'ın bugün dünyada sızamayacağı yer 
yoktur. İngiliz İntelîİgence Service'den daha iyi çalışır, 
ekonomik ve endüstriyel casuslukta Japonya'nın üze
rine yoktur. Kızıl Çin'in baş belası Sovyetler olduğun
dan, haber alma servisleri Sibirya'da; endüstri sahala
rında daha faal olmaya çalıştıkları belirtilir. 

Türkiye'deki MiEîi İstihbarat Teşkilatı (Bir emsal 
vermek gerekirse) bir KGB ile mukayese edilemez. 
Korkunç şöhretini bu günde Sovyetler Birliğinde sür
düren KGB beş yüz bin ajanım casusluk, kontr - ca
susluk, siyasi polis, iş güvenlik konularında çalıştır
maktadır. Bu kuruluşun Sovyetler Birliğinde büyük bir 
Siyasi ağırlığı vardır; yöneticisi parti ileri gelenidir, 
kuş uçurtmaz; işkenceyi sanat haline getirmişlerdir. 
20 Arahk'ta 60 ncı yılını kutlamıştır. Bu münasebetle 
Brejnev hasta olmasına rağmen, KGB emekçilerini 
zor; fakat şerefli, zorunlu ve sorumlu olarak nitelen
dirdiği görevinden ötürü kutlamıştır. 
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Poîit - büro üyesi bir yazara göre «KGB, vurucu 
kuvveti, Sovyetler Birliğini yıkmak için çalışan emper
yalist ülkelerin gizli servislerinin faaliyetini önlemek
le görevlendirilmiştir» der. 

Batı'da KGB'yi kışkırtıcı ajan beslemekle, yalan
cılıkla, Teşkilatın prensip ve faaliyetlerini kötüye kul
lanmakla itham eder. Daha ziyade Beria'nın yöneti
mindeki kitle halindeki cinayetleri organize eden bu 
güvenlik örgütü, bugün «Bulaj» diye anılan sürgün 
kampılarmın kurucusudur. 

Bir ithamla karşı karşıya bırakılan Milli İstihba
rat Teşkilatı, dünyanın en demokratik istihbarat teş
kilatlarından birisidir. Yönetici, kadro esas diyalogu 
MİT iîe kurmalı ve ona güvenmelidir. Hatta daha iyi 
çalışması için Bütçe Komisyonunda ödeneklerini kes-
tirteceğine yardım etmelidir, 

Bugün Brejnev'in çevresinin yaş ortalaması 70'dir. 
Sovyetleri bir yaşlılar grupu yönetmektedir; lider gi
dince hepsine yol görünecektir. Hasta Brejnev, geçen 
ay Rusya gribine yakalanmış, daha da ağırlamıştı; 
burcu gören Orduda kıpırdanmalar başladı. Baş kaldı
ranları Ordudan uzaklaştırma görevi KGB'ye verilmiş
tir. 1969'da Brejnev'e yapılan suikastı fırsat bilen KGB, 
devletin bütün organlarına hâkim olmuştur. Bizde 
kaç tane ayaklanma oldu?.. MİT hangisini fırsat bil
di de istismar etti?.. Hangi devlet büyüğünü gam
mazladı?.. Bir skandala adı karıştı?.. Varsa somut ör
nek veriniz. 

KGB siyasetin içerisindedir; ama MİT devlet si
yasetinin mühim organlarından biridir. MİT'in siya
seti Devletin selâmeti için siyasetçilere yol göster
mektir. Onun bütün vazifesi, kötü niyet sahibi kişi
leri bulup ortaya çıkarmaktır. Komünislter, memle
ketin ordusunu içten çökertmek isterler; bu gerilla 
istilâsına karşılık çok şükür Türk Ordusu bütünüyle 
karşıdır. 

Sayın" senatörler; 
İktidarlar temsil ettikleri millete kulak vermek 

zorundadır. Bir bünyede kulak organı tek taraflı ça
lışırsa, uyum sağlamada müşkülat çekilir. Beynelmi
lel komünizmin de istediği budur; bünyenin akordu
nu bozup çalışamaz hale getirmektir. 

Sayın senatörler; 
Adalet Partisinin iştiraki olan hükümetler, sos

yal adalet ve sosyal güvenlik bakımından Cumhuri
yet tarihinin en verimli çalışmalarını vermişlerdir. 
Adalet Partisi, iktidarlarının son gününe kadar, işçi
ye, köylüye, tarım ve orman işçisine, memura, dar 
gelirli vatandaşa, emekli işçilere, dula, yetime, yaşlı-
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ya, hastaya, afete uğrayanlara çok menfaat sağlamış
tır. Hükümet düşürülmese idi, daha gerçekleştirmek 
istediği bir o kadar daha husus vardı. Bütün engel
lemelere rağmen, maalesef geçen hükümetler çok zor 
şartlar altında bırakılmak istenmiş, başarısızlığı için 
ne mümkünse yapılmıştır. 

Milliyetçi Cephe Hükümeti ilk defa kurulduğu 
zaman «Yamalı Bohça» dendi. İkincisi kuruldu «Bit
li Yorgan» dediniz; «Üç başlı, dört başlı federatif 
devlet» dendi. Yüzde ellinin üzerinde oy sahibi ik
tidar temsilcilerine «Eşkıyalar» dediniz. Faşistliği ve 
eşkıyalığı rahat ifade edebilen kişiler bugün «Bitli 
Yorgan»ı üzerine çekmiş bulunuyorlar. 

Bu defa iktidarı oluşturmak için CHP ne yaptı?. 
Yem Borusu çaldı. Kurulmuş Cumhuriyet Hükümeti
ni iktidardan düşürmek için Adalet Partili 11 millet
vekilini ayarttı, iktidar oldu. Bu arada milliyetçiliği 
kimseye kaptırmayan Güven Partisini, sağcı demok
ratik partiyi ve gece ne yapacağı belli olmayan, «Eş
kıya» diye iftira edilen tek temsilcisi Sayın Faruk Sü-
kan'ı da aranıza alarak. Bu Hükümeti de, basının 
bir kanadı federatif değil kooperatif olarak tavsif et
ti. 

Milliyetçi Cephe Hükümeti kurulurken CHP söz
cülerinin biri de Mecliste şöyle demişti: «Siz bu 
memlekette montaj sanayiini kurabilirsiniz; ancak 
montaj hükümeti kuramazsınız. Çünkü montaj hü
kümetle hükümet olunmaz» Peki o montajdı; bunun 
parçaları nereden geldi?.. Hadi bizimkisi montajdı; 
ama hiç olmazsa yerli idi. Bu ithal malı montaja ne 
dersiniz?.. Tavsiyemiz: Sıkı durun bu montajın ye
dek parçası yok başka yok. 

CHP ne yaparsa iyi oluyor da, başkası yaptığı 
zaman neden kötü oluyor, anlamak mümkün değil. 

Hocaya sormuşlar: «Ne yapıyorsun?», Sirkeyle 
kar helvası yapıyorum» demiş, «Sirkeyle kar helva
sı olur mu?» demişler, «Ben yaparsam olur.» demiş; 
ama sonunda kendisi de yemiş beğenmemiş. 

Hükümetteki 13 Bakanlık, 13 bağımsız ve grup-
suza peşkeş çekilerek verilmiştir. Kalan Bakanlık kol
tukları CHP'lilere yetmemiş, bu sefer adedi artırıl
mıştır. Ne için?.. Devlet yönetiminde yeni bir iş bö
lümüne gitmek içinmiş. Sayıları artan bakanlar için
de tahsifsiz olanları varmış. İş tahsille ölçülmüş olsa 
idi, şimdiye kadar kurulmuş hükümetler ayrı ayrı 
birer tartışma konusu olurdu. Bu suretle Bakanlık 
adedi 3fFe çıkarılmıştır. Yeni bir israf dönemine ge
çilmiştir. Talebe göre ayarlanan bakanlıklar, sadece 
bu Hükümette görülmüştür. Bu Hükümetin, hangi 

| niyetle olursa olsun, Ankara'da değil, İstanbul'da 
sahil motellerinde koltuk pazarlığına girişerek ku
rulmuş olması siyasi tarihimize iyi bir not olarak 
düşmeyecektir. Ne yazık ki, bu seçim sisteminde ik
tidarları millet iradesinin değil, seçtikleri siyasi ah
lak ve karakterlerinin tayin ettiğini görmüş bulunu
yoruz. Tolstoy'un bir sözünü burada söylemek is
terim: «Ahlak kanunlarını çiğnemeye hiç gelmez, 
hemen öçlerini alırlar.» 

Sayın senatörler; 
Anarşi konusuna değinmeden, «Bir enkaz devir 

a!dık» sözü üzerinde de bir nebze durmak istiyoruz. 
Öyle anlaşılıyor ki, iktidar süresince bu söz, bir şem
siye olarak kullanılacaktır. 5 Haziran'dan sonra da 
buna benzer laflar edilmiş idi. Hazine'nin tamtakır 
olarak devir edildiği ileri sürülmüştü. Adalet Partisi, 
o Hazine ile memleketi 5 ay süre ile idare etti, hem 
de hiç bir sıkıntıya meydan vermeden. O devredilen, 
aynı zamanda bir dinamizm idi, CHP işine gelmedi
ği için bunu görmek istemedi. Çekinmeden ve ürk
meden o devredilen maddi manevi dinamizmi de
vam ettirebilme hünerini gösterebilîrseııiz, memleke
ti iyi bir yola götürmüş olursunuz. Aksi halde size 
bakıp «Hasta adam» derler Türkiye'ye. Bunu söy-
îetmeye hakkınız olmasa gerektir; ama derseniz, 
«Hükümet, topu topu birkaç oy fazlalığına daya
mış sırtını, çözülmek için püf demeye bakıyor» o za
man da, çelişki içine düşer, sizden umut bekleyenle
ri hayal sükûtuna uğratırsınız, Türk Halkının karşı
sına vatan kurtaran arsîan edasıyla çıkmış olursu
nuz. 

Şu hususlar da ne zaman gerçekleşecek, merakla 
bekliyoruz: 

CHP'nin uzun zamandan beri diline doladığı; 
«Bu düzeni değiştireceğiz; 
Toprağı işleyene, suyu kullanana vereceğiz; 
Köy - Kentleri kuracağız; 

Halk sektörünü kurup egemen sınıfların sömürü
süne son vereceğiz,» 

Sloganlarından ve çok uluslu şirketlerden de söz 
etmez oldunuz son zamanlarda. 

Karşınıza geçip rahatlıkla ifade edilen; 
«Yurtlarımıza militanca sahip çıkalım; 
Ya özgür, vatan ya öKim; 
Kurtuluşa kadar savaş; 
Kürdara azadı; 
Tek yol devrim» 

Sloganları karşısındaki Hükümetin tutumu endi
şe vericidir. 
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Ne kadar zaman tahammül eder bu Hükümet, 
bilemeyiz; fakat bu «Enkaz» sözünün altında korku 
ve basiretsizlik yatmamalıdır. İşte, Türkiye'nin buna 
tahammülü yoktur; fakat görülüyor ki, galiba sade
ce demagojiye karşı bir mücadele vereceğiz, ister
dik ki, bu mücadele hizmet sahasında olsun. 

Gelelim anarşiye; 
Türkiye'de anarşi var mı?. Var. Kim çıkarıyor 

bunu?.. Sağcılar mı solcular mı?.. CHP'ye göre sağ
cılar. Peki, ilk kim başlattı??.. Banka soyan, gemi 
batıran, saraylar yakan kimdi?.. Bunların içinde tek 
bir milliyetçi yoktu. Devlete ve demokrasiye yönel
miş düşmanlığın öbür soldan da geldiği gerçeğini ik
tidar olarak kabullenmelisiniz. Emniyet kuvvetleri' 
kanunsuz her hareketin üstüne korkusuzca sevke-
derken, aşın solun üstüne de gitmiş olsa zarar gör
meyeceği hususunda güven vermelisiniz. 

Üzerinde önemle durulması lazım gelen bir hu
sus da, CHP iktidara geldi mi, memur Hükümetin 
memuru; Adalet Partisi geldi mi, el sürmeyeceksin, 
çünkü o, Devletin memuru oluyor. Kendinden evvel-
kilerce de Devlet memurluğuna atanmış olanları 
«İşgalci» diye vasıflandıran bir Başbakan, kendi ta
kımım neden işgalci değil de, kurtarıcı kabul ediyor 
bunu da anlamak mümkün değildir, tşgal ve Devlet 
kelimeleri bize, İstanbul ve İzmir'in işgalini hatırlat
tığı için, gözümüzün önüne işkence terör, küfür ve 
stra sıra esir olmuş zavallı insanlar sergilendi. Hü
ner, memurları atmak, sürmek değil, onlardan isti
fade edebilmektir. Bizden olanlar kurtarıcı, olmayan
lar işgalci kafasıyla hareket edenler, memlekette 
cepheciliğin daniskasını tezgâhlamış olmuyorlar mı?. 
Çok iyi hatırlarsınız 27 Mayıs'tan sonra «Kuyruklar. 
kuyruk olmayanlar» diye de halk bir tasnife tabi tu
tulmuştur. 

Emniyet kuvvetlerinin tarafsız olmadığından şi
kâyetçi oldunuz. Bu tutumunuz anarşiyle mücadele
de başarıyı engelledi. Bu mücadelede müessir silah
lardan biri de, polistir. Polis, CHP'nin kolladığı çev
relerce sindirilmiştir. Anarşinin karşısına çıkarcı bir 
partizanlıkla çıkanların işi zorlaşır. 

Sayın senatörler; 
«Sovyetler Birliği'nde işçi iktidardadır, onun için 

greve lüzum yoktur, zira işçinin hakları devlet tara
fından verilmektedir.» diye açıkça Marksist propa
gandası yapan DİSK'e kulak verilmelidir. 

Marksist smsf kavgası içinde bulunan bazı oda 
ve dernek gibi kuruluşlarla olan diyalogu oy mese
lesine b&ğlamak, kardeş kavgasına yol açan gidişi 
durdurmaz. 

15 gün evvel İzmir'de TÖB - DER şubesinin ge
nel kurul toplantısında alman kararlar bir genelge 
ile şu şekilde açıklanmıştır: 

«lj Dünya işçi sınıfının tüm emeklilerinin birlik, 
dayanışma ve savaşım günü 1 Mayıs 1978'e yığınsal 
olarak katıhnması. 

2. Tekelci sermayenin örgütü MESS'e karşı yi
ğitçe direnen grevdeki Maden - İş üyesi kardeşleri
mizle dayanışmamızın sürdürülmesi. 

3. Emperyalizme, faşizme ve her türlü gericili
ğe karşı işçi sınıfımızın öncülüğünde tüm ulusal de
mokratik güçlerin eylem ve cephe birliğine şubemi
zin katılması ve bu yolda etkin savaşım sürdürülme
si.» 

Daha dün, barıştan bahseden Milli Eğitim Baka-
nı'nın kulakları çınlasın. İşçi örgütü mü, yoksa öğ
retmen derneğinin bildirisi mi?... Anlayamadık. 

Hoş görünüzden yararlanan bir ilkokul müdürü 
de 29 Ocak günü Bilecik'te okuluna CHP bayrağını 
çekmiş ve hadiselere sebep olmuştur. 

CHP'nin iktidar olduğu günün akşamı, Ankara' 
nın bütün duvarları Nazım Hikmet'in afişleriyle do
natılmıştır. 

Bir siyasi partiyi köşeye sıkıştırıp Ceza Kanunu
nun 163 ncü maddesinin pazarlık konusu yapılması
nı da hayra yormuyoruz. 

«Katillerin başı iktidarda» dediniz. Söyledikleri
mize kulak vermezseniz, bu sefer, katillerin başı 
muhalefette diyeceksiniz. Görüyoruz bunu; haydi ba
kalım, Devletin bütün gücü kuvveti elinizde, yakala
yın anarşisleri, Devlet elinizde, iktidardasınız artık, 
muhalefette olduğu gibi yan kuvvetlere de ihtiyacı
nız yok. Mecliste ve meydanlarda ceket çıkarıp, kür
süden fırlayarak, insanların üstüne yürümek, soruna 
çözüm getirmez. Bunlar gösterişten 'başka birşey de
ğildir. «Faşist tırmanışı» deyip durdunuz. Bir mem
lekette faşizm tek elle veya çift elle tırmanmaz, fa
şizmin bulunduğu yerde örgütler vardır. İster sağda, 
ister solda olsun, bu örgütler buna sıkı sıkı sarılmış
tır. Özel istihbarat teşkilatları vardır; resmisine iti
bar etmezler, hatta onu susturmak, işlemez hale ge
tirmek isterler; sağ gösterip sol yapıştırırlar. Başka 
türlü faşistler bir memlekette tırmanma imkânını bu
lamazlar. 

İktidar problemini rahatça çözen Hükümet Baş
kanının, bu problemi de çözmesini bekliyoruz. Can 
güvenliği için kesin tavır takındığını iddia ed<tn ki
şi, bugün Hükümetin başında bulunmaktadîr. 3u so
rumluluk yerine getirilmediği takdirde, en azından 
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sorumsuzluğa ortak olur. Sokaktan iktidar olma hır
sı can güvenliğini ortadan kaldırmıştır. Bunu, gör-
memezlikten gelemezsiniz, aksi halde kendi kazdığı
nız kuyuya düşersiniz. 

«Öğretim özgürlüğü» diyorsunuz; üniversiteleri 
bugünkü korkulu günlere getiren nedenler üzerinde 
durmak gerekir. Bana dokunmayan ydan bin yaşa
sın zihniyetinden kaynaklanmış bir yönetim şeklinin 
karşısına cesaretle çıkılmalıdır. Bizi haksız yere ve 
hissi olarak köstekleyen bazı kuruluşlar, Hükümeti 
destekleme eğilimindedir bugün. Bunun da değerlen
dirilmesinin yapılmasında fayda vardır. Gençlerin ça
tışmalarında CHP taraf olma huyundan vaz geçmedi
ği müddetçe sonuç alması da mümkün olmaz. İkti
dar olarak, muhalefetin de desteğine muhtaçsınız. Bu 
desteğin değerini şimdi iktidardayken anlayabilirsiniz. 
Adalet Partisi, kendis;ne düşen vazifeyi yapacaktır. 
Adalet Partisi, anarşiyi siyasi menfaat kaynağı olarak 
kullanmayı hiç bir zaman düşünmemiştir, bunu va
tanperverlikle bağdaştırmaz. 

Adalet Partisi, anarşinin kökeninde komünizmin 
ve bölücülüğün bulunduğuna inanır, yani bu Hükü
meti oluşturanların söylediği, «Hükümet gider, anarşi 
durur» düşüncesi geçer akçe değildir ve olmadığı da 
açıkça görülmektedir. Başarılı bir Sıksyünetinı komu
tanının, İçişleri Bakanı olmasına rağmen, korkarız, 
memleketi yeni bir sıkıyönetimin eşiğine götürmüş ol
masın ve bunun adı da Devleti korumanın yeni bir 
şekli olarak ortaya çıkmasın. 

Sayın Bakan, anne ve babalara hitaben, «Gözya
şı dökmek istemiyorsanız yavrularınıza küçük yaştan 
itibaren banş ve kardeşlik telkin edin» diyor. Bu in
sancıl hitabı bütün siyasi kadroların benimsemesini 
temenni ederdik. Yeni Bakanın en büyük avantajı, 
CHP gibi bir muhalefetin ba çatı alünda bulunmayı
şıdır. Demeyelim anarşi ne zaman önlenecek?.,. Türk 
M;lleti birlik ve beraberlik hasreti içindedir. Mühim 
olan, düzen değişikliği hasreti değil, kardeşlik ve sev
gi düzeninin getirilmesidir. 

Sayın senatörler; 
Bir deqil, birçok gizli eller bugün Orta Doğa'da 

dolaşmaktadır. Bizim hudut kapılarımızın eşiğinde de 
bu menfur ellerin parmak izleri bulunmaktadır ve 
kulakları da kirişledir. Türlü fikirlerle halk, cephelere 
ayrılmak istenmektedir. Tek amaçlan milleti bölmek. 
birbirine düşürmek ve Türk toplumunu böylece eri
tip çökertmektir. Türkiye'nin şu ea£;ra?İ dammı^îılîi 
b'rlfl'oîH erıe^er ımutelarça, Törkiyr'de komünizm 
tehlikesi bir abartma olarak nitelendirîlirse, hakli ola
rak gelecekten endişe ederiz» 

— 17; 

BAŞKAN — İki dakikanız var efendim. 
AP GRUPU ADÎNA MEHMET MÜNİR DAL-

DAL (Devamla) — Bağlıyorum Sayın Başkan. 

Saym senatörler; 
Partizanlıklar yapılmaktadır; yapılmamasını ister

dik. Bu hususta bir misal vermeden geçemiyoruz. «İş
gal de bir boyut ta» sözünü hatırlayarak, bundan ev
vel kısa iktidarlarında olduğu gibi, bu defa da bazı 
aşırı hareketler gözden kaçmamıştır. Sayın Çalışma 
Bakanı, görevi teslim almadan, Özel Kalem dışarı
dan gelen bir grup genç tarafından işgal edilmiş, ça
lışanlar dışarı atılmış, CHP Gençlik Kollarına men
sup olduklarını söyleyen bir grup, kapıya «CHP'de 
birlesiniz» pankartını asmışlardır. 

'Bî^j5r»kü ikî'darın ekran gazetesi de, tam anlamıy
la çiftlik haline getirilmiştir. Sanki, babalarından mi
ras kalmış, istedikleri gibi at oynatabiliyorlar için
de. Çankaya'dan bir haber yoksa, spikerden evvel ek
randa Başbakanı görüyoruz. «Esenlik» dileklerinin 
arkasından yurt sorunlarıyla ilgili açıklama yapmak 
üzere Hükümet Başkanı çıkıyor, arkasından dış sorun
larla ilgili CHP Genel Başkam bilgi veriyor; bunu 
parti haberleriyle iigili olarak Bülent Ecevit izliyor. 
Bu dorum, herhalde tarafsız arkadaşlarımızın da dik
katinden kaçmıyordur. Mesela asayiş konusunda, İç
işleri Bakanı konuşsa daha iyi olmaz mı?... Vergi ve
ren vatandaş, bedava seyretmiyor o ekranı. Azınlık 
değil, çoğunluk olan bu kitle, sıkıntı içinde. Başının 
olmayışı mı bu sıkıntıya sebep oluyor, bilemiyoruz. 
BİMiğimiz, ekranın başı üzerinde oynanan oyunların 
komedi - vodvile dönüştürülmesidir. Mevcut namze-
t'i.n de Cumhurbaşkanı tarafından şüphe ile karşıla
nıp geri çevrilmesi hakikaten bu fşi arap saçına dön
dürmüştür. 

Eğitim Enstitüleri için de oynanan trajik oyunun 
bir an evvel bitirilmesini beklemekteyiz. Bu hususla 
iîg;!i kişiler, belki ümit ışığı kendilerine de göz kır
par diye, ekran başında sabırsızlıkla beklemektedir
ler. 

Atatürk'ün eseri Anadolu Ajansının vereceği ha
berlerden ümitleri yok; zira, o koca teşkilatın bütün 
ödenekleri kesilmiş ve çahşamaz hale getirilmiştir. 

Bu Hükümet, gelirken bir gensoru önergesi • ver
mişti; eski Hükümeti 34 madde ile suçlayarak çekil
mesini sağlamış idi ve karşı tarafa savunma hakkını 
da kııHandn imruîrşh. Sadece Mükîimeie d e p , Devlet 
VQ ?çyme yüneiülmiş isnat, itham, iddia v? iftiralar 
varc??.. Cevap hakkım kuHaiüfiîak isîsveiî Klikümeî 
Başkanının savunma hakkı gaspediimişti. İktidar ol-
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mak ve iktidarda kalmak için dudaklara kilit vurma 
alışkanlığının ve «siöz müdafaanın» ilkesine konan 
ambargonun son olmasını temenni ediyoruz. Huylu 
huyundan vaz geçmez sözünün geçersizliğine inanmak 
istiyoruz; 1946'ların hortlamasını isteniliyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Daldal, müddetiniz doldu efen
dim, lütfen bağlayın. 

AP GRUPU ADINA MEHMET MÜNİR DAL
DAL (Devamla) — Tamam, bitti Sayın Başkanım, 
iki cümlem var. 

Vatan ve millet aşkımız fitne ve iftiraya mağlup 
olmayacak kadar büyüktür. Türk Milletinin teminatı
dır bu. Rejimin teminatı, Adalet Partisi felsefesinde 
yatar; şimdiye kadar zor günlerin partisi olmuştur 
Adalet Partisi, zor günlerin içinde dahi mamur ve 
müreffeh Türkiye idealinin gerçekleşmesini ihmal et-
mem'iştir, buhranlar içinde de büyük işler başarmış
tır. Her zaman alnı ak, yüzü açtk kalmıştır. Önümüz
de çok çetin günler bulunmaktadır, iktidar olmak ko
lay değildir; bu yapı ve şartlar içinde daha da zordur. 

Allah, Devleti ve memleketimizi korusun. (AP sıra
larından alkışlar.) 

BAŞKAN — Grupları adına söz alan sayın üye
ler konuştular; şimdi, kişisel görüşmelere başlıyoruz. 

İKEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — Grup 
adına söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, Danışma Kurulunun ka
rarına göre, Bakanlıklar bütçeleri görüşülürken, grup
ları adına ikinci kez söz söylemek istenildiği takdir
de, Heyeti Umumiyenin kararına başvurulacaktır. İs
tiyor musunuz efendim?... 

KEMÂL SARIÎBRAHİMOĞLU (Adana) — İsti
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Cumhuriyet Halk Partisi söz
cüsüne ikinci kez söz hakkı tanınmasını oylarınıza arz 
ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Buyurun Sayın Sarıibrahimoğlu. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Grup adına ben 

de istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sizinkini de oylarız efendim. Söz 

süresi 10 dakikadır efendim* 
CHP GRUPU ADINA KEMÂL SARIİBRAHİM

OĞLU (Adana) — Muhterem arkadaşlarım; 
Tekrar söz almak İstemezdim; fakat arkadaşımın 

güzel hikâyelerle süslediği konuşmalarındaki bazı aşı
rı iddialar, beni buraya getirmeye mecbur eyledi. 

Bir kere, «hem Adalet Partisi rejimin teminatıdır, 
su'lı ve sükûn karşjlıklı anlayış» sözlerini tekrar edi

yorsunuz, diğer taraftan Halk Partisinin hemen hemen 
27 senelik dönem içinde çok kısa yine sizlerle de or
taklı Hükümetleri dönemleri hariç, hiçbir günahı ve
ya suçu veya herhangi bir dahli bulunmayan önemli 
meseleleri, özellikle çok nazik ve milli müdafaa ile il-
giîi meseleleri, dış güvenlik ilgili meseleleri illa da ve 
illa da bu güçleri, bu müesseseleri küçük politika 
oyunlarınıza alet etmek için, politika arenasına çek
mek istiyorsunuz. Bu çelişki, milletin gözünden kaç
mamaktadır. Ayrıca, hasbelkader de olsa, Devleti yıl
larca idare etmiş Hükümet başı olarak idare etmiş 
bir Sayın Demirel'in ve O'nun Grup Sözcüsünün bu 
meselenin üzerine illa da gitmeye, illa da deşmeye ça
lışması sadece ve sadece yeni Ecevit Hükümetinin 
birtakım sosyal, ekonomik, politik önemli meseleler 
üzerine gitmesini önlemek ve geciktirmek ve mümkün 
olduğu kadar başarısızlığım mümkün kılmak hedef
lenmektedir. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Biz gitmi
şiz yahu, ne yapacaksın onu söyle. 

CHP GRUPU ADINA KEMÂL SARIÎBRAHİM
OĞLU (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım; 

Şunu bilin, Cumhuriyet Halk Partisi, sizin bu ham 
oyunlarınıza gelmeyecektir. Cumhuriyet Halk Parti
si, sizin bıraktığınız kötü mirası temizleyecektir, bu 
millet çünkü çok daha iyisine lâyıktır. 

Ben size bir şey sorayım; Sayın Demirel, tetiği 
çekecek eli «hatta dürbünlü tüfekle filan pencereden, 
filan kattan seni vuracaklar» diye Sayın Ecevit'e mek
tup gönderdiği zaman Başvekildi değil mi?... Başve
kil ihbarda bulunmaz beyler; Başvekil, katledilecek, 
katli tasarlanan kişiye, «sen katledileceksin» demez, 
bunu haber aldığı gün bütün devlet güçleriyle, gere
kirse ordu güçleriyle üzerine gider. Peki bu cebane-
tin sebebi neydi?... Niye açıklamıyor Süleyman De
mirel?.. Soruyorum, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
adına: Kimdi,, neydi, niçin üzerine gidemiyordu?... 
Bunun cevabım versin, mesele halledilir. 

YUSUF ÇETİN (Adıyaman) — Eğer, o gücü 
varsa. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Tamam kes, 
çok tatlı bastırdın. Tamamen pompaladı. 

BAŞKAN — Lütfen efendim; oturduğunuz yer
den müdahale etmeyiniz. 

CHP GRUPU ADINA KEMÂL SARIÎBRA
HİMOĞLU (Devamla) — Kolluk kuvvetleri aşın so
lun üzerine gitse de zarar görmeyeceklerini bilmeli
dir; biraz evvel konuştum grup adına. Nereden ge
lirse, hangi fikri taşırsa taşısın, yasalara aykırı hareket 
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edenler daima kanunları karşısında bulacaktır ve Ece-
vit Hükümeti bunu yaptığı ve yapmaya başladığı ve 
yapmak kararında olduğu için telâşa düşüyorsunuz. 

YUSUF ÇETİN (Adıyaman) Suçluluk telâşı. 
CHP GRUPU ADINA KEMÂL SARÎİBRA-

HİMOGLU (Devamla) — Telâşınızın sebebi bu. 
Çünkü, tahrik yuvaları bir bir temizlenecek ve bu 
tahrikleri yapan yeraltı ve yerüstü örgütleri yakayı 
mutlaka eleverecek. Bunu biliyorsunuz, anlıyorsunuz; 
telâşınızın sebebi bu. Çünkü ciddi bir Hükümet ve 
ciddi bir Devlet anlayışıyla karşı karşıya bulunduğu
nuzu biliyorsunuz. 

Hani bize düşmez, kendi arkadaşlarınız, hani 
bir yerde saygılı olmak size düşer; ne yapmış?... Par
tisinden ayrılmış, sizi kurtarmış, sizi bir karanlık uçu
ruma düşmekten kurtarmış, arkadaşlarınız. Minnet ve 
şükran duymanız lâzım arkadaşlarınıza ve sizin ba
şarısız ve kara kışta memleketi bir damla akaryakıt 
bulunmaz hale getiren iktidarınızdan kurtarmış sizi, 
hele hele AP'nin bundan gocunmasını anlamıyorum. 
Haydi, öbür partiler sizin sırtınızda rahat rahat işle
rini yürütüyorlardı; ama size ne oluyor. Siz kurtul
dunuz, Allah'a şükredin. İnşallah birkaç tane daha 
aklı başında arkadaşınız çıkar ve bu geniş kitleyi, 
% 99'u, % 90'ı, samimi olan sizleri ve partinizi ve 
tabanınızı bugünkü bir avuç idarecilerinizden kur
tarır da, memleketin politika hayatı da sağlıklı bir 
tabana oturur. 

Biz bunu istiyoruz. Biz, Adalet Partisi tahribe uğ
rasın istemiyoruz, Adalet Partisinin bağnaz sağ ve 
ümmetçilerle işbirliği yapıp, Atatürkçülükten uzak
laşmasını, rejimi tehlikeye düşürmesini istemiyoruz. 
Adalet Partisinin işgalci idarecilerinden, ki zaman za
man sizler söylüyorsunuz, basına aksediyor ve arka
daşlarınız da «Aman Allah» dedi kaçtı geldi bize. 
Pazarlık hangisi beyler?... Pazarlık eğer bahis konu
su olsaydı, Sayın Demirel bu pazarlığı çok çok iyi 
bilir. Koskoca bir Birlik Partisini hem de imanlı ki
şileri, tarih boj^unca dürüst tanınan ve dürüst insan
ları dahi ayartmasını bildi vaktiyle. Meşhur Uîusoy-
lar hadisesini unutmadık. Mebus pazarlarını unutma
dık. Şimdi, yıllar yılı sizinle beraber omuzdaşlık et
miş namuslu arkadaşlarınıza iftira etmeyi, size yakış
tıramıyorum. 

Ankara sokaklarının bütün duvarları Nazım Hik
met sloganlarıyla süslenmiş, Sayın Ecevit, Hükümeti 
aldığında. Beyler, sizin bıraktığınız bütün Devlet güç
leri o gün ayaktaydı. Demek ki, siz yaptırdınız ifti
ra için. Niye şimdi yapılmıyor?... 

I Sonra, bir ilkokul öğretmeni bayrak çekmiş, Halk 
I Partisi bayrağı. 

Beyler, müsaade edin de şu bazı bayraklar çeki
liyor okullarda, kolluk kuvvetlerinde. Eğer merakhy-
sa arkadaşım, polismiş, söylediler; ben bir polisin 
kartvizitini göstereyim, üzerindeki o amblemi gös
tereyim kendine. Belki şimdi silinmiştir; ama bütün 
kolluk kuvvetlerinde, genellikle toplum polislerinde 
hep muayyen bir partinin sloganları resimleri, isim
leri asılı idi. Bunu siz de biliyordunuz, bildiğiniz 

I halde üstüne gidemiyordunuz korkunuzdan ve buna 
da sizin adınıza biz üzülüyorduk; sizi kurtardık biz, 

j sizi bir ipotekten... 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sizin de, 

I öyle mi yapmanız lazım?... 
CHP GRUPU ADINA KEMÂL SARIİBRA-

HİMOĞLU (Devamla) — Biz yapmıyoruz. Bir ilk
okul öğretmeni, bir delikanlı; 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Doğru mu, yan
lış mı? 

CHP GRUPU ADINA KEMÂL SARIİBRA-
HİMOĞLU (Devamla) — Doğru mu, yanlış mı bil
mem. Çekebilir, buna mani oluruz. Devlet büyükle
rimizin ve Hükümet başının kesin, açık, resmen emir
leri mevcuttur. 

BAŞKAN — İki dakikanız var Sayın Sanibra-
himoğlu. 

CHP GRUPU ADINA KEMÂL SARIİBRA-
HİMOĞLU (Devamla) — Ama yasayı ihlâl eden 
varsa, o elbette... 

Şimdi, 1946'nın hortlatılması falan, filân... 
Arkadaşlar; 
Artık, bu, affedersiniz ta oralara dönmek biraz 

ayıptan da öte bir şey. Yani, biz de şimdi kalkıp 
1957'deki marifetlerden mi bahsedelim?... 1960 ara
sım mı deşelim?... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Onun he
sabı verildi. 

CHP GRUPU ADINA KEMÂL SARÜBRA-
HİMOĞLU (Devamla) — Yani, bilmem, 1971'in 12 
Martını mı anlatalım?... Yani beyler bu 1946... 

BAHA AKŞİT (Denizli) — Sen bari söyleme. 
Kalkıp bizim de söyleyeceğimiz çok söz çıkar. Sana 
yakıştıramadım. 

CHP GRUPU ADINA KEMÂL SARIİBRA-
HİMOĞLU (Devamla) — Beyefendi... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeyi
niz. 

Saym Sarıibrahimoğîu, siz de cevap vermek zo
runda değilsiniz. 
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CHP GRUPU ADINA KEMÂL SARIİBRA-
HİMOĞLU (Devamla) — Bir taraftan dostluk eli 
uzatıyor görünürken... 

BAHA AKŞİT (Denizli) — Size yakıştıramadım. 
CHP GRUPU ADINA KEMÂL SARIİBRA-

HİMOĞLU (Devamla) — Ama, sizin sözcünüz bunu 
konuştu beyefendi. 

BAHA AKŞİT (Denizli) — Sizinle birlikte millet
vekili idik. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, rica ediyorum. 
CHP GRUPU ADINA KEMÂL SARIİBRA-

HİMOĞLU (Devamla) — Beyefendi; ama İstanbul' 
da neler oldu, Antep'te neler oldu, biliriz. 

BAŞKAN — Vaktiniz doluyor Sayın Sanibra-
himoğlu. 

CHP GRUPU ADINA KEMÂL SARIİBRA-
HİMOĞLU (Devamla) — Beyefendi toparlıyorum, 
rica ederim. 

Beyefendi, bir grup adına konuşulmamak, şahsı 
adına burada konuşur, ben buna cevap dahi vermem, 
tenezzül etmem; ama grup adına, AP Grupu adına 
konuşulmamak bunlar... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sizinki de 
konuşma mı grup adına?... Akıl öğretiyor beyefendi.. 

BAŞKAN — Sayın Ege, rica ederim; ona da mü
dahale ediyorum; rica ediyorum. 

Sayın Sanibrahimoğlu, vaktiniz doldu efendim, 
lütfen bağlayınız. 

CHP GRUPU ADINA KEMÂL SARIİBRA-
HİMOĞLU (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Baş
kan. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Hülasası, şu Devleti idareye layik olmak hüneri

ni, basiretini gösterelim. İki büyük parti, akıllıca ha
reket ettiği,,el ele verdiği takdirde bu memlekette 
halledilmeyecek hiçbir mesele mevcut değildir. 1957 
de Meclise geldiğimin ikinci ayından itibaren bu ka
naati edinmişim ve bunu ısrarla birçok yerde de sa-
vunmuşumdur. 

BAHA AKŞİT (Denizli) — Şimdiki konuşman 
ne?... 

CHP GRUPU ADINA KEMÂL SARIİBRA-
HİMOĞLU (Devamla) — Beyefendi, cevaptır o, ben 
söylemedim; cevap. 1946'dan bahseden, tahrik eden 
sizin polis arkadaşınız. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Daha ev
velki konuşman ne idi?... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, zamanımız kıymet
lidir, müdahale ile uzatmayalım zamanı. 

CHP GRUPU ADINA KEMÂL SARIİBRA-
HİMOĞLU (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım; 

Hülasa, beğenin, beğenmeyin, isteyin istemeyin; 
lemokratik hayatın vaz geçilmez bir parçası olduğu 
Anayasada yazık ve bir dernek olduğu halde, çeşitli 
imtiyazlarla donatıldığı için, siyasi partilerin Devlet 
hayatındaki önemi, etkinliği çok büyüktür. Buna la

ik olmaya bakalım. Bu memleketin bizim olduğunu 
bilelim ve el ele verip memleketi, içine düşürüldüğü 
karanlıktan çıkarmaya gayret edelim. 

Saygılarımla. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına ikinci 

~;öz talep edilmektedir. Oylarınıza arz ediyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Ucuzal. 

AP GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Eski
şehir) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlanm; 

Bana Grupum adına konuşma imkânı verdiğiniz 
"çin hepinize saygılarımı sunarım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Tarihi gerçekleri bu kürsülerde tahrip etmeye 

"Jmsenin gücü yoktur. Biz, hasbel kadar Adalet 
Partisi olarak, iktidara gelmiş bir parti değiliz. Biz, 
memlekette meri seçim kanunlarının neticesine göre 
seçimlere girmiş ve Anayasanın teminatı altında 1965' 
•o milli bakiyeli sistemli kanunlara rağmen, 240 kü
sur milletvekili ile Parlamentoya gelmiş Hükümet 
olmuşuz. 1969 seçimlerinde yine meri kanunlara gö
re, seçimlere girmiş ve 256 milletvekilliği kazanarak 
iktidara gelmiş bir partiyiz. Biz, şu veya bu yerden, şu 
veya bu şekilde milletvekili ayartarak iktidara gelmiş 
bir parti değiliz. Bu tarihi gerçeği herkesin kabul et
mesi gerekir. Bu kürsüye gelip her şeyi söyleyebilir
siniz; ama söylediğiniz sözlerin cevabını da alırsı
nız. 

Bizi itham ediyor Sayın Sanibrahimoğlu, «7 mil
yonluk Bulgaristan'a enerji için muhtaç olduk», di-
w . 1950'den bu tarafa, Demokrat Parti ve Adalet 

Partisi olarak, memleketimizin önündeki yüz yıllık 
'htiyaçlarını düşünerek yola çıktık; barajlar yaptı
rırken, siz Adana'da Seyhan Nehrinin üstüne yapılan 
barajı, «köstebekler delecek, Adana'yı su basacak» 
diye kötülediniz. O baraj hâlâ Çukurova'ya ve bütün 
Anadolu'ya elektrik gönderiyor. Bu kadar fabrika
lar neye yarar, bu kadar barajlar neye yarar... Gel
diğinizi noktada, neye yaradığını anladınız. 

Demirel bölücüymüş, Demirel şöyleymiş; Milli
yetçi Cephe Hükümeti kurmuş, Türk milliyetçiliğine 
ııakise getirmiş, kendileri de milliyeîçiymiş. 
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KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — De
ğil miyiz Sayın Ucuzal?... 

AP GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — îşte Resmi Gazete elimde. Tarihi 3 Aralık 
1975. Sayısı, 15 431 ve bir dava açmışsınız Cumhuri
yet Halk Partisi olarak... 

E. AKIP AKSAÇ (Kırşehir) — Kaçıncı baskı 
hu? 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — 15 nci 
baskı bu. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — 100 ncü 
baskı da olacak. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeyin. 
Devam edin efendim. 

AP GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Resmi Gazete, «1750 sayılı Üniversiteler 
Kanununun 3-B maddesinde yer alan örf ve adetle
re bağlı milliyetçi deyimi Anayasaya aykırıdır.» 

Milliyetçiliği inkâr edeceksiniz; inkârına vesika 
arayıp Anayasa Mahkemesine dava açacaksınız, sı
kıştığınız zaman da gelip bu kürsüde milliyetçi ola
caksınız. Sayın Suphi Karaman da geldi, burada şi
kâyetçi oldu. Bizim, «Milliyetçiliği inhisarımıza aldı
ğımızı, milliyetçilik iddiasıyla memleketi böldüğümü
zü» söylediler. 

Arkadaşım, bu davayı açanlara söyle, bize ne 
söylüyorsun?... Biz, «Milliyetçilik inhisarımızda» de
medik. «Milliyetçiyim diyen herkese sinemiz açık» 
dedik. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Biz
den şüphesi yok söylemedi; sizden şüphesi olduğu 
için söyledi. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Öyle 
kabul edeceksin. Yar mı başka türlüsü? 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
AP GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De

vamla) — Onun için gelip bu kürsüde ne Atatürk
çülüğe, ne de milliyetçiliğe sahip çıkmayın. 

«Yeni Cumhuriyet Halk Partisi» cümlesiyle neyi 
getirdiniz?... Cumhuriyet Halk Partisini tümüyle red
dettiniz. Yeri gelecek reddi miras, yeri gelecek para
vana olup arkasına sığınacaksınız. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Aklı
nız ermez. 

AP GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Ondan sonra... 

BAŞKAN — Lütfen efendim; dinlemesini bile
lim. Yoksa, zaman kaybediyoruz. 

AP GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Ondan sonra hükümetler bu memlekete fe
nalık yapmış, kendileri gelmiş kurtaracaklarmış... 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Doğru. 
AP GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De

vamla) — Can güvenliği, öğrenim özgürlüğü; dün de 
söyledim, yıllarca söyledim, tamamen sizin teşvikiniz, 
şu kürsülerden yaktığınız yeşil ışıklar neticesinde 
meydana geldi. Burada gelip mütemadiyen öldürülen 
talebelerin hakkını korurken, o vatansız kişilerin öl
dürdüğü memurun, polisin, jandarmanın, subayın 
hakkını bir gün gelip şurada aramadınız. Sonra da 
geleceksiniz, sıkıştığınız yerde «Can güvensizliği fa
lan devirden kaldı» diyeceksiniz. 70 küsur genç gitti, 
daha bir ayın içerisinde. 

Dün geldi bir arkadaşınız, «420 kişinin öldüğünü» 
söyledi. 

YUSUF ÇETİN (Adıyaman) — Bunları söylemek 
için yapıyorsunuz. 

AP GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla)— Evet. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
AP GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De

vamla) — Falan yere, filân yere gölge düşürmeyin 
diye nasihata Adalet Partisinin ihtiyacı yok. Adalet 
Partisi iktidar olarak, muhalefet olarak Devleti, Dev
let olarak tanımış, Devleti ayakta tutmak için bütün 
gücüyle gayreti içerisindedir. 

Atacaksınız 1973'lerde kontrgerilla lafını, onun ar
kasına sığınarak birtakım tahribatları yaratacaksınız, 
geldiğiniz noktada hesap sorulunca, «Şimdi efendim, 
buralara gelmeyin» diye birtakım nasihatlar yapacak
sınız. 

Dün de söyledim, bugün de söylüyorum; nasihati 
Genel Başkanınız Ecevit'e yapın. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Çok 
büyük konuşuyorsun yahu. 

E. AKIP AKSAÇ (Kırşehir) — Sizin Demirel'e 
yaptığınızı yaparsak vay halimize... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sizi de gö
rürüz. 

BAŞKAN — Lütfen beyefendi, rica ediyorum. 
AP GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De

vamla) — Solun üstüne gidiyormuşuz; bilimsel sola 
varıncaya kadar sıkıştınyormuşuz. 

Biz kimseyi sıkıştırmadık. Biz Türkiye'de meri ka
nunlara herkesin saygılı olmasını istedik. Kanunla
ra saygılı olduğunuz müddetçe kimsenin kimseden 
bir şey sormaya, kimsenin kimseyi itham etmeye 
hakkı yoktur. 
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Gelirsiniz buraya, «Efendim, AP Anayasaya kar
şı.» yok, «Danıştayın verdiği kararları uygulamıyor-
muş.» dersiniz. 

KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — Ya
lan mı?... 

AP GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Sevgili arkadaşlarım, bu Anayasanın 55 
maddesi değişirken hepimiz buradaydı, çoğumuz bu
radaydık. Sayın Sarıibrahimoğlu, siz yoktunuz; ama 
bir kısım arkadaşlarınız vardı. 55 maddenin içeri
sinde değişikliğe tabi olan Danıştaya dair madde de 
yok muydu?... O da vardı. O zaman arkadaşlanmız 
çıkıp bunlara karşı gelmediler. Sadece Milli Birlik 
Grupu, «O. Anayasayı ben yaptım, sahibi benim» 
diye direndi; ama o günkü Hükümetin, o günkü şart
ların getirdiği teklif karşısında Anayasanın bir tek 
maddesinin değişmediğini, değişmeyeceğini o Anaya
sa söylediği için 55 maddesini burada değiştirdik: 

BAŞKAN — İki dakikanız kaldı Sayın Ucuzal. 
AP GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De

vamla) — Ve bu değişiklikten de memleketimiz çok 
fayda gördü. Hâlâ bugün değişmesi lâzım gelen mad
deleri var. 

Adalet Partisi olarak biz Milli Birlik Grupunu 
burada tutan maddeye karşıyız dediğimiz için, Ada
let Partisinin karşısında arkadaşlarımız yer alıyor; 
ama yerlerini muhafaza ederlerse, oturabilirler. 

KADRİ KAPLAN (Tabii Üye) — Sayın Başkan, 
rica ederim; arkadaşımız nasıl konuşuyor?... Bizim 
mevcudiyetimiz onun ağzına bağlı değildir. 

AP GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Dün geldi bir Milli Birlik Grupu üyesi 
neler söyledi burada. 

KADRİ KAPLAN (Tabii Üye) — Bizim burada 
oturmamız senin ağzına mı bağlı olacaktır?... 

AP GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Neler söyledi... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen; rica ediyo
rum. 

AP GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Sizi buraya getiren maddeyi ihlal etmiş 
vaziyettedir dünkü arkadaşınızın tutumu. 

KADRİ KAPLAN (Tabii Üye) — Senin ağzına 
bağlı değildir bizim burada olmamız. 

AP GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — «Bir partiye girdiği takdirde Tabii Üyelik 
sıfatı biter» denen maddeyi siz fiilen her gün burada 
İhlal ediyorsunuz. Biraz önce de grupunuz adına ko
nuşan arkadaş buıada neler söyledi bize. Ne hakkuuz 
var?... 

YUSUF ÇETİN (Adıyaman) — Gerçekleri ser
gile. 

AP GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Siz partiler arasında mutavassıt rol oyna
yacak bir mevcudiyet olarak duruyorsunuz, Anaya
sanın içerisinde. Soracağız bunların hesabını bağır
mak kâfi değil. (MBG sıralarından gürültüler) 

Tutumunuzu diizeitinceye kadar yapacağız bu işi. 
KADRİ KAPLAN (Tabii Üye) — Karıştırma 

bunları. Ben senden soracağım hesabını. 
BAŞKAN — Vaktiniz doMu efendim. 
Lütfen müdahale etmeyiniz efendim. 

AP GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Beni dinlediğiniz için hepinize saygılar sunarım 
sayın arkadaşlarını. (AP sıralarından alkışlar) 

KADRİ KAPLAN (Tabii Üye) — Vaktiyle Tür
kiye'yi o hale yine böyle getirmiştiniz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim; Başkandan söz 
almadan konuşma hakkına sahip değilsiniz. (AP ve 
MBG sıralarından karşılıklı konuşmalar) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, rica ediyorum. 
AP GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Eski

şehir) — Dün gelip burada konuşan arkadaşını din-
leseydin. 

KADRİ KAPLAN (Tabii Üye) — Ben de bun
ların aleyhindeyim; ama böyle konuşmayacaktınız, 
Türkiye'nin aleyhine oluyor. 

SUPHİ KARAMAN (Tabii Üye) — Sayın Başkan, 
grup adına ikinci defa söz istiyorum. 

BAŞKAN — Milli Birlik Grupu adına ikinci kez 
söz talep edilmiştir. Oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Suphi Karaman, Milli Birlik Grupu adına 
ikinci kez buyurunuz. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sarıibra
himoğlu tahrik etmeseydi bunlar olmazdı. 

KADRİ KAPLAN (Tabi Üye) — Sayın Kara
man, bize yakışır şekilde konuş lütfen. Rica edece
ğim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, burada herkes 
kendine yakışır şekilde konuşur. Müdahalenize lü
zum yok. 

Sayın Karaman buyurunuz. 
MB GRUPU ADINA SUPHİ KARAMAN 

(Tabii Üye) — Sayın Başkan, ikinci kez konuşmak 
için asla arzulu değildim. Sayın arkadaşımız Ucuzal 
konuşmalarının son bölümiiade, Türk kamuoyunu 
kontr-gerllladan bir başka konuya (Çünkü, kontr-ge-
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rilla yavaş yavaş çökmek üzeredir) aktarmak ve ka
muoyunu bu yönde oyalamak taktiğine girdiği için 
söz almış bulunuyorum. 

Arkadaşlar, biz grup adına yaptığımız konuşma
da çok seviyeli bir konuşma yaptığımız inancındayız. 
Biz, yeni iktidarı tahrik etmedik, olayların üzerine 
sertçe gitmesi için. Biz, yeni iktidardan her türlü 
fikri taşıyan gençlik hareketlerine karşı şefkat kol
larını açmasını önerdik. Biz, yeni iktidardan akü 
kullanmasını, hoşgörü kullanmasını, insanide duygu
larının en yüce duygularıyla topluma eğilmesini öner
dik. Başka şeyler de isteyebilirdik. Mukabeleyi bil-
misil isteyebilirdik; ama Milli Birlik Grupunun Ana
yasa içerisinde partiler üstündeki tutumu topluma, 
iktidarlara ancak böyle önerileri getirebilir. Biz, 
Adalet Partisi İktidarlarına da bu türlü önerileri 
1965'ierden beri söylüyoruz; ama Adalet Partili ar
kadaşlarımız, içlerinde son derece saygı duyduğum 
çok muhterem kişilerin varlığına rağmen, bir 
idare olarak, bir yönetim olarak 27 Mayıs'tan inti
kam almanın gerçek bilincinde değil, gösterisini ya
parak, eski Demokratları kanat altında toparlama
nın çabası içerisinde çalışmıştır. 

Biz, bugüne kadar Adalet Partisinin eski Demok
rat Partili arkadaşlarımızın af yasaları için perde ar
kalarında Milli Birlik Komitesi üyeleriyle yaptığı 
gizli anlaşmaları, yapmaya çalıştığı gizli anlaşmaları, 
önerileri getirmedik buraya. Bizi tahrik etmeyin ar
kadaşlar. Çok şeyler çıkar Çapanoğlu'nun altından. 

Arkadaşımız bizim burada varlığımızı bazı şartla
ra koşuyor. 

Sayın arkadaşlarım, biz burada Türkiye'de de
mokrasi 1961 Anayasasının istediği raya oturana ka
dar varız. Türkiye'de Kemalizme karşı, 27 Mayıs'm 
getirdiği insancı! ilkelere karşı her türlü fesatın yok 
olacağı güne kadar varız ve onları karşılamak için 
burada duruyoruz. 

Biz mazide Adalet Partisinin çok olumlu işlerini 
destekledik. 1971'de Finansman kanunlarınıza grup 
sözcünüzü çıkaramadınız; burada ben sizin grup söz
cülüğünüzü yaptım. Nasıl inkâr edebilirsiniz?... 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Vefa 
hissi yok ki.... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Daha başka... 
MB GRUPU ADINA SUPHl KARAMAN (De

vamla) — Varto çıkmazından sizi kim çıkardı?. Var
to'daki büyük suliSilEiaîleriîiden memleket çaîkanır-
ken, hangi grup gelip buradan ski kurtardı?... 

Arkadaşlarım, politikada yumuşak olmak esas
tır, iyi niyetli olmak esastır, hoşgörü içerisinde olmak 
esastır. Eğer böyle yapılamazsa politika ülkeye ni
fak tohumlan saçar. 

Biz 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal'in görüşüy
le Türkiye'nin 1978'deki halini tespit ettik. Ne var 
bunda?.. Azmi söyledik, kibar söyledik, edebi söy
ledik. 

Sayın arkadaşlarım, anlaşılıyor ki, kontr-gerilla 
bir noktada sıkışıklığa geldi. Türkiye'de gündemde 
çok önemli maddeler vardır. Soygunlar vardır, plan 
ilkeleri içerisinde sıkıştırılmış teşvik yağmaları var
dır, vergi iadesi yağmaları vardır. Bunlar Türkiye'de 
gündemdedir, bunları ortaya getirmek lazımdır ve ko
nuşmamızda ifade etmiştik; kontr-gerilla tartışmala
rını mütemadiyen o platforma çekmek, (CHP'li bir
kaç arkadaşın da bahtsız girişimleriyle mesele böyle 
arz edilmiştir) Türkiye'deki gündemde olan ve büyük 
halk topluluklarının bekledikleri konuları saptırmak 
amacına yöneliktir. Bugün de sayın arkadaşımız, 
kontr-gerUladan Milli Birlik Grupu üzerine ve onun 
tutumu üzerine çevirmeye çalışmıştır. Bahtsız bir 
konuşma yapmıştır. Kendi iddialarım tümüyle red
dediyorum. 

Hepinize saygdar sunarım. (MBG, CHP ve Cum-
hm başkanınca SÜ Grupu sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Gruplar adına yapılan görüşmeler 
bitmiştir. 

Sayın İsmail İlhan, buyurunuz. 
(Tabii Üye Vehbi Ersü ile Eskişehir Üyesi Ömer 

Ucuzal'ın karşılıklı konuşmaları) 
BAŞKAN — Lütfen efendim, Cumhuriyet Se

natosuna yakışmayacak sözler sarfedilmesin. 
Buyurun Sayın İlhan. 

İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, sayın 
senatörler, Başbakanlığın değerli mensupları hepinizi 
saygı ile selâmlarım. 

Grup sözcüleri Başbakanlık bütçesi üzerindeki 
görüş, tenkit ve temennilerini dile getirdiler. Bir ba
ğımsız üye olarak ben de aynı konuda görüşlerimi 
belirtmeye çalışacağım. 

Son üç yüz yıllık uygarhk ve insanlık tarihi gös
termiştir ki, bir ülkeinin ilerlemesi, güçlenmesi eko
nomik ve sosyal refaha ulaşması, kültürel ve tekno
lojik ilerlemeyi başarabilmesi, var olma ve yaşama 
gücünü kazanabilmesi her şeyden önce ileri ölçüde 
sanayileşmesine, endüstrileşmesine bağlıdır. Bir ülke
de sanayi gelişme ne düzeyde ise, o ülkenin yaşama 
gücü de o düzeydedir. Sosyal adalet ve huzurun te-
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mini ve sanayileşme seviyesine bağlıdır. Fakirliğin, 
işsizliğin, güçsüzlüğün önlenmesinin yolu sanayileşme
dir. Dış ticaret açığının kapatılmasının dünyada et
kili bir ekonomik güce ulaşmanın, buna paralel ola
rak devletlerarası münasebetlerde daha büyük imkân
lar elde etmenin yolu sanayileşmedir. 

Türkiye'de en önemli altyapı sorununun enerji ol
duğu malumdur. Ancak, enerji iletim hatları ve tesis
leri de iyi işletilmemektedir. Halen Keban Barajında 
üretilen elektriğin önemli bir kısmından, enerji na
kil hatları arızları, trafo arızalan ve işletme yeter
sizlikleri sebebiyle istifade edilememektedir. Türki
ye'de gereken alanlarda ileri teknoloji ithal etmekten 
geri kalmamalıdır. 

Türk ekonomisinin ve kalkınmasının en büyük 
sorunlarından biri, her konuda yaratılan bürokratik 
engeller, aşırı bürokratik israf ve verim düşüklüğü
dür. Türkiye'de teknik elemanın sıradan büro memu
ru veya idareci olarak çalıştırılması geleneği terkedil-
meli, teknik elemanlar münhasıran fabrika, şantiye, 
tarla ve laboratuvarlarda çalıştırılmak, hizmetin ge
rektiği yere yeter sayıda gönderilmelidir. 

Artık Türkiye'de yükseköğretim kurumları ihtiya
cı karşılayacak sayıda teknisyen yetiştirmekte; fakat 
yetişen teknisyenler bürokrasi çarkı içinde israf edil
mektedir. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin yönetimi Türk 
ekonomisi için büyük bir sorundur. Bu kurumların 
her yıl artan büyük zararları Türkiye'de yatırım kay
naklarını daraltan en önemli faktördür. İktisadi Dev
let Teşekkülleri, dünyadaki örneklerine göre, daha 
ucuz mal satan kurumlar değildir. Zararlarının se
bebi yönetimlerinin yetersizliğidir. 

Türkiye hızlı kalkınma yoluna, sanayileşme yoluna 
girecekse, işe evvela kurulu Devlet fabrikalarının zarar 
edenlerin yönetimlerini düzenlemekle başlamak zo
rundadır. Türkiye'deki Devlet fabrikaları ve İktisadi 
Devlet Teşebbüsleri yatırım kaynaklarını tüketme yo
lundan kurtarılmalı, yeni yatırım kaynakları yaratır 
hale getirilmelidir. 

Değerli senatörler, endüstrinin Türkiye'nin belirli 
bölgelerinde toplanması artık bu bölgeler içinde aşı
rı nüfusyoğunlaşması, çevre kirlenmesi, altyapı tesis
lerinin yetmemesi gibi büyük sorunlar yaratmakta
dır. Bunun yanında, endüstriyel gelişme bakımından 
geri kalmış; fakat büyük potansiyele sahip bölgelere 
hâlâ yeterince el uzatıhnamaktadır. Doğu Anadolu 
bundan böyle sanayileşmede önceliğe sahip bölge ha
line getirilmeli ve Devlet yatırımları Doğu Anadolu' 
ya götürülmelidir. 
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Muş, Türkiye'de en büyük zirai potansiyele sahip 
bölgelerden birisi olduğu halde, Devlet Planlama 
Teşkilatının tetkiklerine göre, Türkiye'nin en geri 
kalmış beş ilinden birisidir. Muş'ta 800 dönüm ara
ziyi sulayacak ve ayrıca enerji üretecek olan Çalak-
dere barajının en kısa zamanda gerçekleştirilmesi 
yalnız Muş'a değil, tüm Türkiye ekonomisine büyük 
yararlar sağlayacaktır. 

Muş'ta Murat nehri üzerinde yapılması düşünülen 
ve projesi tamamlanmış bulunan baraja öncelik veril
mesini ve programa alınmasını tavsiye ediyorum. 

Muş'ta kurulmakta olan Et Kombinası sebebiyle 
elde edilecek hayvan derilerinin işlenmesi ve değer
lendirilmesi için bir deri sanayii müessesesinin ku
rulması yurt ekonomisi açısından çok lüzumludur. 

Sayın senatörler, Hükümetin, özellikle Başbakanın 
dikkatlerini bir noktaya çekmek istiyorum. 

1966 Varto depreminde evleri yıkılmış olan Var
to'da 90, Muş'ta 120 ve Bulanık'ta 43 köy adına 
istirhamda bulunacağım. 12 yıldan beri çekilen çile 
artık son bulmalı. Evleri yıkılan afetzedelere Devlet 
konut yapacaktı. Birinci Ecevit Hükümeti zamanında 
bu yüce kürsüden 1974 tarihinde aynı konuyu dile 
getirmiştim. Her yıl bütçe görüşmelerinde ve gündem 
dışı söz alarak bu hususu dile getirmiş olmama rağ
men, bugüne kadar gelmiş geçmiş hükümetlerden hiç 
biri afetzedelerin dertlerine deva olmamışlardır. Şim
di, dört yıl sonra, Üçüncü Ecevit Hükümetinden yıl
lardan beri askıda bırakılmış olan bu sorunun en iyi 
bir şekilde hallini istiyoruz. Vatandaşın, artık bir tek 
gün dahi bekleyecek takati ve sabrı kalmamıştır. 

Sayın senatörler, bu ülkenin kalkındırılması, geri 
kalmışlıktan kısa zamanda kurtarılıp çağdaş ilerlemiş 
ülkeler seviyesine getirilmesi için, ne gibi çalışmala
rın yapılması ve hangi önlemlerin alınması gerektiği
ni hepimiz çok iyi bildiğimiz halde, yıllardan beri ik
tidar - muhalefet çekişmesinden, birbirimizi her tür
lü çirkin sözlerle suçlamaktan başka bir şey düşüne
meyecek duruma gelmiş bulunuyoruz. Halbuki, ya
pılacak ne çok işimiz vardır. Anarşik olaylar devam 
ediyor, enerji sıkıntısı sanayimizi felce uğratmış, her 
yıl değeri milyarlara varan üretim düşüklüğüne se
bebiyet vermektedir. Ara mallar temin edilmediğin
den yüzlerce fabrika kapanmış, birçokları da kapan
ma tehlikesiyle başbaşadır. Enflasyon, hayat paha
lılığı, döviz açığı, Kıbrıs sorunu, Amerikan silah 
ambargosu, Ortak Pazar ilişkileri gibi, halli gereken 
çok önemli sorunlarımız varken, bir sen - ben kav
gasını yapmaktayız. Sanki yapılacak başka bir şey 
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yokmuş gibi, günlerden beri bir kontr - gerilla tut
muş gidiyoruz. Siîalîlı Kuvvetlerimizi yıpratmak için 
nasıl da buluyorlar bu konuları?.. Şimdi bu karşılıklı 
suçlamaların zamanı mıydı?.. Hele yıllardan beri şe
refle görevini yapan MİT için bütçeye konulmuş olan 
paranın çıkarılmasını tasvip etmek istemiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı efendim, ona 
göre ayarlayın. 

İSMAİL İLHAN (Devamla) — Bağımsız bir üye 
olarak anarşi, soygunlar ve eylemler hakkındaki gö
rüşlerimi de vurgulayarak kısaca belirtmek isterim. 

12 Mart 1971 tarihinden bu yana gelişen ve yeni 
Hükümetin görev başına gelişinden sonra da devam 
eden anarşik olayların hedefinin şu veya bu parti ol
madığı, doğrudan doğruya Türkiye Cumhuriyeti Dev
leti olduğu artık herkesçe kabul edilmesi gereken bir 
gerçektir. Anarşinin dışarıdan büyük ölçüde destek
lendiğini, tahrik ve teşvik edildiğini zannediyorum. 
Bugüne kadar her fırsatta parti liderleri arasında di
yalogun kurulmasının şart olduğunu, halkımızın bu
nu arzuladığını belirttim. Bugün de aynı düşüncede
yim. Çoğulcu demokratik sistemleri kabul etmiş ül
kelerde iktidar - muhalefet diyalogu demokrasinin 
en "başta gelen şartlarından birisi sayılmaktadır. Acele 
çözüm bekleyen yukarıda belirttiğim sorunların halli 
için, bütün siyasi partilerin bir gün dahi kaybetme
den asgari müştereklerde anlaşıp gerekli önlemleri be
raberce almaları gerekir. 

Maalesef çok partili demokratik sistemi kabul edi
şimizden bugüne kadar Türkiye'de hükümet - muha
lefet ilişkileri sıhhatli ve karşılıklı güven içinde ol
mamıştır. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu, lütfen bağlayınız. 

İSMAİL İLHAN (Devamla) — Bitiriyorum Sa
yın Başkanım. 

İktidar - muhalefet arasındaki bu düşmanca iliş
kilerden en çok etkilenen ve zarar gören aziz mil
letimiz olmuştur. Millet bu zarar faturasını hâlâ öde
meye devam etmektedir. 

Sayın Başkan, sayın senatörler, 1978 Mali Yılı 
Başbakanlık Bütçesinin, Başbakanlık mensuplarına, 
aziz Türk milletine hayırlı olmasını dilerim. 

Sayın Başkan, değerli senatörler hepinizi saygı 
ile selamlarım. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat buyurunuz. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Başkan, 
say m senatörler, Sayın Bakan; 

359 sayılı TRT Kanununun 13 ncü maddesi Mec
lis saatiyle, 14 ncü maddesi bütçe konuşmaları, 15 nci 

maddesi Büyük Millet Meclisinden canlı yayın ve 16 
ncı maddesi Seçimlerin Temel Hükümleri Hakkında
ki Kanunla ilgili hükümleri gereğince uygulanması 
gerekmektedir. 

Dünyanın hemen hemen hiç bir ülkesinde, istih
bar ettiğim kadarıyla bizdeki uygulamanın benzeri 
yok. Yıllardan beri ben bazı gündem dışı konuşma
larımda da arz ettiğim gibi ve bu konuda araştırma 
yapmış bir - iki arkadaştan da öğrendiğim kadarıyla bi
risinin uygulama şeklini Türkiye'ye getirirsek mesele 
halledilir. 

Bugünkü sağcıların buraya çıkıp arzı endam edip 
büyük bir azametle «Sola iktidar vermeyelim» falan, 
buyurun oy nispetine göre, sağın oyu belli, solun oyu 
belli, soldaki siyasi partiler sola düşen kontenjan 
saatini bölüşür, sağa düşen siyasi partiler sağa düşen 
bu süreyi bölüşür. 

TRT Yönetim Kurulunun bir kararı vardır; sa
yısı malum, ilke kararı niteliğini taşır ve kanunun 
hemen hemen genel esprisinden istihraç edildiği ileri 
sürülür ve bu karara göre, her siyasi parti için 120 sa
niyeyi geçmeyecek şekilde TRT'de zaman verilir. 

Şimdi, Türkiye'nin oylarının % 57'si sol kanatta 
ve diğer sol partilerde mütalaa edilirse, % 50'nin üze
rinde oy aldıkları gözönünde bulundurulursa, sağın 
ve solun eşit şartlar altında BBC'de (Komünist ülke
leri vermiyorum, sağcıların daima emsal olarak aldı
ğı İngiltere'yi veriyorum) sağın ve solun oyları nispe
tinde TRT'de zaman ayrımı yapılacak. 10 dakika mı 
ayrılacak, oy nispetiyîe dört dakikası sağa, altı da
kikası sola. Oy nispetiyîe bölüşsün sağcı partiler, her 
birine birer dakika düşer. Burada kalkıp da ikide bir 
«Sola iktidar vermeyelim» şeklinde lüzumsuz iddia
lara gerek kalmayacaktır. Bu nedenle, yeni Hükü
metten TRT Kanununun bu yönde değiştirilmesi ve 
Yönetim Kurulunun, bu ilke kararının buna göre, za
manın şartlarına göre uygulanması gerekir. 

Belki yarın bizim solumuzda da bir parti kurula
bilir; % 5'i onundur, % 50 CHP'nindir; % 55. Ada
let Partisi düşer daha % 30'a, MHP çıkar % 20'ye. 
AÎIah göstermesin, ben de istemiyorum, AP'liler ka
dar; ama maalesef AP'nin üst yöneticilerinden bazı 
kimseler Sayın Türkeş'le birleşmiş, Sayın Süleyman 
Demirel'i bırakın da, Adalet Partisini kiraya vermiş 
durumları vardır, ama AP'nin temiz, saf tabam bun
dan habersiz. 

Demokrasinin gerçek bir alternatifi CHP ile be
raber. Bunlar tarafsız; bu bir gerçek, bu bir realite 
ve ipotek etmişler, Sayın Süleyman Demirel'i de berta-
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raf etmeye; fakat Sayın Süleyman Demirel farkına 
varmadan Türün'le, meczup Türün'le Türkeş'in kontr-
gerilla gibi uydurma beyanları... 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkarakİ-
sar) — Siz söylediniz 1974'te. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Hayır biz 
söylemedik; biz orduyla ilgisi olmayan, örfi idarede 
görevini suiistimal eden meczupların ordu ile ilgisi 
yoktur. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkarahİ-
sar) — Bütçe Karma Komisyonunda da arkadaşları
nız bunu aynen söylediler. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, Sayın Karaağaçlı-
oğlu müdahale etmeyiniz. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Ben mülazi-
mi sani Mehmet Feyyat olarak, orgeneral geçinen Tü-
rün'den daha çok ordunun şerefli üyesi sayılırım. 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — O senin fikrin. 
MEHMET FEYYAT (Devamla) — Bu itibarla, 

mündefi olmuş meczup bir kimsenin Türk Ordusu 
adına kalkıp ta beyanda bulunmaması lazımdır. An
latıldı mı?.. Onun için, onun verecek çok hesabı var
dır zamanı gelince. (AP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Ancak, çıkar 
çevrelerinde, yönetim kurullarında bu maaş almaya 
devam etsin, Süleyman Demirci'den de zekât aldı. 
Bir tane de İzmir'den geldi, bir örfi idare komutanı; 
bunların orduyla ne alakası var?.. Örfi idarede gö
revlerini suiistimal etmiş kimseler... (AP sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, müdahaleyi mucip 
konuşma yapmayın rica ediyorum. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Hayır, ko
nuşmuyorum. 

BAŞKAN — Siz de müdahale etmeyiniz. 
Müdahale celbedecek sözler sarfetmeyin lütfen. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Orduyla il
gisi yoktur. 

Türk Ordusunun alaşağı ettiği iktidarların ve o ik
tidar mensuplarının daima orduya karşı kompleksi 
vardır. Türk Ordusu, kendisine karşı kompleksi olan
ların iktidarını istemez. Ne zamanki Adalet Partisi 
reyle iktidardan düşerse, o zaman belki biraz sami
miyete inanır. Bir zaman reyle iktidardan düşmedi
niz ki, mahiyetinizi şerefli Türk Ordusu daima alaşa
ğı etmiştir. Bırakın, siz iktidar olamazsınız. İktidarı 
Cumhuriyet Halk Partisinden öğrenin. Cumhuriyet 
Halk Partisinden, Türk Ordusundan, mahiyetinden, 

şu baskı grupundan, bu baskı grupundan herhangi 
bir hareket gelmiş mi, Atatürk'ten bugüne?.. Atatürk' 
ün selefleri; ama siz halk arasına girip başka, bura
da başka konuşuyorsunuz. Sayın Erbakan'ın halk 
arasında da, burada da tutarsızsa sözleri, samimidir; 
köyde de, burada da aynı şeyi konuşuyor, eğer tutar
sızsa. Siz köyde Erbakan gibi konuşacaksınız, gele
ceksiniz burada CHP'yi taklit edeceksiniz. Kim yu
tar bunu?.. 

Siz % 80 oy da alsanız, saman gibidir. Kontrplak 
işte, kontrgerilla değil. İşte AP samanından bir tah
ta yap, oldu kontrplak. Onların da Türk Ordusuyla 
ilgisi yok. 

Şimdi, onun için bunu akıllı uslu oturun; Cum
huriyet Halk Partisinin yıllardan beri; evet «Atatürk 
zamanında, rahmetli İsmet Paşa zamanında şeflik 
devriydi, tek parti devriydi» deyin, «Demokrasiye 
karşıydı» deyin, kabul ederim; ama Atatürk'ü, özel 
kanunu çıkaracaksınız dün arzu ettiğim gibi, ondan 
sonra devrini kötüleyeceksiniz. Yok böyle şey. Millet 
yutmuyor. Her köyde artık üç tane üniversiteli çıktı, 
sizin aşağılık duygusu kompleksinizi tatmin etmekle 
yükümlü değil... 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkarahi-
sar) — Ayıp. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, zamana çok ihtiya
cımız var. Rica ediyorum, müdahaleyi celbedecek 
sözler sarfetmeyin. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Şimdi, efen
dim, kontrplakla kafaları bozulmuş bazı kimselerin 
bu konuda (sözümü kestiler de TRT ile ilgili) Sayın 
Başbakanımızdan hasseten istirham ederim, TRT 
Kanununun değiştirilmesi lazım. 

İkincisi; sorumluluk durumu; TRT mensupları
nın sorumluluğu; Cumhuriyet Savcılığında takdir 
hakkı olmadığı için sürünmektedirler, ne yapacak
larım şaşırmaktadırlar, bütün siyasi partilerin bas
kıları altındadır. Bu nedenle, bu kanuna yeni bir 
şekil vermek lazım, cevap hakkı hakkında. 

Bunun dışında, Memurin Muhakematı Kanu
ni Muvakkate hükümlerine tabi tutulmasa bile, o 
kanunun kaldırılması lâzımdır. Eğer o kanun kal-
dınhnayacaksa, bu kanunun bir memur statüsüne 
tabi tutulması lâzım, İkide bir, herhangi bir siyasi 
partinin veyahutta Cumhuriyet Halk Partisi Hükü
meti zamanında bir Cumhuriyet Halk Partisi yetki
lisinin iki kelimelik beyanıyla Cumhuriyet Savcılık
larında süründürülmemesi artık özellikle basının, 
TRT'de onun kadar özerk bir kuruluş olduğuna gö-

— 181 — 
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re, 5 nci güç olduğuna göre, onun haysiyetine sıya-
neten bir kanun çıkarmak lâzım. 

Bir memur için tanınan bir teminat, bunlar 
için söz konusu değildir. Kanuna sarahat verelim; 
sağm oylarıyla solun oyları mukayese edilecek, ona 
göre saat tespit edilecek, sağ partiler kaç tane ise 
onlar bölüşecek; (Ama, lurlanır durur ayrı mesele) 
solun saati da Cumhuriyet Halk Partisine verilecek
tir. Solumuzdaki bir parti büyüyünceye kadar. 

BAŞKAN — İki dakikanız var efendim. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım; 

İkide bir iktidardan bahsediliyor. Yine, şunu 
arz edeyim, Sayın Süleyman Demirci yanımda otur
duğu sırada, Sayın Maliye Vekili Burada konuşur
ken bir beyanda bulundu. Bizim grup tepki gös
terdi, bizim grupa dedim ki «Niye tepki gösteri
yorsunuz Sayın Bakan doğru söylüyor» siz reyle ik
tidara gelmediniz doğru. Tek şeflik devrinde reyle 
iktidara gelmedik rey yoktu. O zaman siyasi de
mokrasi 1950'den sonra teessüs etmiştir; fakat, 
döndüm bakana dedim ki «Sayın Bakan sizde ne 
zaman reyle iktidardan düştünüz, onu da söylesene, 
objektif olsana bizim grupta rahat etsin» deyince, 
Sayın Süleyman Demirel gülümsedi, çünkü bu söz 
Süleyman Demirel'in kendi grupundaki sözüdür. 
Halk Partisi reyle iktidara gelirse, biz de reyle ik
tidardan düşürsek, ki Halk Partisi reyle iktidara 
geldi evvel Allah çok şükür; ama onların reyle ikti
dardan düştüğü daha sabit olmadı. Ben bunu söy
lediğim zaman, Süleyman Demirel'in düşüncesini 
dile getiriyorum, burada bir şövalyenin birisi üze
rime yürüdü. Hem Süleyman Demirel'ci gözükü
yor, hem Süleyman Demirel'in fikrine ters düşerek 
şövalyelik yapıyor. Allah bu tip kafasız komando 
fedailerden Süleyman Demirel'i korusun. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Çeiikbaş. Yok. 
Sayın Asianoğlu, buyurun efendim. 

HİKMET ASLANOĞLU (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun muhterem üye
leri; 

Sizi fazla işgal etmeden bazı temennileri dile ge
tirmek üzere huzurunuzdayım. 

Bugün için en önemli mesele yıkıcı faaliyetlerdir. 
Yıkıcı faaliyetler, özet olarak aşırı sol faaliyetleri, 
soy ayranına göre ele alınmış bulunan bölgecilik, 
tarilcat ve mezhep mücadeleleri halinde tecelli eden 
çalışmalar. Temenni ederim ki, bugünkü Hükü

met, bütün bunlarla başarılı şekilde mücadele etsin, 
memlekette huzur teessüs etsin. 

İkinci temas etmek istediğim konu; personel 
kîasifikasyonu diyebileceğimiz layık olan kişilerin 
(memuriyet hayatından bahis etmek istiyorum) layık 
oldukları makamlara getirilememeleri, daha çok 
intisaplara, yakınhklara sempatilere, antipatilere 
yer verilmesidir. Herhangi bir ilin başına getirdi
ğimiz vali, hakikaten valilik vasfına haiz değilse, 
yıllar geçiyor; ama o vilayete, o müesseseye her 
hangi bir faydalı hizmet getirilebilmiş olmuyor. 
Her hangi bir genel müdürlüğe, genel müdürlük 
vasıflarına haiz olan, her hangi bir müesseseye, o 
müesseseyi tedvir yeteneğinde bulunmayan kişileri 
getiriyoruz. Maalesef yılları bu şekilde heder edip 
gidiyoruz. 

Batı ülkelerinde bu konuya, yani yönetici kad
rosuna hangi sahalarda başarılı olacaklar ise, o mü
esseselerin başına getirilmesi hususunda büyük has
sasiyet gösterildiğini hepimiz bilmekteyiz. 

Gayet kısa olarak temas edeceğim üçüncü ko
nu: Sosyal Adalet ve fırsat eşitliği konusudur. Sos
yal Adalet, devlet kuruluşları dahilinde, devlet ku
ruluşları içinde henüz tesis edilebilmiş değildir. Kı
yılara gidiyorsunuz, birçok devlet kuruluşlarının 
dinlenme kampları var, başka müesseselere bakı
yorsunuz onların yok. Bazı müesseselere gidiyor
sunuz servisleri var, personelini götürüyor, getiri
yor. Hemen yanındaki bir kuruluş gene devlete ait 
bir kuruluş, böyle bir imkândan mahrum. Bazı 
müesseselerde çalışanların hem işçi, hem memur 
sayıldıkları bir vakıa. İki taraflı ödeme yapılmak
tadır. Hem işçi statülerinden istifade ediyor, her 
türlü imkânlarından istifade ediyor, hem kadrosu
nu işgal ettiği maaşı alıyor. Bu şekildeki adalet
sizliklere nihayet vermedikçe, devletin bizzat kendi 
kuruluşu içinde sosyal adaleti tesis etmedikçe, mem
leket sathına yaygın sosyal adaletin kurulabileceğine 
inanmak biraz güç. 

Bunların hepsi teferruat olduğu için dile getir
miyorum. Hepsine şamil olmak üzere arzı beyan
da bulunuyorum. 

Aziz arkadaşlar; 
Bir önemli konu da, bugün içinde yaşadığımız 

dünyanın, bir barış dünyası olmadığı gerçeğidir. 
Bir topyekûn savunma hazırlığı mecburiyetinde 
olduğumuzu ve bunun sorumlusunun Sayın Başba
kan olduğunu bilmek zaruretindeyiz. Topyekûn sa
vunma artık zamanın savunmalarının bir gereğidir, 
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gerçeğidir. Baskm halinde başlayacağına herkesin 
ittifak ettiği gelecek savaşlar için milletin, tüm dev
letin kendi alanlarına düşen görevleri yapmakla yü
kümlü bakanlıkların hazırlıklı olmaları, her an baş
laması beklenebilen, başlayacağına muhakkak na
zariyle baktığım için söylemiyorum, baskın şeklinde 
başlayacağı için söylüyorum, hazırlıklı olması za
rureti vardır. Bunun için çok güçlü bir istihbarat 
teşkilatına, çok güçlü bir Milli Güvenlik Kurulu 
çalışmalarına zaruret vardır. 

Sadece askerlere güvenmek suretiyle memleket 
müdafaasına hazır olduğumuzu sanmak zamanı geri
lerde kalmıştır. Bugün Miüü Güvenlik Korulu ve 
onun genel sekreterliği bugünkü haliyle MİT, bu
günkü durumu ile topyekûn savunma hazırlıkları
mız bakımından bize tam güvence verecek seviyede 
değildir. Ayrıca, Milli Güvenlik hizmetleriyle gö
revli bakanlıkların kendilerine düşen Milii Güvenlik 
hizmetlerini tam anlamıyla ele aldıklarını söylemek 
biraz iyimserlik olur. 

Sayın Başbakanımızın, bu yeni Hükümetimizin 
bilhassa bu konulara eğilmesini, sosyal adaletin 
bütün Devlet dairelerinde. Milli güvenliğin çok 
yaygın şekilde bütün memleket sathında ve fırsat 
eşitliği dediğimiz kabiliyet ve ehliyetlere imkân ve
rilmesi hususunun bütün yönetimde yer alması su
retiyle huzurun tesisine hâkim olmasını istirham 
ediyor, saygılarımı sunuyorum. (CHP sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın İskender Cenap Ege. Yok. 
Sayın Karaağaçhoğlu, buyurun efendim. 

KÂZIM ' KARAAĞAÇLÎOĞLU (Afyonkarahi 
sar) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun çok değerli 
üyeleri; 

Sözlerime başlamadan önce hepinizi saygı ile se
lamlarım. Huzurlarınızda müzakeresini yapmakta ol 
duğumuz bütçe, hiç şüplıesizki Başbakanlık, yan' 
Türkiye'de icranın kadrosu olan Hükümetin siyasa* 
idari, hukuki, mali tasarruflarıyla İlgili birtakım m^ 
selelerin değerlendirildiği bir platform oluyor. Heniiı 
Hükümet 5 Ocak 1978 tarihinde güvenoyu almış ve 
dolayısıyla Türkiye'de tatbikatının ne şekilde gelişti
ğini, Türk siyasi hayatına, devlet hayatına ve kamu 
ya ne getirdiğinin, ne götürdüğünün henüz belirtene 
bilecek bir düzeye gelmediği bir anda hükümetin ic
raatıyla ilgili eleştirilere girmekten imtina ediyorum. 

Yalnız şunu söylemek istiyorum; muhterem arka 
daşiarım, dünyada Endenozyan'ın Sukarno'sundar 
sonra, en kalabalık kadroya sahip olan bir Hüküme

tin, icranın birbiri arasında uyum tesis ederek koor
dinasyonu sağlamak suretiyle Türk Devlet hayatın
da nasıl başarılı olabileceği konusu bende istifham 
yaratmaktadır. Ümit edelim ki, bu 35 ayrı görüşlerin 
yan yana gelmesinden meydana gelmiş olan Hükü
met kadrosu, icra kadrosu birlik ve beraberlik için
de çalışma şansına sahip olsun ve memleketin haki
katen idari, emniyet, ekonomi, yatırım politikalarını, 
iç ve dış sorunlarını içerisine alan çak ağır şartlar al
tında bu memlekete başarılı hizmetler edebilsin. 

Kuruluş şekli ile ilgili çok şeyler söylendi ben bun
ları tekrar etmek suretiyle bir polemiğe girmek istemi
yorum. Bu kısa zaman ölçüleri içerisine sığacak ka
dar da mühim değil, aslında mühim olan demokratik 
geleneklere, teamüllere, Anayasaya kanunlara uygun 
bir biçimde haysiyetli, itibarlı halka bir şeyler vere
bilecek, itimat telkin eder bir kadronun Hükümet içe
risinde yer almasını gönül çok arzu ederdi; ama ol
madı. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hükümetin önünde sorunlar, benim görüşüme gö

re, temel sorunlar evvelemirde anarşidir. Devleti, 
devlet yapan ilkelere, devleti devlet yapan müessese
lere saygıyı vatandaşın hakkını, huzurunu rahatlıkla 
3okakta gezen insanların emniyetini temin edebilme
yi eğer devlet başarıyorsa, o devlet saygılıdır, say-
3*nhğı devlet anlayışı içerisinde büyüktür. Geçmişteki 
"mdise'erle hükümetin devir aldığı noktadan bu za
mana kadar anarşideki gelişmeler, endişe verici boyut
lara ulaşmış bulunmaktadır. Bugün, 5 Ocaktan bu za-
ııana kadar sanırım ki 70'e yakın gencimiz sokaklar
la anarşinin ve terörizmin kurbanı olarak canlarını, 
bayatlarını verdiler. Çok okullar kapalı halde. Bir yıl 
çerisinde meydana gelmiş olan hadiselerle bunu mu

kayese ettiğiniz zaman, yeni Hükümetin büyük iddia-
arla işbaşına geldiği dönemden bu zamana kadar 
"marşmin arttığı, banka soygunlarının arttığı, ana ba
baların çocuklarını okula gönderirken büyük bir 
'imitsizük içerisinde akşam dönüş yollarında onları 
\aygı ile beklediği, hakikaten yürekler acısı bir duru
na gelmiş bulunduğumuz vakıadır. 

Hükümet buna acaba mevcut yasalar içerisinde, 
\nayasa ve ona ilişkin diğer yasalar içerisinde, idari 
^edbirler içerisinde nte gibi önlemler almak suretiyle 
lurdurabilecektir? İktidarıyla muhalefetiyle tüm par-
'amentosuyla bu konuda alınacak olan tedbirlerde, 
hükümete yardımcı olmak bütün partilerin görevidir. 
\caba, Sayın Hükümet, gün geçtikçe dozunu artıran 
geçmişteki tırmanma şeritlerini çok geride bırakan 
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bu anarşiye, kökü içeride, dışarıda olan anarşiye, ik
tidar - muhalefet birlikte çare bulmak için bir öne
ride, bir gayrette, bir diyalog kurma yolunda çabada 
bulunacak mıdır?.. Yoksa, Sayın Nihat Erim'in 12 
Mart sonrası hükümetlerinde, «Bu Anayasa ile Dev
leti rahatlıkla idare edebilirim» diyerek ortaya atıl
dığı, Ordunun da desteğini almak suretiyle hizmete 
koyulduğu döneme benzer bir görüş içerisinde, bir 
gün bu kürsülere gelip, bu Anayasa ile bu anarşinin 
kökünün kazınamayacağını ifade edecek alicenaplığı 
göstermek suretiyle meselelere daha büyük bir güçle 
tesahub etmenin yolunu mu arayacaktır Hükümet? 
Ama zaman çok çabuk geçiyor. Diğer meseleler için 
eleştirmek mümkün değil. İktidarı devraldığı günden 
itibaren asayiş, emniyet konuları Hükümetin vazgeçil
mez görevleri içerisindedir ve bu görevleri ifa erme
sini bütün vatandaşlar bekliyor; analar bekliyor, ba
balar bekliyor, kardeşler bekliyor, işadamları bekli-, 
yor. 

Sabah işyerine giderken acaba akşam eve dönüp 
dönemeyeceğim kafasında soru olarak yaşatan insan
lar, düşünüyor, buna çare bulmaya mecburuz. 

Aşın sağ, aşırı sol; nereden gelirse gelsin, demok
ratik anlayış içerisinde, her ikisinin de karşısında ol
duğumu ifade etmek istiyorum. Aşırı sağın da, aşırı 
solun da; aşırı solu kundaklayanların da, aşırı sağı 
kundaklayanların da Türkiye'yi b"* Lübnan haline 
getirmek isteyenlerin de, Türkiye'yi bir Vietnam ha
line getirmek isteyenlerin de karşısında olduğumu 
ifade etmek istiyorum; ama ne var ki, asgari müş
tereklerde birleşerek, dünün mulıaleîetinin sorumsuz 
davranışları içerisinde meselenin üzerine gitmekle de
ğil, objektif ölçüler İçerisinde, Türkiye'nin şartları içe
risinde, yasaların kendilerine verdiği görevlerin gere
ği içerisinde meseleye sahip çıkmanın; dünün muha
lefet görüşü içerisinde, anarşiye kol kanat gererek de
ğil, hiçbirini affetmeden, hangi yönden gelirse gelsin 
affetmeden, meselenin üzerine gitmekte fayda oldu
ğunu ifade etmek isterim. 

BAŞKAN — İki dakikanız var efendim. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — Sa
yın arkadaşlarım; 

Hiç şüphe yok ki, politikacılar olarak birtakım 
meselelere girişimde çok dikkatli olmalıyız. Bunlar
dan bir tanesi de MİT'le olan, ilgili görüşlerdir. 

Gerek Bütçe Komisyonlarındaki müzakerelerde ve 
gerekse Cumhuriyet Senatosunda yapıla gelen görüş
lerde MİT'e karşı büyük çapta hücumlar vaki ol
muştur. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden bu 

zamana kadar, Türk Devletinin güvendiği yasalara 
uygun, hakikaten demokratik gelenekler içerisinde 
hizmet görmüş olan bir müesseseyi şu veya bu ku
surundan dolayı tahribe yönelecek kadar eleştirileri 
insafsız ölçülere vardırmak, bu müesseselerin devlte-te 
ifa ettiği hizmetlerle mütenasip olmayan bir değer
lendirme olduğunu arz etmek isterim. 644 sayılı Ka
nunla kurulmuş olan bu müessese, aslında kendine 
mevdu olan hizmetleri Başbakanlığa bağlı olmak su
retiyle Türk Devletinin içten ve dıştan gelecek yıkı
cı her türlü tecavüzlere karşı Hükümeti anında ha
berdar edecek en güçlü bir istihbarat teşekkülüdür. 
Bu teşekküle karşı yapılacak olan hücumlarda çok 
dikkatli olmaya ve onun hizmet görebilme imkân
larım sağlayabilecek ölçüler içerisinde, onore 'bir gö
rüş içerisinde eleştirilmesinin yapılmasında fayda var^ 
dır. Bu itibarla, komünistlerin, anarşistlerin daima 
boy hedefleri olan Emniyet Kuvvetlerine, Orduya ve 
MİT g^bi istihbarat kuruluşlarına karşı yapılacak olan 
eleştirilerde, bilerek ve bilmeyerek devleti içten ve 
dıştan yıkmak isteyen komünist ve anarşist militan
lara hizmet etmemek için çok dikkatli davranma
mız lazım geldiği hususunu ifade etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu Sayın Karaağaehoğ-
lu. Lütfen efendim. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — Sa
yın Başkanın!, hemen sözlerimi bağlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ba memleket bizimdir; devletin devamlılığı içeri

sinde mutlaka biz siyasilere de düşen görevler var
dır. Orduya, okula ve dini inançlarımızın hakikaten 
kalplerimizde, gönüllerimizde büyük yeri olan dini 
müesseselerimize karşı olan davranışlarımızda bu ku
ruluşları politikaya alet etmeden, onların kendi mese
leleriyle ilgili görüşlerimizi ifade etmek; politikayı 
okula, camiye ve Orduya sokmamak, bugünün kritik 
döneminde, geleceğin kritik dönemlerinde Türk Dev
letinin bekası için şart olduğunu bir kez daha ifade 
etmek isterim. Bu temayülleri yıllarca sürdürenlere 
tekrar İkaz ediyorum; Türk Devletini yaşatmak, 
16 ncı Türk Devletini ayakta tutmak, şanlı Türk Bay
rağını Misak-i Milli hudutları içinde dalgalandırmak 
istiyorsak, tek düşüneceğimiz nokta; Orduyu, okulu 
ve ibadet yerlerini (camiyi) politikadan uzak tutalım 
ve bu konuda partiler asgari müştereklerde birlikte 
hareket etsinler. 

Saygılar sunarım, Başbakanlık Bütçesinin Devlete, 
millete hayırlı, uğurlu olmasını dilerim. 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. (AP sıraların
dan alkışlar) 
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BAŞKAN — Kişisel görüşlerini belirtmek üzere I 
sayın üyeler konuşmuşlardır. Başka söz isteyen yok. 

Hükümet adına Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Sayın Orhan Eyüboğlu, buyuran efendim. 

Sayın Bakan konuşma süreniz 25 dakikadır, ona J 
göre ayarlamanızı rica edeceğim. 

'DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI ORHAN EYÜBOĞLU (İstanbul Milletvekili) — 
Sayın Başkanım kısa keseceğim sonra Devlet Bakam 
arkadaşım tamamlayacak. 

BAŞKAN — Peki elendim. 

'DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI 
ORMAN EYÜBOĞLU (İstanbul Miiîetvekiîi) — Sa
yın Başkan, sayın senatör arkadaşlarım; 

OEcevit Hükümeti, Sayın eski Baş'bakan Demirci' 
den Hükümeti devraldığı zaman manzara şu îdi. Bu 
manzarayı şimdi önünüze serdiğim vakit sanıyorum 
ki, hiçibir aıkadaşmıız bunu reddedemeyecektir. 

Allah'ın günü kardeş kardeşi vuruyor; ama fail
leri bulunamıyordu. Payitahtın tam yakınlarında tren 
soyuluyor; şimdiye kadar Türk tarihinde böyle bir 
misal daha yoktur. Onun da faili buhmamıyordu, 
kamyonlar soyuluyor, otobüsler soyulayor, bankalar 
soyuluyor, yolsuzluk iddiaları, rüşvet irtikap iddiaları 
bütün ülkede dal budak salmış durumda idi. Bu ara
da yurtlarda çeşitli olaylar oluyor, failleri bulunamı
yordu. Birçok öğretim müesseseleri zaman zaman öğ
retim yapamaz duruma düşerek kapatılıyor. 

Pahaydık alabildiğine yükseliyordu. En büyük 
kentlerde 'bile akşam geç vakitlerde sokağa çıkan ka
dınlar çeşitli taarruzlara uğruyorlar, bu arada da bazı 
kimseler kaçırıhyordu. Bütün bunlar genel vaziyeti 
sizlere tekrar hatırlatmak için ifade ettiğim konu
lardır. 

Şimdi, biz iktidarı aldığımız vakit durum bu idi. 
Bizden bir Sihirli değnek beklememeniz lazım. 5 gün
de, 10 günde, 20 günde bütün bunları halletmemize 
inanmanız doğru değildir; ama er geç belli bir müd
det içinde bütün bu konular halledilecektir ve mem
leket beili bir huzura kavuşacaktır. 

Biz ne yaptık gelir gelmez : Bir İç Güvenlik Koor
dinasyon Komitesi kurduk, bu Komitenin başında 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak ben 
ba'unuyorum, İçişleri Bakanı bulunuyor ki, Sayın 
Grup Sözcüsü İçişleri Bakanından iyi bir şekilde ba
his ettiler, gene tecrübeli bir devlet adamı olan Nec
det Uğur Mitli Eğitimde bulunuyor, Adliye Bakanı ' 
bulunuyor ve Spor Bakanı bulunuyor. Biz zaman za
man toplanıyoruz. Memleketin içinde bulunduğu du

ruma gözden geçiriyoruz; çeşitli tedbirler akyoruz. 
Yığınla tedbirler üzerinde duruyoruz ve bu arada da 
bir tedbirler demeti hazırladık, peyderpey bunları tat
bike başladık, yenilerini de almak üzereyiz. Şimdi de
vam etmiyor mu olaylar?,. Ediyor, ediyor ama bir 
İçişleri Bakanı akabinde olay yerine gidiyor. Olayın 

i temelinde yatan nedenleri araşîınyor. Ne gibi tedbir
ler almak gerekiyor, önerilerle bize geliyor, bu tedbir
ler üzerinde duruyoruz. Bankalar soyulmuyor mu? 
Soyuluyor; ama eskisine nazaran biraz azaldı; onu 
da önleyecek tedbirler üzerinde durmaktayız. 

Bankaların genel müdürleriyle yaptığımız toplantı
da, toplantıya gelen arkadaşlardan büyük bir anlayış 
gördük. O tedbirleri alabilirsek (Bir zamanı gerektiri
yor bu) sanıyorum ki, banka soygunları büyük çapta 
yüzde yüz diyemem, ama en azından % 90 - 95 nis
petinde önlenecektir, önlenmesi mümkündür. 

Sevgili arkadaşlarını; 
Ben konuşmacıları dinledim, kimsenin sorumlusu

nu burada dile getirmek istemiyorum. Bütçe konuş
malarında, konuşucuları, eleştiricileri dinliyorsunuz, 
hangi nedenlerle bu olaylar meydana gelmiştir, dinle
yenler bir netice çıkaracaklardır bu konuşmalardan. 
Yalnız şunu anlatayım, bizim aldığımız kararlar ara
sında "ster sağdan, ister soldan hangi yönden gelirse 
gelsin, bütün şiddet eylemlerini kesinlikle önlemeye 
hazırız. Bu tedbirleri alıyoruz, hiç tefrik gözetmeksi
zin eşit muamele yapacağız, adil muamele yapacağız 
vurgulayarak söylüyorum müşfik muamele yapaca
ğa. Silah kullanma en son baş vuracağımız tedbirdir. 
Silah kullanmadan önce, insanları hırpalamadan ön
ce alınacak birçok tedbirler vardır. Bu tedbirler üze
rinde özenle durmaktayız. 

Bu arada eski bir hatıramı huzurunuzda dile getir
mek isterim. 6 - 7 Eylül hadiselerine kadar geriye git
mek isterim, bir vakayı hatırlatmak iç'n, 

6 - 7 Eylül olaylarında ben İstanbul'da görevli 
idim, saat 9,80'a kadar yağma yoktu arkadaşlar, yağ
ma 9.öö'dan sonra başladı ve İstanbul tahrip edildi, o 
zaman düşündüm altında yatan neden nedir? Eşitsiz
lik. Bir tarafta korkunç imkânlar içinde yüzen insan
la!', diğer tarafta geniş bir kitle, çok geniş bir kitle 
be;' türlü imkândan mahrem edilmiş. 2 - 3 gün sonra 
(Hiç unutmuyorum bunu) bana bir binbaşıyı getirdi
ler görevli bulunduğum daireye, hangi nedenle getir
diklerini sorduğum vakit akşam beşten, altıdan sonra 
bu binbaşı takside şoförlük yapıyormuş, «Neden ya
pıyorsun» dedim; «Benim geçim imkânlarım budur», 

[ 5 tane çocuğum var geçindlremiyorunı. Ehliyetimi sor-
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dokları vakit veremedim; çünkü beni alıp binbaşı ol
duğumu öğrendikleri vakit İnzibata götürürlerdi, mes
lek hayatım tehlikeye girebilirdi.» 

Sevgili arkadaşlarım; 
İnsanları kaybetmekten korkacak bazı şeylerim sa

hibi yapmadıkça, (tekrarlıyorum) insanları kaybet
mekten korkacakları bazı şeylerin sahibi yapmadıkça 
biz memlekete kolay kolay huzur getiremeyiz; altında 
yatan tek neden, en büyük neden budur. 

Fazla vaktinizi almak istemiyorum. Sayın Devlet 
Bakanı arkadaşım diğer konularda da Başbakanlığın 
görüşünü sizlere ifade edeceklerdir. 

Teşekkür ederim, saygılarımı sunarım Sayın Baş
kan. (CHP, MBG, Cumhurbaşkanınca seçilen üyeler 
Grupu sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Hükümet, 25 dakikalık süresini ikiye 
bölmüştür. Şimdi Sayın Hikmet Çetin, Devlet Baka
nı. 18 dakikanız kaldı efendim. 

SAİT MEHMETOĞLU (Mardin) — Sayın Baş
kan, soru soramaz mıyız? 

BAŞKAN — Soruyu daha önce vermiş olmanız 
gerekiyordu efendim, alınan Danışma Kurulu kararı
na göre soru hakkınız yok. 

DEVLET BAKAM HİKMET ÇETİN (İstanbul 
Milletvekili) — Sayın Başkan, değerli senatörler; 

Sayın grup sözcülerinin ve sayın üyelerin uyarıcı, 
yol gösterici konuşmalarım ve dileklerini tüm çalış
malarımızda dikkate alacağımızı belirtirken, Hükümet 
adına kendilerine teşekkürlerimi sunarım. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Ülkenin bugünkü önemli sorunları arasında başta 

geleni, hiç kuşkusuz can güvensizliğidir. Yılların ih
mali ülkeyi bu alanda ciddi bir noktaya getirmiştir. 
Hükümetimiz kurulduğu günden beri öncelikle, ağır
lıkla bu konunun üzerine eğilmiştir. Hükümetimizin 
güvenoyu almasından bu yana ancak 21 gün geçmiş
tir. Olayları ve alınmakta olan önlemlerin etkinliğini 
bu açıdan değerlendirmenizi özeMikle istirham edece
ğim. 

Ülkeyi bugünkü bunalım noktasına getiren olay
ların kısa bir analizini yapmakta yarar görmekteyim. 

Sayın senatörler; 
Ülkemizde birkaç yıldır giderek artan şiddet ey

lemlerinin her alana yayılan bunalımların karamsarlı
ğın çeşitli nedenleri ve kaynakları vardır. Türkiye, 
çok dinamik bir toplum yapışma sahip. Oluşan, sü
regelen değişmelere, gelişmelere Türkiye'de hükü
metler, yöneticiler duyarsız kalamaz. Yöneticiler, hü
kümetler toplumsal gelişmeleri görmenıezlilkten ge

lemezler. Bugün ekonomik alandaki bunalımm dar
boğazların yol açtığı işsizlik, giderek aithyor. Son 
yıllarda bu alanda yeni ve tehlikeli bir o!gu ontaya 
çıknnşnr. Mevcut olarak oran ve mutfak rakam ola
rak yiüksak oian işsizler ordusuna yenileri katılı
yor. Çünkü, daha önce işi olanlar daha önce çalı
şanlar Türkiye'deki ekonomik bunalımın sonucu 
oiarak işlerini kaybediyorlar ve işsizler ordusuna ka
tılıyorlar. Ülkemizde hızlı bir kentleşme var. Bu 
kentleşme fonksiyonel değîL insanlar iş bulmadan 
kentlere gelyor ve iş bai anlardan özeiüükle son bir 
iki yıîda işlerini kaybetmeye başlamışlardır. 

DeğeriıH senatörler; 
İnsaüiiıarın anlık, meşru kazançlarla yetinmediği 

bir ortam oüuşmuş Türkiyemizde. İİnsanların bir kıs
mı meşru haklarına, meşru kazançlarına rıza gös
terilmeyen bir ortam yaratılmıştır. Sağlıksız bir sa
nayileşme üiken-n dışa bağlılığını artırmıştır. Dış kay
nak devam etUiği sürece dış yardımlar geldiği sürece 
bunlara aJdınlmamıştır, ama döviz darboğazı orta
ya çyküıca sanayi hammadde yokluğundan, salnayi 
enerji yokluğundan işlemez haüe gelmiştir. 

DeğerEi senatörler; 
Ekonomik, sosyal ve toplumsal nedenlerden ülke

nin dinamik güçlerinin uyumsuzluğu zaman zaman 
ortaya çıkabilir. Bu, doğaldır, bu oüaylar görülebi
lir. Bu gibi olaylar yalnız Türkiye'de değil, zaman 
zaman çok pari.Jİ demokratik yaşamı benimseyen 
diğer üikelerde de olagelmektedir. 

Ancak, Türkiye'de bunlardan önemli ölçüde fark
lı geiişiîieier ve olaylar meydana gelmektedir. Anar
şi, şiddet eylemleri, toplamışa] uyumsuzluk, çeliş
ki, başsbaşiuk son iki buçuk yıllık dönemde tüm 
devkt yöneCrriine hâkim olmuştur. Ülkemizde bir 
süredir şiddet eylemleri yalnız, sokakta değil, Dev
let yönetiminin kurumlanılın içinde de vardır. Eko
nominin yönetiminde başıboşluk ve anarşi vardır. 
Milli eğ timde, eğitim kurumlarında anarşi vardır. 
Kısaca bütün bakanlıklarda tüm kurumlarda bâr ba
şıboşluk bir anarşi ortamı vardır. 

Çok değerli senatörler; 
Cumhuriyet tarihimizde iük kez kamu yönetirniıı-

de içgüvenliği sağiamakîa sorumlu kurumlarda gö-
revierini etkileyecek poüitika akımları meydana gel
miştir. Bu durum, eği2m tüm kamu yönelimini ve 
tüm kamu yönelimlinin işîerlllğlnl büyük ölçüde fel
ce uğratmıştır. Devletin bir kolu diğer kolumun kar
şısına geçerse orada önce etkinlik kavmaz, işlerlik 
kalmaz, sonra da bu, giderek, anarşiye ve başıboştu-
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ğa dönüşür. Devletteki, kaımu yönetimindeki bu du
rum, cihetteki toplumun diğer kesimlerine yansıya
caktı ve geçmiş dönemde bu, yansımıştır. Bizden ön
ceki Hükümet dönemlinde bülün bunların sorumsuz
ca örneklerini gördük ve hep birlikte yaşadık. 

Aslında bütün bunları yalnız, biz Hükümet ola
rak söylemiyoruz. Geçmiş Hükümetin bazı üyeleri 
de bu konulan değişik biçimde de olsa zaman zaman 
dile getirmişlerdir. 

Bugün karşınızda bulunan Hükümet, işte kısaca 
belirdiğim ekonomik, sosyal ve toplumsal bunalım
ların bir sonucu olarak demokratik Î3ke5er içinde or
taya çıkmış bir Hükümettir. Bunu, yalnızca sayıla
rın toplaımı olarak almak sanıyorum bizleri yanıltır 
ve toplum olaylarına gerçekçi teşhis koymaktan alı
koy ar. 

Sayın senatörler; 
Toplumumuzda önemli değişmeler, gelişmeler var. 

Yöneticiler ve hükümetier bunlara duyarsız kala
maz. Kendini, toplumun değişen ve gelişen gerek
sinmelerine uydurmak durumundadırlar. Hükümet
ler, yöneticiler kendilerini buna uydurmazüarsa, top
lum düzenini beHlrfeyen kurallar geride kalır, top
lumda çeÜIşkiler artar. Hükümetimizin bu anlayış ve 
esnekîiği göstereceğini huzurunuzda açıklıkla belirt-
mtek istiyorum. 

Değerli senatörler; 
Adalet Partisi sözcüsü, Sayın DaSdal, Hükümeti

mizin enkaz yerine dinamizm devraldığımı belirttiler. 
İzninizle ayrıntılarına girmeden bu konuda da bir
kaç söz söylemek istiyorum. 

GePln hep beraber bazı gerçekleri kabul edelim. 
Türkiye, bu dönemde planlı dönemin en düşük bü
yüme hızını gerçekleştirmiştir ve 1977 yılında mil
li geSIr % 5 dolayında artmıştır. Sanayileşme dedik, 
plan hedefleri % l l ' i n üzerinde bir sanayileşme ar
tışı öngörürken 1977 yıüinda ancak % 2,8 oranında 
bir sanayileşme hızını gerçekleştirebildik. İşsizlik bü
yük bir toplumsal sorun haline geteıiştir. Tesisler 
kapanıyor, iş yerleri tatil ediliyor, işçiler işten çıkarılı
yorlar. Hammadde yokluğundan işten çıkarılıyor, 
enerji kısıtlamasından işten çıkarılıyor. Enerji sıkın
tısı bizden önceki hükümetin Enerji ve Tabu Kay
naklar Bakam Sayın İnan'ın da zaman zaman açıklık
la belirttiği gibi önümüzdeki yıllarda da artacaktır, 
devam edecektir. Çünkü, geçmiş yılların ihmali Tür
kiye'yi bugün diğer bir çok sorunlar yanında enerji 
alanında da büyük bir darboğaz noktasına getirmiş
tir. Bir enerji tesisini bir yılda iki yılda bitiremezsiniz. 

Türkiye'de hidrolik santrallara dayalı bir enerji tesi
sini yedi, sekiz yıldan önce devreye sokma olanağı 
yoktur. Yine Türkiye'de termik bir santralı otuz ay
dan kırk aydan ösce devreye sokma olanağı yoktur. 
Bu nedenle geçmişte yapılmış olan hataların sonucu 
olarak Türkiye'de bugün enerji sıkıntısı vardır ve son 
üç yılda yatırımlar alanında enerji alanında yapılan 
ihmallerin sonucu olarak da önümüzdeki bir kaç yıl 
içinde enerji sıkıntısı devam edecektir. 

Yine Türkiye, İkinci Dünya Savaşından bu yana 
en yüksek fiyat artışları ve hayat pahalılığını 1977 
yılında yaşamıştır. 

İşte Hükümetimiz böyle bir fiyat istikrarsızlığını, 
böyle bir hayat pahalılığı ortamını devralmıştır. Şu
bat 1977'den bu yana ülkenin en hayati ürünleri için 
bile Merkez Bankasından döviz transferi yapılamaz 
hale gelmiştir. Bugün Merkez Bankasında bekleyen 
transferlerin miktarı 2 milyar doları aşmaktadır. 

Kısa dönemli dış borçlar ve vadeleri gelmesine 
karşın yerine getirilemeyen yükümlülükler dış ekono
mik ilişkilerimizde işlerliği ortadan kaldırmıştır. 

Çok değerli senatörler; 
Bunlar, satırbaşlarıyla belirtmeye çalıştığım Hü

kümetimizin devraldığı temel ekonomik ve sosyal 
sorunların durumu. Bunun ismine enkaz dersiniz, bu
nun yerine darboğaz deriz, bunun yerine bunalım de
riz; ama ekonomik ve sosyal alanda çok ağır koşul
larla karşı karşıya bulunmaktayız. Bunları yeni öğ
renmiş de değiliz. Biz, Hükümeti kurarken böyle bir 
bunalımı devralacağımızı, böyle ağır koşullarda hü
kümet edeceğimizi bilerek bu Hükümeti kurduk. Önü
müzdeki dönemde alınacak önlemlerle umarız ki, kı
sa dönemde Türk ekonomisine gerekli işlerliği kazan
ma yoluna gideceğiz. 

Cok dp^erlj senatörler; 
Biz Hükümet olarak ve özellikle Hükümet Başkanı 

Saym Ecevit olarak, dün ne söylediysek bugün de ay
nı şeyleri söylemekteyiz. Bunların bazılarına izninizle 
değinmek istiyorum. 

Hükümet olarak anarşi ve şiddet eylemlerinin kö
küne inmek kararında olduğumuzu belirttik. Bunu 
söylememiz karşısında muhalefetin bazı sayın sözcü
leri, konuyu ısrarla Türk Silahlı Kuvvetlerine bağla
mak eğilimini göstermektedirler. Muhalefetteyken de 
Hükümetteyken de Silahlı Kuvvetlerimizi, Ordumuzu 
siyasal tartışmaların, polemiklerin dışında tutmak için 
gerekli özsnl geçmişte de gösterdik bundan sonra da 
göstermeye devam edeceğiz. 
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Türk Silahlı Kuvvetleri hiç bir zaman siyasete ak
tif olarak girmeyi istememiştir ve bunun içindir ki, 
Türk tarihinde askeri hükümetler geleneği hiç bir za
man yoktur ve yerleşmemiştir. Türk Silahlı Kuvvet
lerini siyasal polemik konusu yapmayalım, bunun hiç 
bir kimseye yararı yoktur, bu konuyu deşmenin de 
kimseye yarar sağlayacağı inancında değiliz. 

Sayın senatörler; 
Her kuruluş, örgüt ve kamu görevlisi demokratik 

hukuk devletinin gerektirdiği kurallar içinde kalmak 
zorundadır. Devletin haber alma ve değerlendirme 
örgütünde de demokratik hukuk devletinin ve açak 
toplumun gereği olan niteliğin kazandırılacağını Hü
kümet Programımızda da açıklıkla belirttik. Bu ör
güt yine Hükümet Programımızda da açıldıkla belirt
tiğimiz gibi siyasete dolaylı da olsa karıştırılmayacak, 
propaganda ve yönlendirme çalışmaları yapmayacak
tır. 

Yine Hükümet Programımızda ilkelerini açıklıkla 
belirttik : Hiç bir gerekçe ile, hiç bir kimseye devlet 
denetimi ve sorumluluğu dışında kamu görevi yapma, 
zor kullanma, güvenlik sağlama, kendi kendine hak 
alma yetkisi ve olanağını tanımama kararında oldu
ğumuzu açıklıkla bir kere daha belirtmek isterim. Ya
saları uygulayacağız, yasalara karşı gelenlere yasalar 
tarafsız bir şekilde ve devletin yasal güçlerince uygu
lanacaktır. 

Çok değerli senatörler; 
Yine bir sayın üye, devlet organlarının işgali ve 

kamu görevülerinin durumu hakkında bazı eleştiri
lerde bulundu. Biz burada da bir ilkeyi açıklıkla be
lirtmek isteriz. Biz; kimin, kimi, ne zaman, nereye 
getirdiği ile ilgili değiliz; ama kamu yönetiminde gö
rev alanların ne yaptığı ile her zaman ilgileneceğiz 
ve bundan sonra da ilgilenmeye devam edeceğiz. Bu
nu yaparken de yol gösterici rehberimiz, yol göste
riciliğimiz yine yasalardan gelecektir. İzninizle 657 
sayılı Yasanın bu konudaki 8 nci maddesini aynen 
okumak istiyorum : 

«Devlet memurları resmi sıfatlarının gerektirdiği 
itibar ve güvene lâyık olduklarım hizmet içindeki ve 
dışındaki davranışlarıyla göstermek zorundadırlar. 
Devlet memurlarının işbirliği içinde çalışmaları esas
tır.» 

Konuşmamın başında da belirttiğim gibi, Türki
ye'de son yıllarda bazı kamu kuruluşlarında Devlet 
kuvvetlerinin Devlet yönetiminin gerektirdiği bası 
davranışların dışına çakıldığı açıkça ortadadır. Dosya
nın hiç bir yerinde bir devlet kuruluşuna polis yamn-

8 . 2 . 1978 O : 1 

da ve polisin himayesinde bir kamu görevlisinin git
mek zorunda kaldığı görülmemiştir, ama Türkiye'de 
bu son iki buçuk yılda yaşanmıştır, şimdi de bazı ka
mu kurumlarında halen bunlar devam etmektedir. 

Biz, Hükümet olarak yasaları uygulayacağız ve 
yasaların gerektirdiği Önlemleri alarak kamu yönetici
lerinin, kamu görevlilerinin yasaların kendilerine ver
diği görevleri yapmaları kesinlikle sağlanacaktır. 

Saym senatörler; 
Hükümetimiz, devlet yapısında ve yaşamında zo

runlu duruma gelmiş demokratik düzenlemeleri kı
rıp dökerek, polemik yaratarak değil, yeni yaralar 
açarak değil, Devlet kuruluşlarını tatsız ve gereksiz 

-tartışmalar içinde değil, demokratik hukuk devletinin 
uygarca kuralları içinde ve sorumluca bir yaklaşımla 
gerçekleştirmek kararındadır. Türk Ulusu, yıllardan 
beri huzur ve dirlik özlemi içindedir. Toplum, iç ba
rış ve ulusal birlik beklemektedir, dış güvenliğin sağ
lanmasını beklemektedir, güvenilir bir devlet yöneti
mini beklemektedir, öğrenimin geçerli olacağı bir eği
tim düzeni beklemektedir, işleyen hızlanan bir ekono
mik yapı, bir ekonomik düzen beklemektedir. 

Yıllardır oluşturulan bunalımın ekonomik ve top
lumsal nedenlerine ve kökenlerine inerek ve bunalı
ma sağlıklı, çağdaş ve geçerli bir çözümün bulunabi
leceğine inanmaktayız. Bu konudaki desteklerinize 
her zaman içtenlikle teşekkür eder, saygılar sunarım, 
(CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Başbakanlık 1978 Mali Yılı Bütçe 
Kanun tasarısı üzerindeki görüşmeler bitmiştir. Bö
lümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum... Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabu! edilmiştir. 

Başbakanlık Bütçesi 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 49 006 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Bakanlıklararası işbirliğini sağ
lamak ve Hükümetin genel si
yasetini izlemek. 38 910 000 
BAŞKAN — Bölümü oyîarı-
ÎÎIZS sınıyorum. Knbul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 535 907 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Bütçesi 

111 Milli Güvenlik hizmetlerinin 
yürütülmesi 5 925 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 225 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Mit Müsteşarlığı Bütçesi 

111 MİT İstihbarat hizmetleri 953 750 000 

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 30 928 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Devlet Personel Dairesi Bütçesi 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 11 893 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Devlet personel rejiminin dü
zen ve geliştirilmesi 6 181 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 170 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreterliği Bütçesi 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 8 623 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Nükleer enerji alanında bilim
sel ve teknik araştırma 139 301 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 5 067 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1978 Mali Yılı Bütçe Kanunu tasarısı Başbakan
lığa ve memlekete hayırlı olsun. 

B) 
ÇESİ 

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI BÜ\T-

BAŞKAN — Şimdi, Başbakanlığa bağlı dairelerin 
bütçelerinin müzakeresine geçiyoruz. 

Devlet Planlama Teşkilatı. 
Hükümet ve Komisyon, yerlerinde. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Te

mel Kitapçı; buyurun efendim. Süreniz yirmi dakika
dır,. 

CHP GRUPU ADINA TEMEL KİTAPÇI (Si
vas) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun de
ğerli üyeleri; 

Devlet Planlama Teşkilatının 1978 Mali Yılı Bütçe 
tasarısı üzerinde CHP grupunun görüşlerini arz et
mek üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Uîusal kalkınmanın bir plan ve program disiplini 
içerisinde ohnası çağdaş devlet anlayışının bir ürünü-
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dür. Bugün gelişmiş ülkeler dahi, insanlarına daha iyi 
ve daha mutlu bir hayat sağlayabilmenin ekonomik 
sosyal ve kültürel planlama ile olabileceği gerçeğini 
tespit etmişlerdir. Özellikle, toplum olanakları kısıtlı, 
yetişmiş elemanı az, kaynakları kıt olan, buna karşı
lık bireylerinin istekleri ve gereksinmeleri son derece 
fazla, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için mev
cut kaynakları israf etmeden en iyi şekilde toplum ya
rarına belirli önceliklerde kullanma zorunluğu ortaya 
çıkmaktadır. 

İşsizliğin birey başına düşük gelirin, bölgelerarası 
dengesizliğin, dış kaynaklara bağlı sanayinin teme! 
sorurZkr olduğa toplumda, devlet, tüm bu sorunları çö
zümleyecek ekonomik, sosyal ve kültürel kalkmmayı 
gerçekleştirebilecek tedbirleri almak görev ve sorum
luluğu ile karşı karşıyadır. Bu, Anayasamızın aynı za
manda sosyal devlet kavramının bir gereğidir. 

Sayın senatörler; 
Konunun geleceğe ışık tutabilmesi için Ulusal 

Kurtuluş Savaşından günümüze kadar uygulanan eko
nomik politikaların bir değerlendirmesini yapmak 
istiyorum. 

Ekonomiyi ve sosyal hayatı merkezi bir plan sis
temiyle yönelme gereksinmesi, Cumhuriyet tarihinde 
çeşitli zamanlarda çeşitli nedenlere bağlı olarak, 
önemli bîr ekonomi politikası aracı olarak ele alın
mıştır. 

Türk toplum hayatında ilk planlama gereği, özel 
sermaye girişimcileri eliyle gerçekleştirilmesi düşünü
len kalkınmanın ve sanayileşmenin başarıya ulaşa-
mr.dığı belli olduktan sonra anlaşılmıştır. Uzun sü
ren bir deneyden sonra geleneksel, toplumsal ve eko
nomik yapsyı kurmanın ve topluma yeni bir yapı 
kazandırmanın özel sermayeciler eliyle mümkün 
olaınıyacağı kesinkes belirgin hale gelmiştir. 

O kadar ki, Cumhuriyet rejiminin giderek kitle
leri daha yoksullaştırdığı şüphelerinin yoğunluk ka
zandığı günler olmuş; kalkınma ve gelişme konusu 
bir çeşit rejim konura olarak tartışılır hale gelmiştir. 
İşte bu koşullar içinde kalkınma ve gelişmenin Bev-
let eliyle yürütülmesi ve Devletin ekonominin her 
dahnda yatırsmcı, işletmeci, seçici yönlendirici ve da
ğıtıcı olarak ekonomik roller üslenmesi resmi Devlet 
doktrini haline gelmiştir. O dönemde özellikle 1930 -
1933 yıllarında Devlet, büyük ölçüde merkezi ve 
(emparatif) bir plan yöntemi çerçevesinde ekonomi
ye müdahsle etmeye karar vermiş bulunmaktadır. 
Denebilir ki, o düseMkrde bu karar ve yöntem he
men ve yalnız Türkiye'ye ö.?gü Lir dünya gerüşü 

j özelliği kazandırmıştır. Her ne kadar başka ülke
lerde de ekonomiye benzer müdahaleler olmuşsa da 
başka ülkelerdeki uygulamalar Türkiye'deki gibi 
uyumlu, tutarlı, bütünleşmiş bir program niteliğinde 
olmamıştır. Gerçekten, ülkemizde o dönemde Dev-

| letçiük ve bunun doğal gereği olan planlı kalkınma 
s yöntemi ve yapılan kalkınma planları ekonomiyi 

önemli ölçüde yönlendirmeye, kalkınmayı gerçek
leştirmeye büyük ölçüde etken olmuştur. Zaman 
kîsa okluğu için ayrıntılarına girme olanağından 
yoksun olduğumuzdan kısaca deşebilir ki, ilk beş 
yıîkk plan uygulaması sonunda Türkiye'de büyük 
kk kamusal ekonomik güç sağlanmış, isabetli ve 
güçlü yathrımlar yapılmış, sanayi nerede ise ilk kal
kın manivelalarına sahip olmuştur. 

Nitelemek gerekirse- ilk planın (Parasal plancılık 
yanı) daha baskın görülmektedir. Ama, deneyler fi
zik planlamanın daha geçerli yararlı ve ekonomik 
sosyal kalkınma amacına daha büyük katkılar ya
pabileceği gerçeğim ortaya koymuş, bu nedenle de 
ikinci plan, fizik planlama karakteri ağır basan bir 
nitelikte hazîrlanmıştır. 

Ne var ki tarih içinde ikinci defa hazırlanan 
plan uygulaması mümkün olmamıştır. İkinci planın 
uygiilsıımamasma İkinci Dünya Harbi ön koşulları 
ve bizzat harp ekonomisinin engel olduğu açık bir 
gerçektir. 

I İkinci Dünya Savaşının her ülkeye olduğu gibi 
j ülkemizi de özellikle ekonomi alanında derinlemesine 

ve genişlemesine etkilediği yadsınmaz bir gerçektir. 
Savaş içinde kıtlıkların ve üretim eksikliklerinin 
özellikle tüketim ve dağıtım süreci içinde büyük 
önem kazandığı ve dağıtım mekanizmasını elinde 
bulunduran s>mfiara büyük olanak sağladığı ve bu 
Einıflarm büyük ekonomik güçlere sahip olduğu bir 
başka geçektir. Savaş sonrasında harp ekonomisin
den yararlanan ve önemli ekonomik güçlere ulaşan 
sınıflar, savaş sonrası Türkiye'sinde- büyük ağırlık 

] kazanmışlar ve önemli roller üslenmeye başlamışlar
dır. Bu olgu önemli bir dönemin noktasıdır. O dö-
nenıe kadar ekonomiye hskim güç olan Devlet ka
pitalizmi bu dönemde yeni merkanti! kapitalistlere 
yerini terke zorlamıştir. Denebilir ki, çok partili 
hayata geçiş yolunda verilmiş siyasi kararların oluş-

j masında, yeni merkantii kapitalistlerin seslerini yük
selterek ekonomik karar yetkilerini devletten kendi-

j "serine kaydırmak islemeleri önemli etken olmuştur. 
i Ç.;k partili flli;-eı~'!e kvirulsn yeni ci'T.s: partiler, 
1 bu olgu İle yakından ilgilidir. Nitekim, çok partili 

— 190 — 



C. Senatosu B : 26 8 . 2 . 1978 O : 1 

dUzen içinde yer alan (Demokrat Parti) biraz önce 
sözü edilen sınıfın istemlerinin siyasal mücadele ara
cı olma görevini üslenmiştir. Dahası, o döneme ka
dar Devletçi ekonomi politikasını başlatan ve yü
rüten CHP'si kendi dünya görüşünü, özellikle eko
nomik politika alanında savunduğu tezleri terk et
miş, eski sektör tutumunu gevşetmiş, denebilir ki, 
1928'ler öncesi anlayışa doğru yönelişler göstermiş
tir. 

Savaş sonrasından 1960'iara kadar, yukarıda sö
zünü ettiğimiz sermayeci güçlerin hiç bir koşul ve 
engele bağlı kalmaksızın tam bir serbestlik, daha 
doğrusu başıboşluk içinde ekonomiye hakim olduk
ları dönemde, kalkınma ve gelişme Türk toplumu
nun ve ekonomisinin gereksinmelerine ters düşen 
doğrultulara yönelmiştir. Sanayileşme küçük boyut
lar içinde bağımlılık oranı çok yüksek, tüketime 
dönük üretim yapan işletmeleri kurma girişimi düze
yine indirgenmiştir. Bu nedenle istenen ve ihtiyaç 
duyulan biçimde ve içerikte bir kalkınma süreci baş
lattırmadığı içindir ki, 1961 Anayasasında yeni
den planlı ekonomi dönemine girmek zorunluluğu 
duyulmuştur. Devlet Planlama Teşkilatı kurulmuş, 
teşkilatın görev ve yetkileri belirlenmiştir. Böylece, 
siyasal iktidarların ekonomik politikaianna karma 
ekonomi düzeni temeline dayalı planlı kalkınma aşısı 
yapılmak istenmiştir. 

Ne var ki, 1960 öncesi; ekonomide, plan disiplini 
kabul etmeyen siyasal iktidarlar 1961 Anayasasıyla 
kabul edilen planlı dönemde de iktidar olmayı sür
dürmüşlerdir. 

Bir yandan planın asli karakteri kamu kesimi için 
emperatif, özel sektör için özendirici nitelikte olma-
sı, öte yandan plan disiplinim yeğlemeyen iktidarlar 
yüzünden gerçek bir planlı ekonomi yaratdamamış-
tır. Kalkınma gerçek yörüngesine oturtulamamıştır. 
Ashnda, kalkınma salt bir planlama sorunu da değil
dir. Kalkınma eş anlamıyla sanayileşme gelişmiş ül
kelerde veya gelişmekte olan ülkelerde bir düzen de
ğişikliği ve ekonomik bağımsızlık sorunudur. Planlı 
ekonomi bu temellere dayalı olmadıkça, ekonomiyi 
plana bağlamak kalkınma amacına ulaşmaya yetmez. 
Devlet Planlama Teşkilatının uğraşları zaman zaman 
kalkınma stratejisinin saptanmasında etken olmuştur, 
fakat çoğu kez plana bağlı kalmak yerine, siyasi çı
karlarını gözetmişler, ekonomiyi değil, planı sakat gi
dişlerine uydurmuşlardır. Bu durumda giderek bizzat 
Planlama Teşkilatı bünyesi de bozulmuş, uzman de
posu haline getirilmiş, kliklere bölünmüş, yasası gere

ği çalışmalarına engel olunmuş bir kuruluş haline dö
nüştürülmüştür. 

Bünyesinde yığınla uzmanın barındığı bir kuruluş 
olmasına rağmen, Teşkilat kendi işlerini başkalarına, 
özel firma ve bürolara gördürür olmuştur. Memen 
her alanda milyonlar ödeyerek sayısız araştırmalar 
yaptıran bir kuruluş haline gelmiştir. Bugün Hükü
metken beklenen en önemli görev. Dördüncü Beş Yıl
lık Planın hazırlanmasında kalkınmanın gerçek temeli 
düzen değişikliği ve ekonomik bağımsızlık öğelerine 
dayalı stratejiye dönüşmesini sağlamak, planı gerçek 
kalkınmanın aracı haline getirmektir. Bu konuda gru-
pumuz son derece duyarlıdır ve haklı bekleyişler için
dedir. Türkiye'nin ülke hayatının beş yılını kapsayacak 
Beş Yıllık Kalkınma Planının geçen üç adet Kalkın
ma Planlarından önemli ölçüde değişjk stratejiler, 
amaçlar ve araçlarla hazırlanmasına ve donatılmasına 
özel önem atfediyoruz, 

Kuşkusuz geçen dönemlerin uygulanmış strateji
lerle çarptırılmış, kalkınma sürecini bir anda ve bir 
kökten değiştirmenin olanağı vardır şeklinde bir id
diaya sahip değiliz, ama bugünkü anlayış ve uygula
maların sürüp gitmesinden 'öteye olanak vermeyen bir 
tutuma da bağlı olamayız. Gerçek kalkınmanın ve sa
nayileşme öğelerinin demokratik sol dünya görüşü içe
risinde düzen değişikliğini ve ekonomik bağımsızlık 
yolunun açılmasını beklemekteyiz. 

Sayın senatörler; 
Devlet Planlama Teşkilatı Bütçesi üzerinde görüş

lerimi arz ederken, bu konuda geçmiş bütçeleri ince
leme olanağım buldum ve şu ortak sonuca vardım : 

Bundan evvelki bütçe görüşmelerinde gerek ilgili 
bakanlar ve gerekse gruplar ve gerekse kişisel konuş
malarda bütün konuşmacılar şu ortak hastalıkta bir
leşmişlerdir : 

Her dönemde İşsizliğin kaldırılması, enflasyonun 
durdurulması, bölgelerarası dengenin kurulması ortak 
noktalardı; fakat bugün üç pîan dönemi geçirmemi
ze rağmen bu hastalıkların hiç birine çözüm bulun
muş değildir. Yeni Hükümetten yeni Dördüncü Beş 
Yıllık Planı hazırlarken bu konulara özel önem at
fetmesini ve ülkenin ortak problemi olduğu gerçeğim 
önemle saptamasını rica ediyoruz. 

Ben görüşlerime burada son verirken, Devlet Plan
lama Teşkilatının 1978 mali yılı bütçesinin ulusumuza 
hayırlı ve uğurlu olmasını diler, grupum ve şahsım 
adına hepinizi saygılarla selamlarım. (CHP sıraların
dan alkışlar). 
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BAŞKAN — Sayın Kâzım Karaağaçkoğlu, AP 
Grupu adına buyurunuz. 

AP GRUPU ADINA KÂZIM KARAAĞAÇLI-
OĞLU (Afyonkarahisar) — Sayın Başkan, Yüce Se
natonun muhterem üyeleri; 

Yüksek huzurlarınızda görüşülmesi yapılan Dev
let Planlama Teşkilatının 1978 yıîı Bütçe tasarısı üze
rimle AP Senato Grupu adına görüş ve temennileri
mizi kısa zaman ölçüleri içinde arz etmek üzere söz 
almış bulunuyorum. 

Maruzatıma başlamadan önce hepinizi grupum 
ve şrJıssm adına saygıyla selâmlarım. 

Balı ve gelişmiş ülkelerde îkinci Cihan Harbini 
müteakip pîan ve planlama müessesesi değer kazan
maya ve devlet hayatının demokratik müesseselerin
den birisi olarak yer akmaya başiaımştır. Beş yıl 
devam e a en îkisci Cihan Harbinin acımasız bir şe
kilde tahrip ettiği ekonomilerin süratle canlandırıl
ması ve hayatiyet kazandırılmaları, yıkılan, yakılan 
harabeye dönmüş ülkelerin yeni baştan imar edil
mesinin zarureti bilhassa uzun yıllar devam eden 
kanlı bir savaşın sosyal yapıda meydana getirdiği 
acımasız tahribatın suretle bertaraf edilmesi gibi 
çok yönlü zaruretler, Batı ülkelerinde planlı bir dö
nemin benimsenmesinde başta gelen sebeplerden 
birisi olmuştur. 

Kaldı ki, yirminci asrın son yarısında baş dön
dürücü bir şekilde gelişen teknoloji modern devlet 
anlayışına da yeni boyutlar getirmiş bu sebeple de 
develin ekonomik ve sosyali hayata daha geniş öl-
eüier içinde müdahale etmesinin kaçınılmaz hale 
gelmea'ni zorlamıştır. 

İster gelişmiş, isterse az gelişmiş olsun kalkınma 
sürecinde olan bütün üikeierin sosyo - ekonomik 
alanda karşılaştıkları meselelerin gelişen dünya şart
ları içinde daha karmaşık bir hale gelmelerinin ya
nı sıra çağrrmz-n bir araştırma, geliştirme ve ülke so
runlarına bilimsel açıdan yaklaşım çağı olması, gide
rek devlet yönetiminde bl'imin tesirlerinin, teknolo
jinin ve ak'm değer kazandığının ifadesi olan plan 
ve p'anlama mü esse sesini ekonomik büyümede, sos-
yz: gelişmede ve genel manada ülkelerin kalkınma
sında İhmali asla mümkün o'mayan bir metot ve va
sıta haMne getirmiş bulunmaktadır. 

Bu itibar'a, kalkınmada pîan ve planlama mües
sesesini bir hedef olarak değil, kalkınmanın kuvvet-
li bir manivelası olarak görmekteyiz. Kalkınmış ve 
başarı ile kalkınmaya devam eden ülkeler bu mani

velayı önemi derecesinde kullanan cidden bahtiyar 
; memleketlerdir. 
i Bu arada şunu da rahatlıkla ifade etmek isteriz 

ki, beşer yıliık üç plan dönemini geride bırakmış olan 
i üikenu'zde vali.it vakit karşılaştığımız siyasal ve sos-
i yaî çaikantıların getirdiği ekonomik sıkıntılara rağ

men önceden tespit edilen hedeflere erişilmiş, her 
; saye rağmen başanlı bir pîan uygulanması gercek-
: îeşmiştir. Hiç şüphe yok ki, 1973 - 1974 yıllarında 

şiddetimi artıran petrol krizi ve onun getirdiği ener-
{ $ sorunu ve Kıbrıs ile iigili siyasal gelişmeler Üçün-
: cü Beş Yılık Puan uygulamasında hükümetlerimizi 
! büyük bir sıkmh ile karşı karşıya getirmiştir. Bü-
| tün bu zor ekonomik şartlara rağmen üçüncü Beş 
i Yıliık Plan başarılı sayrıabîlecek bir tatbikatla önce-
; den tespit edilen hedeflere yaklaşmış veya onun çok 
; az gerisinde kalmıştır. 
] Kalkınmanın önündeki çetin engellerin aşılması 
! ve birtakım darboğazların giderilmesi ancak mese-
! [eleri akılcı ve bil'msel bir şekilde ele alarak, bunla-
! rm bir bütün içinda ülkelerin sosyal, siyasi tekno-
i îojik şartlarıyla birlikte değerlendirirken, aynı so-
I nmüara beraberce yaşamaya mecbur oMuğumuz dün-
I ya ülkelerinin hangi açıdan bakarak değerîendirdik-

ü-erlni ve onların meselelerimize ne derece etkili ol-
! duklanııı dikkate almak zorundayız. 
j Türkiye 1950 - 1960'îar arasında sosyal ve eko-

; n o s ı l yönleri ağırlık kazanan büyük bir sanayileş
me sürecine girmiştir. Ne var ki, sanayileşmenin en 
ilkel şartlan olan yetişmiş insan gücünden, demir
den, çimentodan, enerjiden, ulaşım imkânlarından 
veihâsıî sanayileşmenin öngördüğü tüm altyapı hiiz-
meterinden mahrum bir durumda idi. Üstelik, en-
tiüsrriieşiiienîin gereği olan yatırımların gerçekleş
mesi için sıhhatli ve yeterli finans kaynaklarına da 
sahip değildi. Her şeye yeni baştan başlamak du
rumunda oisu üikemizin ağır şartları ve bu şartla
rın gerektridiği zoruniuklar fakir bir memleketin 
aş isteyen, iş isteyen, huzur ve refah isteyen insan-
iarma bir şeyler verebilme mesuliyetini taşıyan za
manın hükümetlerini ülkeyi süratle kalkındırma gay
ret ve çabası içine itmiştir. Bunun samimi arzusu
dur ki, bu gelişme çabalan içinde, ülke kaynakları
nın kullanılmasında daha ziyade siyasal tercihi te
mel ihtiyaç ve kalkınma gereklerini ve savunma ihti
yaçlarım esas alan görüşlerin ağırlık kazandığı bir 
tatbikat içinde yapılmıştır. 

Batı demokrasilerinde yıllarca önce devlet ku
ruluşları içinde yer alan planlama birimi 1961 Ana
yasası iie devlet hayatımıza girmiştir. 
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Devlet Planlama Teşkilatı kemdi çalışma biçimi
ni ve modelini Türkiye'nin siyasi, sosyal, ekonomik 
ve teknolojik şartlarım dikkate alarak Batı ülkele
rimden aîmıştır. O ülkelerin kuruluşlarını tetkik et
miş, uzmanlarıyla yaptığı ortaklaşa çalışmalardan 
fayda5anılarak ülkemize uygun birtakım bilgi ve 
tecrübeler değerHendiriImliştir. Bu mana içinde birin
ci aşamada önce bir makro model çalışması yapıl-
nuş sonra ikinci aşamada sektör çalışmalarına geçi
lerek sektörel analizler yapılmıştır. Üçüncü aşama
da ise proje analizlerine geçilmiştir. Tümünün bir 
bütün teşkil ettiği bu ön ve temel çalışmaların son 
aşaması olan proje çalışmaları en mühim bir konu 
olduğu halde, maalesef son yıllarda bu yönü ihmal 
edilmiş gibi görünen bir tatbikat izlenmiştir. Plan 
disiplinine ters düşen bu konunun dikkatle ele alın
masını zaruri görmekteyiz. 

Geride bıraktığımız 15 yıllık plan tatbikatı için
deki başarılı ve başarısız uygulamaklarımız planla
ma bakımından bize büyük tecrübeler kazandırmış
tır. Bunlardan faydalanarak ihnıi ve objektif ölçü
ler içinde Devlet Planlama Teşkilatına yeni bir di
namizm vermek zarureti vardır. Bu konu hiç şüphe
siz ki, kuruluş ve kadro yönüyle olduğu gibi siyasal 
organlarla, yani, icra ile de organik bağlarının yeni
den gözden geçirilmesi gereğini ortaya koymakta
dır. Bir lahza da bakanlık adedini malum maksatlar 
içinde 10ı adet artırarak 35'e çıkartan Sayın Başba
kanın 91 sayılı Kanunda yapılacak bir değişikliğe 
paralel olarak Devlet Planlama Teşkilatım, istatis
tik Enstitüsünü, TÜBİTAK'ı bir bakanlığın yöne
timli altında Devlet Plan ve Koordinasyon Bakanlı
ğı ihdas ederek plan uygulamalarını plan disiplini 
içinde icra tarafından direkt olarak takibini ve 91 
sayılı Kanunla icralara yüksek seviyede ilmi değeri 
olan kalkınma reçeteleri hazırlayarak takdim eden 
istişari mahiyette tavsiyeler sunan bir müessese ol
maktan kurtararak icranın bir ünitesi haline getiril
mesinde sayısız faydalar vardır. 91 sayılı Kanunla 
kurulmuş olan Devlet Planlama Teşkilatı icracı bir 
kuruluş değildir. Ama, icra ile sıkı ve organik bir 
bağı vardır. Bu bakımdan Birinci Beş Yıllık Plan 
çalışmaları esnasında planın kamu sektörü için emre
dici olan mahiyeti sebebiyle planın hukuki niteliği
min tespiti hakkımda bir çalışmanın yapılması Bi
rinci Beş Yıllık Planda tavsiye edilmiştir. Bugüne 
kadar bir neticeye varılamayan planın emredici ni
teliği ve bakanlıkların plan uygulamalarındaki so
rumluluğu konusu hâlâ ortada kalmış bulunmakta-
tır. 

Devlet Planlama Teşkilatı sadece 91 sayılı Kanu
nun gereği içinde anayasal bir müessese olarak ele 
alınmamalı, kuruluş içinde bizatihi sahip olduğu tek
nik ve bilimsel potansiyelden ülke yararına faydalan
ma açısından hükümetlerce değerlendirilmelidir. Filhal 
bu teşkilat mezkûr kuruluş kanununa göre ülkenin 
kalkınması için bilimsel açıdan yapacağı çalışmalar
da siyasi iktidarlara ışık tutan geçerli ekonomik, tek
nik, sosyal ve kültürel nitelik taşıyan alternatif tav
siyeleri iletmektedir. Bu konuda siyasal tercih iktidar
lara aittir. Bu da gösteriyor ki, yukarıda kurulmasını 
öngördüğümüz Devlet Plan ve Koordinasyon Bakan
lığı, plan disiplini, plan uygulaması ve plan otoritesi 
bakımından lüzumlu olmaktadır. 

Sayın senatörler; 
20 nci asrın son yıllarında iktisaden geri kalmış 

üîkeîerin temel sorunları sosyal, siyasi ve ekonomik
tir. Bu sebeple bir ülkede hayat Standardının yüksel
tilmesi, maddi refahın temin edilmesi sadece bir gaye 
değil 'bunun ötesinde memlekette daha iyi kültürel ve 
entellektürel hayat için bir vasıta Olmasıdır. Bu gö
rüşle çağımızın modern milletlerinin gelişen tarihi için
deki ekonomik büyümeleri ve sosyal gelişmeleri ikti
sat politikalarının bir plan vasıtasıyla yürütülmesi za
ruretini ortaya koymuştur. Bu anlayışladır ki, 1961 
Anayasasında kalkınma ve planlama ile ilgili hüküm
ler getirilmiştir. 

Anayasanın 41 nci maddesi ile iktisadi, sosyal ve 
kültürel kalkınmayı demokratik yollarla gerçekleştir
mek, 'bu maksatla tasarrufları artırmak, yatırımları 
toplum yararının gerektirdiği önceliklere yöneltmek ve 
kalkınma planlarım yapmak ödevi devlete verilmiş ve 
yine Anayasamızın 129 ncu maddesiyle de devlete 
ödev olarak verilen, ekonomik, sosyal, kültürel kal
kınmanın plana bağlanması kalkınmanın bu plana gö
re gerçekleştirilmesi ve Devlet Planlama Teşkilatının 
kurulması hükme bağlanmıştır. Böylece, Türkiye 
planlı döneme girmiş ve üç plan dönemini başarıyla 
gerçekleştirerek, Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Pla
nı dönemine gelmiştir. 

1961'lerden bu yana Planlama Teşkilatı ve planlı 
kalkınma metodu hakkında lehte ve aleyhte çok şey 
söylenmiştir. Halen de söylenmektedir. Belki de, hu 
yıllar boyu devam edecektir. Biz, demokratik rejimin 
geleneksel yapısı içinde doktriner ve ideolojik sapma
lara kaçmayan imli bir görüş içinde müesseselerin de, 
kullanılan metotların da yapıcı bir üslup içinde ten
kit edilmesini demokratik rejimin icabı saymaktayız. 
Ancak, Türkiye'de planın gerekip, gerekmediğini plan-
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lamanın başka rejimlere mahsus bir metot olup ol
madığını artık tartışmamalıyız. Zira, bu noktayı çok 
gerilerde bıraktık, tercih noktasını çoktan aştık. Bu 
itibarla, bulunduğumuz yerden geleceğe ait görüş açı
mızın tespitinde ilmi, akılcı, tecrübeye dayanan gö
rüşlere bağlı kalmak mecburiyetindeyiz. 

Türk planlaması her şeyden önce demokratik bir 
planlamadır. Katı görüşlerin hâkim olduğu merkezi 
planlamayla uzaktan yakından bigûna alakası yok
tur. İlmi ölçülere dayanan, Türk milletinin sosyal, si
yasi, ekonomik tercihlerini aksettiren bir plandır. Ka
mu sektörü için emredici nitelikte olan, özel sektör 
ve hür teşebbüs İçin de yalnızca yol gösterici olan, bu 
vasfıyla öze! sektöre yardımcı olan bir plan niteli
ğindedir. 

Türk planlaması, toplum yararını gözeten sosyal, 
ekonomik ve kültürel kalkınmayı da ihtiva eden, sa
dece fizik yapıda kalkınmayı öngören tek yönKi ge
lişmeyi model alan bir plan olmayıp, geriiş görüşlü 
milî; bir plandır. Bu manada ileri bir bilimsel anlayışı 
da ifade eder. Bu itibarla planın gücü meselelere eğil
meyi bilen, tecrübî açıdan bakan ve bilimsel toplu 
bakışı temin eden plancı kadrolardır. Onun içindir 
ki, bu kadroları hedeflerle vasıtalar arasında tutarlı 
münasebetler tesis için gerekli kurmay hizmetleri gö
ren sosyal, teknik ve ekonomik konularda hükümet
lerin yakın müşavirleri olarak mütalaa edilen ve bu 
ölçüler içerisinde değerlendirilen yetenekli bir hizmet 
ünitesi olarak görmek istiyoruz. 

Devlet Planlama Teşkilatı Devlet hayatımızda 
vazgeçemeyeceğimiz bir müesses d olduğu kadar, kal
kınma gayretlerimizde de ihmali mümkün olmayan 
bir metot olduğunu da ifade etmek isteriz. Böylece 
p'an hakkında genel görüşlerimizi ifade ettikten sonra 
şimdi de planlı kalkınma döneminde sağlanan geliş
melere kısaca temas etmek istiyoruz. 

Saym senatörler; 
H.iîmdiği gibi kalkınmanın en anlamlı ölçülerin

den birisi de mili gelirdeki artıştır. 
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde kal

kınma hızı % 7 olarak tespit edilmiş olup, Planın ilk 
yılı o!an 1963 yılında % 7,7 olarak Plan hedefini aş-
mış, !964'te % 4,9 ve 1965'te % W 3e hedefin geri
sinde kalmıştır. 1966 yılında ise % 10,3 gibi büyük 
bir değere ulaşarak plan hedefini çok geride bırakmış, 
kalkınma hızı süratli bir sıçrama göstermiştir. 

Planlı kalkınmanın en parlak dönemi olan 1966 yı
lında samı ifade etmek isterim ki, doğal şartların çok 
müsait gitmesi tarım sektöründe önceden tespit edilen 
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yıllık % 4,7'iîk kalkınma hızı yerine % H*3 g^>i bü
yük bir sıçramanın olması ve tabiat şartlarına bağlı 
oüan Türk ekonomik yapısı içerisinde kalkınmanın 'bü
yük ebatlara ulaşmasına vesile o&mıştur. Bu da gös
teriyor ki, Türk ekonomik yapısı üzerindeki plan gö-
raş'erîyîe ileri çilrölmüş olan yapısal değişikliğe süratle 
ihtiyaç vardır. Üç plan dönemi içerisinde ba yapısal 
değişikliği kemaliyle yerine getirmek mümkün ölama-
mıştır; ama biraz ileride söyleyeceğim gibi tarım sek
törünün mllYi hâsıladaki paylan planın ta başından 
beri, Üçüncü Pîanda û& büyük bir ağırlık kazandığı 
şekilde % 29'ye doğru yaklaşılmış; yani % 75 dola
yına 'indirilmiş bulunmaktadır. Bu da, plan tatbikat-
lsınnv-zm gelşme süreci içerisinde isabetli bir şekilde 
gerçekleştirildiğinin ifadesidir. Sanayi, hizmetler sek
törü ve tarım sektörü arasındaki dengesel kalkınma
nın bir ifadesi oîarak söylemek istiyorum. 

15 yıllık p!an döneminde ulaşamayacağımız bir dü
zeyde kalkınmaya varmış olmamızın izahını biraz ev
vel yaptığım gi'hi, doğa! şartlara bağlı olan tarım ke
simindeki süratli bir sıçramadan ileri gelmiştir, mü
sait bir mahsul idrakinden ileri gelmiştir, kalkınma 
hızına çıkartmıştır. 

1963 yılında, Birinci Plan döneminin ilk tatbika
tında esri fiyatlarla 66 milyar 871 milyon TL. olan 
gayri safi milli hâsıla, 5 yıllık plan dönemi sonu olan 
1968'yılında, 1963 yılı cari fiyatları ile 92 milyar civa
rında olup, 5 yılda gayri safi milli hâsıladaki artış 
25 milyar 129 milyon TL. olmuştur. 

Birisci Beş Yıllık Plan daha ziyade ekonominin sü
rükleyici uflsuru oîarak tarım sektörüne ağırlık verir 
bir görüşle hazırlanmıştır, Diğer taraftan Anayasanın 
41 vs 129 nen maddelerinin genel esprisine rağmen 
ekoronsik gelişmenin önplarida düşünüldüğü Birinci 
Beş Yıllık Ka!kınına Planında sosyal ve kültürel kal
kınma âdeta unutulmuş, ihmal edilmiş gibi idi. 

Birinci Plan genellikle ülkeyi süratli bir şekilde 
sanayileşmeye itecek dinamik temel görüşlerden uzak 
olup, tabiat şartlarına bağlı tarım sektörüne daha 
çok ağırhk vermiş, kalkınmanın gerçekleşmesi için 
meselelerin çözülmesine yönelecek kaynakları artır
mak ve harekete geçirmek unsuruna büyük önem 
verilmiştir. 

Bu plan döneminin bir diğer karakteristiği ise, 
sanayileşmeye girişimde daha ziyade montaj sanayii 
ve tüketim ekonomisini hedef alan sanayi türlerinin 
öncelik kazandığını görüyoruz. 

Burada şunu da ifade etmeliyiz ki, kademeli bir 
şekilde sanayileşme atılımına giren üJkelerde iç pa-
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zar geliştirilmesine de önem veren bir espride tüke
timi harekete geçirme arzularının da dikkate ahna-
rak sanayileşmenin gelecekte güçlü iç pazarım oluş
turma eğilimi de yer atmış görülmektedir. 

Bu plan döneminde toplam yatırımlar 1965 fi
yatlarıyla 61 milyar 628 milyon TL. olup, KİT ve 
kamu yatınmlan toplamı ise 44 milyar 642 mil
yon TL'dir. 

ikinci Beş Yıllık Plan, Birinci Beş Yıllık Pla
na göre daha dengeli bir kalkınma esprisi içinde ül
kenin ekonomik kalkınmasının gereği içinde sanayi
leşmeye hız verirken, tarımı ihmal etmeyen Anaya
sanın icabı sosyal ve kültürel kalkınmayı da yeterin
ce değer veren bir görüşle hazırlanmıştır. 

Kalkınmanın ağırlığı sanayileşmeye verilmiş ol
makla beraber sektörler arasında denge sağlanarak 
teknik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmada 
siyasal tercihin en güzel örneği verilmiştir. 

Şu hususu da kesinlikle ifade edelim ki, tkinci 
Beş Yıllık Planın en mühim karakteri; süratle mon
taj sanayimden imalat sanayiine geçiş öngörülmüş, 
tüketim malı üreten sanayi yatırımlarından ara malı 
üreten sanayie geçiş hedef alınmıştı. Tümüyle İkin
ci Beş Yıllık Planın karakterlerini gösteren bu dö
nemde kalkınma hızı % 7 olarak öngörülmüş, beş 
yılın ortalaması da bu hedefe % 7 olarak isabetle 
ulaşmıştır. 

1968, 1969, 1970 yıllarında kötü hava şartlan 
sebebiyle plan hedeflerinin çok az gerisinde kahn-
mışsa da, ancak bol yagîşlarm tarım sektöründe 
olan etkisi sebebiyle 1971 - 1972 yıllarındaki ta
rımsal alanlardaki gelişmeler bunu telafi ederek % 
7'Iik hedefin gerçekleşmesinde büyük amil olmuştur. 

Tümüyle AP hükümetleri zamanında hazırlan
mış, onun siyasal tercihini yansıtan İkinci Beş 
Yülık Plan Türkiye'de plan uygulamalarındaki en 
büyük başarılı dönem olarak görülmektedir. O de
virde mevcut olan siyasal barışın, sosyal barışın, 
ekonomik istikrarın var oluşu bu plan uygulama
sının başarıya ulaşmasının en büyük etkenlerinden 
olmuştur. 

Söz buraya gelmişken bir noktayı da işaret etmek 
isterim ki, en güzel planlan, en güzel bütçeleri 
ve tahsisatları, programlan yapmak hükümetlerce 
mümkündür. Siyasi takdirin bu hakkı her zaman 
vardır; ama mühim olan mesele bu planların uygu
landığı şartlar ve bu uygulamadaki olan imkânlar
dır. Eğer, ülkede huzur, banş ohır; Türkiye'de 
anarşinin kökü kesilir, ekonomik istikrar olursa, 

I içte ve dışta artacak olan itibar içerisinde Türki
ye'nin büyük gelişmelere mazhar olacağı, geçmiş 
plan tatbikatlarından esinlenerek ifade etmek iste
diğimiz görüşlerdir. 

i BAŞKAN — İki dakikanız var efendim; ona 
S göre ayarlayınız. 

AP GRUPU ABINA KÂZIM KARAAĞAÇLI-
I OĞLU (Devamla) — Şunu burada kapatarak irtica-
I len konuşarak sözlerime devam edeceğim. 

Üçüncü Beş Yıllık Plan aslında Türkiye'de iki yıl-
I L'k plan çalışmalarının temeli üzerine oturtulmuş ve 

Türkiye'nin 1973'lerinde Avrupa'da gelişmiş ülkeler
den birisi model alınmak suretiyle 1995'îerde bu ül-

| kemin seviyesine gelebilmenin şartlan değerlendiril-
I mek suret'iyıc mevcut altyapı tesisleri, kaynaklar den-
I gesi içerisinde Üçüncü Beş Yıllık Plan daha ziyade 
I sanayfe ve sektörler arasındaki dengesel yapıyı boz-
I madan, tanını da ihmal etmeden Türkiye'nin kalkın-
I masına, sanayileşmesine matuf gelişmeleri öngörmüş-
I tür. Ancak, ne var ki, 1973 - 1974 yıllannda meyda-
I na gelen petrol krizleri ve bunun neticesinde iç ve 
I dış siyasi etkenler, AET ile olan ilişkiler, Kıbns so-
I ramı gibi siyasal baskılar sebebiyle bu Üçüncü Beş 
I Yıllık Planda öngörülen hedefler, 7,4'lük bir hız ger-
I çekîeşememiş ve netice itibanyla tümüyle 6, 7 gibi 
I bii' kalkınma hızında kalmıştır. Ancak, Türkiye bu 
I dönem içerisinde yapılan çalışmalarla artık kalkınma-
I mn plancılar için «Take - off» dedikleri noktaya gele-
I bilecek bir seviyeye ulaşmış bulunmaktadır. 

I Türkiye'de bu üç plan tatbikatıyla, 15 yıllık tatbi-
j katla ülkemin kalkınması için bütün unsurların yan 
I yana geldiği i' fakat bu unsurları istikrar içerisinde, ba-
I rış içerisinde akılcı yöntemlerle değerlendirmek sure-
I tiyle Türkiye'yi önceden tasavvur edilmiş olan hedef-
I 5ere ulaştırmanın mümkün olabileceğini ifade etmek 
I isterim. 

I 1963lerde Birinci Beş Yıllık Plan tespit edilirken, 
I Türkiye'nin isühsal edebileceği çimentoyu üç plan 
I denemi sonunda 3 milyon 900 bin ton olarak tespit 
I etmiş olan görüş çok geride kalmıştır. Bugün 1977'de 
I Türkiye'de istihsal edilen, fiili olarak (Grevler, sendi-
j kal hareketler, lokavt vesaire gibi tesirlerin etkisi dı-
I şmda) istihsal edilen çimento 14 milyon tondur. 

I Bugün Türkiye'de o tarihlerde elektrik enerjisi 
I olarak tasavvur edilmiş olan ve yılda % 13'lük bir 
I enerji ilavesiyle Türkiye'nin 15 yıl sonra varabileceği 
I nokta 14 -- 15 milyar kilovat - saattik enerji dolayın-
I da iken, bugün 21 milyar kilovat - saatlik enerji Türk 
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endüstrisinin, Türk sosyal hizmetlerinin enirine ama
de olarak bulunmaktadır. 

Bunlar kifayetli değildir. Çünkü, önceden tespit 
edilmiş olan.. 

BAŞKAN — Sayın Karaağaçhoğlu, vaktiniz dol
muştur. 

AP GRUPU ADINA KÂZIM KARAAĞAÇLI-
OĞLU (Devamla) — Bağlıyorum efendim. 

Çünkü, önceden tespit edilmiş olan hedefler, geli
şen zaman içerisinde ekonomik yapının süratle geliş
mesi ve planların süratle uygulanması neticesinde dü
şünülenin çok ötesine geçmiştir. O halde plan anlayış
larıyla tatbikatlar arasındaki uyumu, dengeyi geçmiş
ten almış olduğumuz tecrübelere göre, Türkiye'de ya
pılanları yapanlara teşekkür ederek istikbale muzaf 
gayretlerimiz içerisinde bize teşvik edici nitelikte mü
essir olabileceğini kabul etmek; her yapılanın kötü 
tararım değil, «Sanatın güç, tenkiun kolay olacağı» 
manası içerisinde anlayarak geçmişte hizmetleri geçen 
bütün Cumhuriyet Hükümetlerine ve onun hizmetle
rine teşekkür ederek, geleceğin tedbirlerini almak; iş
te basiretli b!r Devlet yönteminin icabı olarak ortada 
durmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Türkiye'de nereye gelmişsek, iğneden ipliğe, gemi

ye kadar, yollarda yürüyen taşıtlara kadar, rafineri
lere kadar, alinıünyum tesislerine, demir -. çeliğe ka
dar yapılmış olan bu tesisler geçmiş ilk plan dönem

lerinin uzağı geniş projeksiyonda görmeyen hedefle
rinin çok ötesine geçirilmek suretiyle başarılı bir yön
de tatbik edilmiştir. Bunları geleceksiniz, tenkit ede
ceksiniz ve Türkiye'yi bir enkaz yığını halinde göre
ceksiniz. Mümkün değil. Belki Türkiye'de bir sıkıntı 
vardır; ama bu sıkıntılar Türkiye'yi yönetenlerin eko
nomik tedbirsizliklerinden ileri gelmemiş; dünyada 
birlikte, beraber yaşamaya mecbur olduğumuz devlet
lerin sosyal, ekonomik, siyasi etkilerinin Türkiye'ye 
baskısından da ileri gelmiştir. 

BAŞKAN — Tamam Saym Karaağaçhoğlu. 
AP GRUPU ADINA KÂZIM KARAAĞAÇLI-

OĞLU (Devamla) — Tıpkı enflasyonun içte olan ve 
dıştan ithal edilen enflasyonla süperpoze olarak daha 
büyük boyutlara ulaştığı gibi, Türk ekonomisinin bu
günkü rahatsızlıkları da işte bu yöntemlerin tatbikatı 
içerisinde iç ve dış etkenlerin müessiriyeti ile olmuş
tur. 

Sözlerimi burada bağlarken, Devlet Planlama Teş
kilatının Bütçesinin Devlete, millete hayırlı, uğurlu 
olmasını diler, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karaağaçh
oğlu. 

Gruplar adına başka söz isteyen olmamıştır. Grup
lar adına yapılan görüşmeler bitmiştir. 

Öğleden sonra devam etmek ve saat 14.00'te top
lanmak üzere Birleşime ara veriyorum* 

Kapanma saati : 13,00 

İKİNCİ OTURUM 

Açdma Saati : 14,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Ünaldı 

DİVAN ÜYELERİ : Mehmet Bilgin (Bingöl), Mehmet Erdem (BUecik) 

BAŞKAN — 26 ncı Birleşimin İkinci Oturumunu 
açıyorum; müzakerelere devam ediyoruz. 

Bir önerge var, takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Bilindiği üzere, programa göre Dışişleri Bakanlı
ğı bütçesi 10 Şubat 1978 Cuma ve Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı bütçesi de 12 Şubat 1978 Pazar günü Cum
huriyet Senatosu Genel Kurulunda görüşülecektir. 

13 Şubat Pazartesi günü Ege Ekici Tütün Piya
sasının açılması kararlaştırılmış ve bu konu ile ilgili 
çalışmalar sürdürülmektedir. Çalışmaların 12 Şubat 
Pazar günü de devamı gerekeceğinden, iki bakanlık 
bütçesinin yer değiştirilmesi uygun görülmektedir. 

Takdir ve tasviplerinize arz ederiz. 

Tuncay Mataracı 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

Gündüz Ökçün 
Dışişleri Bakanı 
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BAŞKAN — Önergeyi dinlediniz. Dışişleri Ba-
kanlığı ile Gümrük ve Tekel Bakanlığı bütçelerinin 
yer değiştirmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler, Devlet Planlama Teşkilâtı bütçesi
nin görüşmelerine devam ediyoruz. 

Sayın İlhan, buyurun efendim. 

İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, Sayın 
Senatörler, Başbakanhk Devlet Planlama Teşkilatının 
saygı değer üyeleri; 

Sizleri saygıyla selamlarım. 
Grup sözcülerinden sonra Başbakanlık Devlet 

Planlama Teşkilatı bütçesi nedeniyle bir bağımsız üye 
olarak görüşlerimi dile getirmek için söz almış bu
lunuyorum. 

Avrupa ülkelerinde 1925 - 1930'larda uygulanma
ya başlanan planlı dönemler, ülkemizde ancak 1960' 
lardan sonra kabul edilmiştir. 1961 Anayasasının 41 
ve 129 ncu maddelerine dayanarak kurulan Devlet 
Planlama Teşkilatına, memleketin tabu, beşeri ve ik
tisadi her türlü kaynak ve imkânlarını tam bir şe
kilde tespit ederek takip edilecek iktisadi ve sosyal 
politikayı ve hedefleri tayinde Hükümete yardımcı 
olmak, muhtelif bakanların, bakanlıkların iktisadi 
politikayı ilgilendiren faaliyetlerinde koordinasyonu 
temin etmek için tavsiyelerde bulunmak ve bu hu
suslarda müşavirlik yapmak, Hükümetçe kabul edi
len hedefleri gerçekleştirecek uzun ve kısa vadeli 
planları hazırlamak, planların başarı ile uygulanabil
mesi için ilgili daire ve müesseselerle mahalli idare
lerin kuruluş ve işleyişlerinin ıslahı hususunda tav
siyelerde bulunmak, planın uygulanmasını takip et
mek, değerlendirmek ve gerekli hallerde planlı deği-
siklikler yapmak, özel sektörün faaliyetlerini planın 
hedef ve gayelerine uygun bir şekilde teşvik ve tan
zim edecek tedbirleri tavsiye etmek gibi görevler yük
lenmiştir. 

91 sayılı Kuruluş Kanununun 2 nci maddesinde 
yer alan bu görevleri Devlet Planlama Teşkilâtı, 
Yasasının kendisinden istediği şekilde yapmış mıdır?.. 
15 yıllık uygulamada basan ölçüsü nedir?.. Kendi
sinden bekleneni bu süre içinde verememişse bunda 
ne gibi etkenler rol oynamıştır?.. Bu durumda Teş-
kilatın geleceği hakkında ne söylenebilir? 

Bu konuda çok yönlü bir eleştiriye girişmek için 
ne zamanım ve ne de bu hususta yaptığım araştırma
larım yeterlidir. Bu sebeple, sadece birkaç önemli 
bulduğum konuya değinmekle yetineceğim. 

Devlet Planlama Teşkilatı kuruluş tarihi olan 
1960'Iardan bugüne kadar Teşkilatın kendisinde be
liren sorunlarla bu Teşkilatın Hükümetle olan iliş
kileri konusunda basında dile getirilen sorunlar ve 
bu eleştiriler hakkında objektif bir yargıya varmak 
için yine aynı şekilde geniş bir araştırmaya tabi tut
mak lâzım geldiği kanaatindeyim. 

Gerçekten teşkilatın kuruluş gayesinden saptırıl
ma durumu mevcut mudur? Ben şunu söylemek isti
yorum. Her türlü politik baskılardan uzak teknik bir 
kuruluş durumuna getirilmesi lazım gelir Devlet Plan
lama Teşkilatının. Hükümetler Planlama Teşkilatının 
kanunen kendisine vermiş olduğu görevlerle ilgili gö
rüş ve uyarılara uymalıdır veya yine görevleriyle ilgili 
konularda her hangi bir girişim ve yatırıma girme
den önce bu kuruluşun mütalasına başvurmalıdır. 
Devlet Planlama Teşkilatında görev alan şahıslar da, 
personel de konulara her türlü politik açıdan uzak 
olarak, yurt gerçekleri göz önünde tutularak ilim ve 
tekniğin ışığında eğilmelidir. 

15 yıl evvel planlı döneme girerken yurt içi gay
ri safi hâsıla 57 milyar iken 1976'da bu rakam 589 
milyara yükselmiştir. Dış ticaret açığı 241 milyon 
dolardan 3 milyar 168 milyon dolara çıkmıştır, 1976 
ölçülerine göre. Sanayide ilerleme kaydedilmiş ise 
de dış ödeme zorluğu ve döviz darlığı sebebiyle 
arzu edilen seviyeye ulaşılmamışım Kalkınma, hız
larının genellikle Avrupa ve dünya ülkeleri seviye
sine, hatta bazen de bu ülkelerden daha yüksek 
rakamlara varmış olduğu görülmüş ise de, 1977'de 
görülen sıkıntılar ve ekonomik darboğazlar ülkeyi 
çok müşkül durumlara sokmuştur. Enflasyon, iş
sizlik, dış ödemelerde karşılaşılan sorunlar, tasar
ruf yetersizliği, enerji sıkıntısı ve hammadde soru
nu, eğitim, sağlık, konut gibi sorunlar açık çözüm 
beklemektedir. 

Gerçi, bu ve benzeri sorunlara diğer dünya ül
kelerinde de 1972 - 1973 petrol krizinden sonra rast
lanmıştır. Ancak, bizde sorunların bu derece 
anormal boyutlara varmasında petrol krizinden baş
ka Kıbrıs Barış Harekâtı, Amerikan ambargosu, 
işçi dövizlerinin giderek azalması, AET'nin Türki
ye'ye karşı takındığı olumsuz tutumu, hükümetlerin 
sık sık değişmesi ve 1973 seçimlerinden sonra iş
başına gelen koalisyon hükümetlerinin uyumsuz ic
raatları gibi faktörlerin de etkisi büyük olmuştur. 

Gerçeği söylemek gerekirse, enflasyonun % 30 -
40'Iara vardığı bir ülkede plan ve program yapmak 
da güçleşmektedir. Bu açıdan konuya bakılacak 
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olursa, 260 milyara varan 1978 yılı Bütçemiz 230 
milyar civarındaki geçen yılın bütçesinden satın alış 
değeri açısından çok daha küçüktür. Geçen yıl 
bütçe, plan ve program hazırlanırken hiç kimse 
ülkemizde bu kadar kısa süre içinde paranın kıy
metinden % 30 - 40 oranında düşme olacağım tah
min etmemişti. Her zaman olduğu gibi, uygula
nan devalüasyon gelir dağılımındaki adaletsizliği bi
raz daha bc-Iirginieştirmiştir. Pahalıldt ve fiyat ar
tışlarıyla mücadele için etkin tedbirler alınamamış
tır. Senelerden beri Avrupa ülkeleriyle aramızdaki 
mesafeyi kapatmak için çareler aramaktayız. İktisa-
den gelişmiş bu ülkelere ulaşmak imkânsız olma
makla beraber, sanıldığı kadar da kolay değildir. 

Hele bizim gibi nispi seçim sistemini kabul et
miş, 5 yılda 7 hükümet değiştirmiş, ülkenin önem
li iç ve dış sorunlarının çözümü hususunda partiler 
arasında diyalog kurulamamış bir ülke için bu daha 
da zorlaşmaktadır. 

1977'de erken seçime gidilmesi, 5 Haziran se
çimlerinden sonraki gelişmeler, Dördüncü Beş Yıl
lık Kalkınma Planının hazırlanması olanağım hükü
metlere vermemiştir. Şu anda plansız bir dönemde 
bulunuyoruz. Gönül ister ki, ileride Dördüncü 
Beş Yıllık Plan stratejisini tespit ederken, şimdiye 
kadar yapılan yanlışlıklar tekrarlanmasın. Memleket 
gerçekleri bir de yurt ekonomisi en iyi şekilde de
ğerlendirilmeye çalışılsın. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Ülkemizde 1920'den 1961 planlı döneme girdiği

miz tarihe kadar 30'a yakın Hükümet programı 
uygulanmış olduğu halde, programlarında Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu'ya özel olarak yer veren 1937 -
1938 Celâl Bayar Hükümeti ile 1951 - 1954 Adnan 
Menderes hükümetleri olmuştur. 1950'Iere kadar 
köylülerden Yol Vergisi adıyla vergi almıyordu. 
Menderes'in Programına bu vergiyi köylülere yük
leyen Kanunun kaldırılacağına dair hükmün konul
muş olması, köylüleri sevindirmiştir. 

Aynı Hükümet Programında aynı zamanda, Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu'daki köy yollarının yapımı
na öncelik verileceği ve doğuda bir üniversitenin açı
lacağı belirtiliyordu. Ancak, hükümetlerin Doğu ve 
Güneydoğu gibi geri kalmış yörelere Devletin yatı
rımlara öncelik vermesi ile ilgili ciddi çalışmalar 1965' 
lerden sonra olmuştur. 

BAŞKAN — tki dakikanız var efendim. 
İSMAİL İLHAN (Devamla) — Bu hususta Dev

let Planlama Teşkilatı mensuplarının çok büyük kat

kıları olmuştur. Kalkınmada öncelikli yörelerin tes
piti ve planlı dönemde yatırımların dağılımı ve den
geli kalkınma konusundaki çalışmaları sorumluları 
uyarmış ve onları hizmet yatırımlarını geri kalmış 
yörelere kaydırmaya teşvik etmiştir. Bu kuruluş yet
kilileri kendilerine başvuran herkese en iyi bir şekil
de yardım etmekte ve yasaların müsaade ettiği ölçü
de de yol göstermektedirler. 

Seçim çevrem olan Muş ile ilgili Yem Sanayi ve 
Şeker fabrikaları, soğuk hava deposu, et kombinası, 
meyankökü, dan fabrikalan ve Ulusu regülatörü gi
bi yahnmlar hakkında bilgi edinmek için gittiğimde, 
bu kuruluşta çalışanlann kendilerine başvuranlara 
yardım etmek için nasıl gayret gösterdiklerini gör
düm. Uzman olduktan konularda çok etraflı ve tat
min edici bilgi vererek, bende gerçekten ülke sorun-

! larma vakıf oldukları kanaatim uyandırmıştır. Sevin-
; 

dim, gurur duydum. 
Sayın senatörler; 
Ancak, Hükümetin bu kuruluşa daha fazla önem 

vermesi, sorunlarının halli için çaba göstermesi gere
kir. 

1* Evvela bütün teşkilatı içme alacak bir bi
nanın temini şarttır. 

2. Plancılık bir kariyer haline getirilmelidir. 
3. Bu kuruluşta çalışanlann maddi yönden tat

min edilmeleri gerekir. 

91 sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş Ka
nununa göre, bölge müdürlüklerinin kunılması müm
kün değildir. Ancak, Antalya, Adana, Çorum'da görül
düğü gibi bölge projesi adı altında çalışmalar yapı
labilir. 

Doğu Anadolu'nun muhtelif yerlerinde bölge pro
je çalışmalannm yapılması faydalı olur kanaatmda-
yım. Devlet Planlama Teşkilatınca 1973*de hazırlanan 
«Kalkınmada Öncelikli Yörelerin Tespiti» adlı kitapta, 
Muş Türkiye'nin en geri kalmış 5 ilinden biri sayıl
maktadır. Halbuki, Kars, Van ve Erzurum'dan son
ra Muş, nüfusa oranla en fazla büyük ve küçükbaş 
hayvan besleyen bir il olmakla beraber, doğal zen
ginlikleri bakımından da Türkiye'nin en önde gelen 
illerinden biridir. 

Türkiye'nin en ünlü ovalanndan biri olan Muş 
ovası, ortasında Murat ve Karasu nehirleri akmak
ta olduğu halde, sulanmamaktadır. 

BAŞKAN — Zamanınız doldu efendim. 
İSMAİL İLHAN (Devamla) — Sayın Başkanım 

bitiriyorum. 
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Aynı şekilde Susuz, Bulanık, Malazgirt ve Erente-
pe ovalan Devletten ilgi beklemektedir. Muş'un bu 
doğal zenginliklerinin değerlendirilmesi bakımından 
Hükümetin desteklemesi, Muş halkının hayat seviye
sinin yükselmesine ve dolayısıyla milli gelirin artması
na sebep olacaktır. 

Bütçesini görüşmekte olduğumuz Üçüncü Ecevit 
Hükümeti Programında Doğu ve Güneydoğu Ana
dolu'ya fazlasıyla önem verildiği, yatırımların bu yö
relere kaydırılacağı, özellikle yol, su, elektrik, okul gi
bi altyapı çalışmalarının süratlendirileceği belirtilmek
tedir. Programda yer alan Doğu Anadolu ile ilgili 
vaatlerin kâğıt üzerinde kalmamasını temenni ediyo
rum. 

Bu düşünceyle, Devlet Planlama Teşkilatının 1978 
maîi yılı Bütçesinin Devlet Planlama Teşkilatı men
suplarına ve aziz Milletimize hayırlı olmasını diler, 
Sayın Başkan, değerli senatörler, hepinize saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyurun Sayın hatip, 

AHMET REMZt HATÎP (Konya) — Sayın Baş
kan, değerli senatörler; 

Devlet Planlama Teşkilatı Bütçesi üzerinde bu 
teşkilatta çalışan bir arkadaşınız olarak söz almak
tan memnuniyet duyuyorum. 
ı Vaktin darlığı sebebiyle, maruzatımı kısa bir ko

nuşma ile ifade etmek mecburiyetinde olduğumu söy
leyeyim. 

20 nci Asrın son çeyreğinde bulunuyoruz. Hazır
lanacak kalkınma planları uzun vadeli bir perspektif 
gözetilerek, 21 noi asrın başlarında kalkınmış bir Tür
kiye meydana getirmeyi amaçlayan beşer yıllık plan
lar olacaktır. 

1978 - 1982 dönemini kapsayan Dördüncü Beş Yıl
lık Kalkınma Planı, ilk üç planın tatbikatından elde 
edilen tecrübelerin ışığı altında Milletin süratle kalkın
mış ülkeler seviyesine erişmek arzusunu temin gaye
siyle, memleketin sahip olduğu ekonomik, sosyal ve 
kültürel dinamizmin harekete geçirilmesini temin ede
cek tarzda, elde olmayan sebeplerle gecikerek de ol
sa hazırlanmış bir plandır. 

Aldığımız intibaa göre, bu plan Ecevit Hükümeti 
tarafından buzdolabına konulmaktadır. 1978 ydı için 
geçici bir tedbir olarak bir program, bir dilim düşü
nülmektedir. Ecevit Hükümetince bütün meydana 
gelmemiş bulunduğuna göre, ortaya konula
cak bir dilimin hakikatlerle alakalı olmaması İhtima
li vardır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Kalkınma planlarıyla bugüne kadar yapılacak iş

ler belli olmuştur. Memleketin ve aziz Milletimizin 
problemleri ve ihtiyaçları artık her noktasına kadar 
müteârife şeklinde ortadadır. Keza, sahip olduğumuz 
imkânlar da çok şükür küçümsenmeyecek kadar hey
betlidir. Teknoloji ve finansman konularında ise biz
de olmayan hususlar da bilinmektedir. Tercihlerimiz 
Milletçe ortaya konulmuştur ve çare olarak Milli Se
lamet Partisinin ortaya atıp müdafaa ve-mücadelesini 
verdiği, artık Millete, Parlamentoya mal Olan kalkın
ma formülü benimsenmiştir ve başlatılmıştır. 

O halde, yürüyen bu hayati mekalısizmayı bir sene 
evvel olduğu gibi bir erken seçim bahanesiyle yapıl
mak istendiği şekilde yeniden durdurmak memleketin 
hayrına olmaz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Son 10 yıllık dönemde kalkınma hamlelerimize 

atılmak istenen çengeller ve engelleri kısa kronolojik 
bir şekilde hafızalarınızda canlandırmak istiyorum. 

Hatırlanacağım ümit ederim, 1967'de kalkınma 
planlarının uygulanması esasları hakkında bir kanun 
kabul edildi. 933 sayılı bu Kanunun ana esprisi, kal
kınmayı yatırımları ve ihracatı teşvik için bir elde 
hu tedbirlerin toplanması ve müessilriyeti temin edil
mek isteniyordu. Devlet Planlama Teşkilatının bir ele
manı olarak kanun müzakerelerini takip ettim, ka
nunun tatbikatında da bulundum. Uyuyan sanayi, 
yatırım ve ihracat faaliyetleri üzerine bir can suyu 
serpildi o zaman. Tarihte ilk defa ihraç ürünleri ara
sına sanayi mamullerinin de girmesi mümkün oldu. 

Bu Kanun. OECD Teşkilatının raporlarında ve 
benzer teşkilatların raporlarında gelişmekte olan mem-

Y leketier için örnek olarak tavsiye edilen bir kanun ol
masına rağmen, bu başlangıç teşvik hamlesi Cumhuri
yet Halk Partisi tarafından âdeta millete çok görüldü. 
Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Kanunun önemli 
maddelerinin 1969'da iptal ettirilmesiyle, elinden tu
tulmaya başlanılan sanayi hareketi ve ihracat, inkıtaa 
uğratıldı. 

i Buna rağmen Türk müteşebbisi, bilhassa dış ülke-
I lerde çalışan kardeşlerimizin iştirak ettikleri ortaklık

ların, uyanan hevesi, büyüyerek devam etti. Canhlık 
I ve bu sahada Milletin üstün kabiliyeti ortaya çıktı; 

fakat bu sefer normal hükümetin istifasından sonra 
j Mart 1971'den itibaren işbaşına getirilen geçici hü-
I kümetler zamanında sanayi yatırımları için gerekli gü

ven ortamı tesis edilemedi. Yatırım projeleri ve teş-
I vîk belgeleri, teşebbüs sahiplerinin ellerinde kaldı. Üç 
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yıllık bu boşluktan sonra, 1974'ten itibaren bilhassa 
Kiîms zaferinden sonra Milli Selametin ortaya attığı; 
«milli, güçlü, hızlı, yaygm kalkınma» sloganıyla, pla
nın öngördüğü ağır sanayileşme hareketi, bilhassa 
milli harp sanayü üzerinde ciddi çalışmalar başlayın
ca, 25 yıllık bir ayrılıktan sonra geldiği iktidarı da 
terketıııe pahasına Cumhuriyet Halk Partisi bu işe 
yine engel oldu. Bllahara 1975'te kurulan Hükümet 
zamanında yine Milli Selamet, iktisadi kurtuluş sa
vaşı denilebilecek bir hamleyi başlatmayı başarmıştır. 
Eğer MiMi Selâmet Partisinin ağır sanayii başlatmak 
ve bunu yurt düzeyine yaymak sürecinde gösterdiği 
çaba olmasaydı, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı
nın öngördüğü mühim hususlardan hiç biri gerçekleş
memiş olacaktı. 

1975 ye 1976 yıllarında sürdarü'en çabalar sonu
cu başlatılan bu yatırımlar, kim ne derse desin mille
te mal olmuştur. Î977 yılı, eğer erken seçim ile heder 
edilmemiş olsaydı, kalkınmamızda yer alacak altın bir 
yıl olacaktı, fakat maalesef bütçe için yapılan takdim
den de öğreniyoruz ki, 1977'de gerek KİT'ler'n elde 
ettikleri sonuç gerekse özel sektörün yatırım tatbikat
ları ve gerçekleşme yüzdeleri, hiç de iç açıcı değildir. 

Yatırımlar neden durmaktadır? Bunun nedenlerini 
afaki sebepler üzerinde durarak izah edebilirsiniz, 
fakat ana sebep, periyodik olarak, bilerek veya bil
meyerek Türkiye üzerinde oynanan, icra edilen dur
durma hareketleridir. Türk sanayiinin ve iüm kalkın
manın önüne sık sık çıkarılan bu engeller, Türk Mil
letinin zararınadır. Dış dünyanın ise, kapitalist ve sos
yalist blokların şüphesiz lehindedîr. Bunun için, so
neler senesi tezgâhlanıp gitmektedir. 

Bunalıma çare aranıyorsa, kalkınma için samimi 
iseniz, öyleyse buyurun Dördüncü Beş Yılhk Kalkıl
ma Planını hemen yürürlüğe koyun. 91 sayılı Kanunun 
12 nei maddesine göre plan stratejisi yayınlanmış ve 
Beş Yıllık Planda Hükümet tarafından Meclislere sev-
kedilmiştir. Şekli ve sathı esbabı mucibelerle, yeniden 
düzenlenmek üzere geri alınması hatalı olmuştur; çün
kü fevkalade mükemmel olan strateji üzerine bina 
edilmiş plan taslağının eksiklikleri varsa meclislerde 
olgunlaştınlabilirdi; geri alınmasına ne lüzum vardı? 

İddia edildiğinin aksine, hedeflere nasıl ulaşılaca
ğı belli edilmiş, sektörler gerekli önceliklerle ve ana 
hatlarıyla ele alınmış ve çözümîer ortaya konmuştur. 

BAŞKAN — İki dakikanız var efendim. 
AHMET REMZİ HATİP (Devamla) — Çok muh

terem Başkan; 

Planın mali kaynaktan mahrum olduğu ileri sürül
müştür. İncelenirse görülecektir ki, yatırımlar tam 
konservatif bir tutumla makul seviyede tutulmuştur. 
İhtiyatkâr rakamlara ve sağlam kaynaklara dayan
dığı için yatırımların, tatbikatta plam geçerek daha 
fazla oranda gerçekleşeceği umulur. Türkiye, dünya
da en az dış borç alan ülkeler arasındadır. Buna rağ
men Planda, dış borçlanma asgari düzeyde tutulmuş
tur. 

Şunu da belirtelim ki, 1977 yılı, arz ettiğim gibi 
en az altı ayı kaybedilmiş bir yıldır. Bu normal yıl 
örnek alınarak hazırlanacak Beş Yıllık Plan asla kı
sır tutulamazdı. Yaşanan üç plan trendi ve Türkiye'nin 
imkânları gözönünde bulundurulmuştur. Ayrıca, ih
racat rakamları da asgari hadde düşük alınmıştır. 
Bu ihtiyatlı hedefler sebebiyle, p'an kaynaktan mah
rum değil, sağlam bir temele oturan plandır; ama tür
lü bahanelerle planın geri alınması yadırganacak bir 
husustur. 

1978 yılında 50 milyarlık bir yatırım öngörülmüş
tür. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ayrılan 15 mil
yar liranın takriben 10 mClyar lirası tenzil edilmiştir. 
Halbuki, 1978'de devam eden yatırımlardan 40 ağır 
sanayi yatırımının bitirilmesıi programlanmıştı. Önü
müzdeki iki ay, bu yatırımjarı yapacak kurumların 
hangi bakanlığa bağlanacağı meşkûk olduğuna göre, 
bu para heder edilebilir. Eğer İşletmeler Bakanlığı 
emrine verilirse, burada işletmelerin zararlarının ka
patılmasına tahsis etmek tehlikesi mevcuttur. O za
man bu plansız bütçe, üretici değil tüketici bir bütçe 
olacaktır. Bu ise fevkalade hata olur; çünkü tüketici 
bütçe pahalılığı artırır, geçimi zorlaştırır, memurlara 
verilmeyen 16 katsayı o zaman kendiliğinden gelir. 

Yatırımların, kaynakları israf etmeden, selametle 
yürütülebilmesi için, tek bir bir elde toplanan bir me
kanizma ile takip edilmesi ve sıkı bir koordinasyona 
ihtiyaç vardır. 

Bütçedeki tutum bize, ağır sanayi yatırımlarının 
çeşitli bakanlıklara bölünmek istendiğini, tahsisatla
rın belirsiz hale getirildiği endişesini ve intibaını ver
mektedir. 

Tatbikat böylece yürürse, ağır sanayi hamlesini 
durdurmak, frenlemek, aksatmaktan başka bir netice 
vermeyecektir. Halbuki, içinde bulunduğumuz sıkın
tılardan kurtulmanın tek reçetesi arkadaşlar, yaygın, 
köklü, milli, güçlü süratli kalkınmadır. İşsizlik, paha
lılık ile mücadele imkâm aksi halde nasıl bulunacak
tır? İhracatın artırılması, ithal ikamesi nasıl temin edi
lecektir. 
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Tekrar aız ediyorum arkadaşlar; kalkınmanın tek 
çaresi, bir gün dahi kaybetmeden, gecikmeden, başla
nılan yatırımların tamamlanması ve yenilerinin sürat
le ele alınmasıdır. 

BAŞKAN — Vaktiniz doMu efendim. Lütfen bağ
layınız. 

AHMET REMZİ HATİP (Devamla) — Ben de 
tamamladım efendim. 

İ977'de kaybedilen imkânlara ilaveten, şimdi de 
iki ay •beklemeye milli ekonominin tahammülü yok
tur. Uzan vadeli perspektife varmak için de Dördüncü 
Beş Yıllık Kalkiiima Planının bir yıl ertelenmesi ve 
makaslanma&ma, gemlenen milli ekonomi dinamizmi
mizin sabrı yoktur. 

Çok muhterem arkadaşlar; 
Bir Hükümet programı takdim edilmiş, bu, Dör

düncü Beş Yıllık Kalkınma Planının stratejisi olarak 
gösterilen dokümanın içindeki hususları ihtiva etmek
tedir. Bir Beş Yıllık Kalkınma Planı takdim edilmiş, 
bu geri alınmıştır!. Bunun da ümit ediyoruz ki, akıl 
için tarik bir olduğuna göre, aynen eski planın esas
larından istifade etmek mecburiyeti doğacaktır. Hal 
böyle olunca, ben, makul yoîun seçileceği intibaını al
mak arzusu ve temennisi ile Devlet Planlama Teşkilatı 
bütçesinin kendilerine, değerli mensuplarına hayırlı 
olmasını diler, hepinizi hürmetle selamlarım. 

Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Sayın Naîbanioğlu, buyurunuz efen

dim. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, sayın senatörler; 
Hepinizi saygıyla selamlarım. 
Sayın senatörler; 
Devlet Planlama Müsteşarlığı bütçesi üzerinde ko

nuşurken, bu kürsüde daha önce yatırımlar konusun
da cafcaflı konuşanlara da cevap vermiş olacağımı sa
nıyorum. 

Sayın Senatörler; 
Devlet Planlama Teşkilatımızın demiyorum, 15 yıl

lık yapılan planlamaların stratejisi bozuk seçilmiştir. 
Kalkınma planlarının anahedefi, dengeli bir kalkınma 
olması gerekirken, geri kalmış bölge ve yörelerimizi 
de kalkındırmak, sosyal adalet ilkesine göre hareket 
etmek olduğuna göre, Anayasamızın amir hükümleri
ne göre yatırım yapılması gerektiği halde, bu gerekle
re uyulmamıştır. 

Daima Anayasaya aykırı davranılmış ve yatırım 
politikası güdülmüştür. Zaten, Anayasaya saygısı ol
mayan yetkili uygulayıcılardan, başka bir şey bekle
nemezdi. 

j «Plan değil, pilav» diyen bir anlayıştan, başka bir 
I şey beklenemezdi. 

Bir kere, planlamanın sektörel olarak tespiti ya-
I paklıktan sonra, bu sektörel yatırım dağıtımının sosyal 

adalet ilkesine ve dengeli kalkınmanın gereği olarak 
nerelere nasd yapılması gerektiği düşünülmeden, bazı 

i imtiyazlı yörelere yatırımlar peşkeş edilrnişçesine sav
ruk ve çarpık bir tutumla ve çokçası politik olarak 
dağıtılmıştır. 

Biz, sektörel planlama dağıtımlarının, mekânsal 
olarak da objektif esaslara bağlı olarak, daha doğrusu 
Anayasanın özüne uygun olarak yatırımların yapdnıa-
sını istiyoruz. Anayasaya saygı gösterilmesini, pilava 

i değiH, plana itibar edilmesini istiyoruz. 
Şimdi, 15 yıllık planlama uygulamalarının sonuç

larının yanlışlarına bakalım. 

Kalkınmada öncelikli yöreler olan 40 ile Devlet 
eliyle kamu yatırımlarının % 28'i yapılmıştır. O 15 

ı yılda. Diğer ileri gelişmiş 27 ile ise % 72'si yapılmış
tık'. Bu rakamları bilmem planlamacılar inkar edebi
lir mi? Bu uygulama tabiyatıyla dengeli bir kalkın
mayı sağlamamıştır. Daha da dengesizleştirmiştir, sos
yal adaletsizliği artırmıştır. 

Özel sektör eli ile yapılan yatırımların sonucu ne
dir?, Yani teşvik tedbirleri ve teşvik kredileriyle. Şim
diye kadar, yani planlı döneme girdiğimiz şu 15 yıl
dan beri; verilen teşvik tedbirleri ve kredilerinin % 
33,2"ü İstanbul ve civarına, % 6'sı Bursa, % 8'i İz
imi», % Î3,5'u Adana'ya, yani bu iller civarındaki il
leri de saysak; yedi tane kadar ile teşvik belge ve kre
dilerinin % 60'ı verilmiş ve diğer 60 ilimize % 40 
oranında teşvik kredi ve uygulaması verilmiştir, yani 
bir ile % 1 bile değil. 

Bu kürsüden bir çok konuşma yapmıştım, hatır
larsınız. Bunların bazılarının özetlerini aktarmak isti
yorum. Bu uygulamalar nedeniyle köy yollarının ka
mu yatırımlarıyla yapılmış şu andaki uzunlukları; Do
ğu ve Güneydoğu Anadoluda kilometrekareye, ancak 
64 metreye ulaşmıştır. Yalnız planlı dönemde değil, 
1950'den beri, belki 1923'den beri yapılan uzunluk 
budur. Batı Anadoluda ise (O, onbir üde) kilometre
karede 137 metreye ulaşmıştır. 

İllerin sosyo -- ekonomik, sanayi, sağlık, eğitim, 
tarım, milli, mali, ticari gelişmişlik gösterge değerleri
ni ise sıralamak istemiyorum; evvelki konuşmamda 

I sıralamıştım. Kısaca bu gösterge ortalama değerlerime 
göre: İstanbul birinci, Erzurum 32 nci ve Bingöl 

I 62 nci il olmakta devam etmektedir, tabii Hakkâri 
I 67 nci il. 
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Bu sıraların ne zaman aynı hizaya geleceğini; 15 
yıllık hükümetlerden bekleyemezdik, 

Bankaların verdiği krediler bakımından şu 15 yıl
lık süre içerisinde, durumun ne olduğuna bakalım. Bu 
sıra içinde Doğa ve Güneydoğu illerine ortalama ola
rak; verilen kredi % 3'dür, yani yüz liranın üç lirası 
Doğa ve Güneydoğu Anadoîuya (Ki, Doğu ve Gü
neydoğu iîîeriiEüî nüfusu ve mesafe itibarıyla Türki-
yemîzîn 1/3'ü olduğunu burada hatırlatmak isterim.) 
Türklyemizin nüfus ve alan itibarıyla 2/3'ü olan yö
relerine ise bu yüz liranın 97 lirası verilmiştir. Tabii 
Batı Anadolunun o onbir tane iline ise % 17, yani 
yüz liranın 17 lirası kredi olarak verilmiştir. 

Doğu ve Güneydoğu illeri bu kadar kredilerle, bu 
kadar kamu yatınım ile veya özel girişim eliyle teş
vik kredisi veyahuita teşvik belgeleriyle kalkınamaz 
tabii. 

Kamu yatırımlarının 15 yıllık uygulamasını bir 
başka örnekle size arz edeyim. Kişi başına yapılan 
yatırım; İstanbul'da bu 15 yıl içerisinde 565 Türk li
rasıdır, Erzurum'da 256 Türk lirası, Bingöl'de 168 
Türk lirası ve belki bilmiyorum Ha'kkâri'ninkine bak
madım 68 liradır. Bu şekilde bir yatırım planlı dö
nemde müstemlekelerde müstevliler tarafından da ya
pılıyor. 

İşte biz bu şekil yatırımların değiştirilmesini Ana
yasamıza uygun olarak yapılmasını istiyoruz. Bu, ba
zılarımızın iddia edeceği gibi bölgecilfk iddiası da de
ğildir. Anayasamızın savunuculuğudur. Dördüncü Beş 
Yıllık Planlamadan Hükümetimizden, bütçelerimiz
den, bundan sonra Anayasamızın uygulanmasını isti
yoruz. 

Bir de yapılan yatırımlardan Türkiye'nin genel 
görünümüne bakalım : «Barajlar var» deniyor, elektrik 
yok, Bulgaristan'dan elektrik, Irak'tan petrol alıyoruz. 
Yollar var taşıtlar geçemez, taşıtlar var, petrol yok. 
Hastalar var, ilaçlar yok, hastalar var, hastaneler var, 
doktor yok, hasta yatağı yok. 

Erzurum'da 26 bin kişiye bir doktor düşüyor. İs
tanbul'da 600 kişiye bir doktor düşüyor, Bingöl'de 
bir kere daha arz etmiştim 52 bin kişiye bir doktor 
düşüyor. 

İlaç alınacak döviz yok, hacca gideceklere izin 
yok, bir müdürlü okullar ve üniversiteler kapılan ka
palı okullar; bir milyon mesken açığı, üç milyon işsiz 
ordusu. Bir milyondan çok dış ülkelerde aşım ve işi
ni arayan vatandaş; 1950'den bugüne kadar 300 kere 
değeri düşmüş bir para ve sokaklarda boğuşan genç
lerimiz... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydm) — Bunları ne 
yapacaksınız, bunu söyleyin. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Sen de 
buradan konuş. Bir de Grup Başkanvekilliği ve Ba
kanlık yaptın. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydm) — Bunları öğ
renelim efendimi. Yapacağını söylesin. Bir şey öğrene
lim, ne yapacaksınız? 

BAŞKAN — Lütfen efendim müdahale etmeyi
niz. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Yapıldı, 
k'şj başına yüz Ura yatarım yaparak yapıldı. İstanbul' 
da 600 lira yapıyorsunuz. 

M. NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Yapacağın 
lakamlan getir... 

BAjŞKAN — Sayın Ege, hatibin konuşmasını siz 
tayin etmeyeceksiniz, rica ediyorum dinleyiniz efen
dim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Söylü
yoruz burada dinle. Bakanlık yapmışsın senden saygı 
bekleriz. 

Doğuya yapılanlar müstemleke memleketlerinde 
yapılanlar kadardır. Söyledim onu dinlediniz. Rakam 
veriyorum. Yalansa söyle... 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu vaktiniz doluyor 
efendim, iki dakikanız var, lütfen devam buyurunuz. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Vaktim
den iki dakika daha kullanırım, burada Kâzım Beyi 
40 dakika konuşturdunuz. 

Parlamentomuzdan yuvalarımıza, köylerimüz ve 
gecekondularımızın ocak başlarına kadar gitmiş anar
şi var ve 70 cente muhtaç bir Türkiye vardır. Paha
sını saymaya utanıyorum ben; sizleri bilmem. Neyse, 
Sayın Bakanımızı sinirlendirdik, geçiyorum bunları... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydm) — Utanıyor
sanız almasaydınız, biz götürürdük bunları. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, rica edeceğim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Şimdi, 
biz ne istiyoruz? Planın emredici olmasını istiyoruz. 
Sektöre] planlamalar yapılıyor; tarım, sanayi ve hiz
metlerde şu kadar tarım artırılacak veya azaltılacak; 
sanayi şu kadar artırüacak. Hizmetler sektörü şu se
viyeye indirilecek. Bu sektörler için öngörülen artış 
veya azalmaların mekânlara da dağıtılmasını istiyo
ruz. Mekânların da gözönüne alınmasını istiyoruz. 

Kalkınma hızı % 8 oldu, sağlandı denirken; İs
tanbul'da, Erzurum'da, Hakkâri'de de % 8'in sağlan
masını istiyoruz. Hakkâri'de % 1 kalkınma hızı sağ
lanacak, İstanbul'da % 18; bunun ortalamasını ala-
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çaksın sonra kalkınma hızı % 6 - 8 oldu diyeceksin, 
bunu yutmuyoruz biz. 

Enerji üretimini Keban'da yapıyorsak, Keban yö
resinde de tüketimini yapmayı istiyoruz. Fabrika mı 
kuracaksınız, ne yapacaksanız orada kurup tüketimi 
yapacaksınız. Biz İzmit civarında mutlu azınlığa elek
trik gitsin diye istemiyoruz, böyle yatırımlar da iste
miyoruz. 

Talkım bize, salkımı size; 
Pilavı size sabanı bize; 
Övünç olur mu bu tablo Hükümetinize. 
Saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Sayın Çeîikbaş buyurunuz efendim. 

FETHİ ÇEUİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca SÜ) — 
Sayın Başkan, Cumihuriyet Senatosunun değerli üye
leri; 

Sabahleyin Sayın Devlet 'Bakanım dinlerken, 
memleketin içinde bulunduğu bir hastalığı doğru 
teşhis etmiş olmasından dolayı büyük memnuniyet 
duydum. Çünkü, Türkiye'de 'bütün sorunlar bir nok
tada düğümlenmektedir. Anarşi sadece sokakta değil, 
kurumlara girmiştir. Hatta zaman olmuş İcra Vekille
ri heyetine girmiştir. 

Bu itibarla evvela bu anarşinin kannunîarın hu
dutları içerisinde bertaraf edilmesi suretiyle kimin ne
yi yapmasının yetkisi dahilinde ve sorumluluğu dahi
linde olduğunu tespit ederek, yürümek lazım gelir. 
İşte burada Devlet Planlama Teşkilatına da mühim 
vazife düşmektedir. 

Bir politika tayin etmek ve o politika için siyasi 
tercihler yapmak Hükümetin yetkisi dahilindedir, 
planlamanın yetkisi dahilinde değildir. Seçilen bu po
litikaya göre ne gibi araçlar kullanmak lazımdır hedef
lere vasıl olmak için, bu; teknik bir kuruluş olan Plan
lamaya aittir ve esasen kamında da belirtildiği gibi, 
Pîanlama Hükümetin yardımcı organıdır, istişari or
ganıdır. 

Çok kere Türkiye'de Planlama icrai yetkiye sa
hipmiş gibi bir görüntü içerisinde bulunduğu içindir 
ki, Türkiye'de devamlı olarak sürtüşmeler devam et
miş ve bugün anarşik hava bütün kurumlara intikal 
etmiştir. Bunu tashih etmek lazım. 

Şimdi, Planlama fevkalade faydalı bir organ ol
makla beraber, bugüne kadar vazifesini ne teorik 
olarak, ne de kanunun tayin ettiği esaslar dahilinde 
kemaliyle yaptığmı iddia etmek imkânı yoktur. Evve
la Planlama Hükümet politikasının yürütülmesinde 
gecikmelere sebebiyet vermemelidir. 
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Size bir örnek vereceğim : Türkiye'de enerji dar
lığı bütün ülkelerde belirdiği gibi derhal Yalova -
Kartal hattına benzer bir feribot hattının, vasıtaların 
körfezi dolaşması için, İzmit Körfezinde ikinci bir 
hattın ihdas edilip edilemeyeceği hususunda bundan 
sekiz ay kadar evvel Ulaştırma Bakanlığına sorduğum 
bir sualde, konunun 1974ten beri ele alındığım, Plan
lamaya intikal ettiğim, Planlamadan gelecek netice
lere intizar olunduğunu öğrenmiş bulunuyorum. 

Dört yılda arkadaşlar bu etüt bitiriîemez mi? Yani 
bu kadar ince eleyip, sık dokuyacak konu da değil. 
Fizîbüite raporu da hazırlanmış, bütün bunların so
nunda derhal büyük ölçüde enerji tasarrufu sağla
yacak oFan bir projenin intaç edilmesi lazım gelir. 
Bu yapılmamıştır. Bunu bir örnek diye verdim ben. 

Türkiye'nin bugün yerli yersiz tenkit edilen hangi 
şartlar içerisinde bu sanayiin kurulduğunun farkın
da olunmaılan yapılan tenkitler gayet kolaydır. Tür
kiye, eğer ikame sanayii kurmuşsa, o Zaman pazar 
emniyeti olduğu için bunu kurmuştur. Yüzde yüz ih
racata dönük sanayi kurulmaz arkadaşlar. Evvela sa
nayici emin olmak ister. Bu emniyet de evvela kendi 
memîeketindedir. Kendi memleketinin emniyetini he
saba katmadan bir başka ülkenin pazarına göre he
sap yapılabilir mi? 

Şu halde, yapılacak şey; kurulu sanayiin dışa dön
dürülmesidir. İhracata dönük hale getirilmesidir. İşte 
bu konuda Planlamanın gerekli çalışmaları yaptığı ka
naatinde değilim. Türkiye bugün büyük ölçüde bir ih
raç sanayii potansiyeline sahiptir. 

Örnek vereceğim : Kanunda da var; «Çeşitli ba
kanlıkların ekonomik faaliyetlerini koordine etmek.» 
Bugün Türkiye'de ilaç sanayii ile alakalı döViz tahsisi 
Sağhk ve Sosyal Yardım Bakanlığına aittir. Gördüğüm 
firmalarda Türkiye'deki ilaç sanayii bugün ihracat ya
pabilecek düzeydedir. Teknolojisi itibarıyla, başında
ki sevk ve idareci adamları itibarıyla, organizasyo
nuyla, kimyevi ileriliği ile, her yönüyle. Bazı Türk 
sanayicilerinden gördüm, Kuveyt'ten, Irak'tan, Su
udi Arabistan'dan ilaç sipariş ediliyor. Bakanlığa bu 
ilaçların imal edilmesi için müracaat ediliyor, Ba
kanlık bu sanayiin hammaddesi için döviz vermiyor. 

Muhterem arkadaşlarım; 
İsviçre'nin hammaddesi yoktur, isviçre hammad

desini dışarıdan alır, mamul hale getirir satar. Tür
kiye her hammaddeyi ben kendi bünyemde bulaca-
ğan diye çalışacak olursa, bundan bir neticeye ula
şılmaz. Hüner, üç kuruşa elde edip yedi kuruşa sat
mak, beş kuruşa satmaktadır. 
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Bir hatıranıı nakledeyim; Fransa Kal'den arpa ih
raç eder, Marsilya'dan arpa ithal eder. Hesap kitap 
meselesidir bu. 

Üçüncü sualimi de sordum, her bakan değiştikçe 
sualimi tekrar ediyorum; Türk ilaç sanayinin mem
leketin dövizini artırmakta, döviz sıkıntısını bertaraf 
etmekte ihracata dönüştürülmesi hususunda kanuni 
bir mani yok. 1928'de çıkmış Tıbbi ve İspençiyari 

Müstahzarlar Kanunu. İhracatla alakalı esasen madde 
yok, hiçbir kanuni mani yok; ama idareten efendini 
Türkiye'de kullanılmayan ilaçlar sipariş edilir, yapı
lırsa, bu iç piyasaya satılabilirmiş. 

Muhterem arkadaşlar, 
Ben Avrupa'da Almanya'da dünyanın en büyük 

endüstrilerimden bir tanesini gezdim, yedi sanayi üze
rinde çalışıyor, ilaç da dahil. En sonunda sevkiyat 
ambarına gittiğimde dünyanın coğrafyasını burada 
görebilirsiniz dediler ve sorduğumda siz bu ilaçları 
hep memleketinizde tüketir misiniz? Hayır... Hariçten 
sipariş aldığımız ilaçlan yapar, hazırlarız, sevkederiz 
dediler. Türkiye Federal Almanya'dan daha rai zen
gin döviz bakımından ki, büyük bir endüstri potansi
yeline sahip bu sanayi kolunu ihmal edin, böyle du
run. tşte bu Planlamanın vazifesidir. Çünkü, Türki
ye'nin beşeri, tabii, ekonomik kaynaklarını tespit ede
cek, bunu seferber edecek, İhracata dönüştürecek. 

Türkiye ihracatını geliştiremediği müddetçe, nüfu
su artan, istihdam meselesi olan bir ülke olarak vesa
ire ithalatında kesinti yaparak kalkınamaz arkadaş
lar. Tek çıkar yol ihracatı geliştirmektedir. Bu konu
da büyük vazife Planlama Müsteşarlığına düşmekte
dir. Yer yer hangi sanayi kollarının bir ihracat po
tansiyeli varsa, bunlar üzerinde mesaisini teksif ede
cek, pazarlama etüfleriyle birlikte bu kolu teşvik ede
cek. Bu yapılmamaktadır. 

Mesela Türkiye'nin çimento sanayii. Bütün çevre
mizdeki ülkeler kalkınma yolunda olan ve bizden ge
ride olan ülkelerdir ve petrol bakımından da zengin
dir. Kalkınma için yatıran yapacak, yatırım da çi
mento ile ohır. Bu ülkelere Türkiye çimento ihraç 
edebimle imkânına sahipken, bir ileri bir geri politi
kamız çimento sanayiini olduğu yerde bırakmaktadır. 

Bu itibarla, özet olarak arz ediyorum; Türkiye'nin 
sanayii bugün şevki idaresindeki adamlarıyla, orga-
nizasyonlarıyla, finansman inıkânsızlıklarıyla boğuş-
maîarıyîa büyük tecrübe kazanmıştır, Türkiye'nin bu 
sanayiinden geniş ölçüde ihracat yaparak istifade et
mek imkânı vardır, Hükümet içerisinde bu maneve-
Iayı harekete geçirmek vazifesi Devlet Planlama Teş

kilatına düşmektedir. O, bu araştırmaları, tetkikleri 
yapacak, nihayet Hükümete götürecek. Bir «Caldor 
Planı» ile vergi şöyle mi olsun, böyle mi olsun 1962 -
1963 yılında aylar geçti arkadaşlar. Pîanîamamn vazi
fesi siyasi tercih yapmak değildi. 

Bu itibarla, Türkiye küçümsenemeyecek bir sanayi 
noktasına gelmiştir. Planlama Müsteşarlığı Türkiye' 
n5n her yd, her konuda potansiyelinin nereye ulaştığı
nı tespit ederek takip etmelidir. 

Geçenlerde bir fabrika gezdim, eski Karayolları 
Umum Müdürünün kurmuş olduğu bir fabrika, Tür
kiye'de bugün gördüğünüz Karayollarını kuran zat, 
dünya görüşü var, dil biliyor, vesaire biliyor. Bu eks
kavatör, iş makineleri yapıyor ve (de'orayne) büyük 
virçîer yapıyor. Şikâyeti şu; Devlet Demiryolları si
pariş alıyor, Devlet Su İşleri sipariş alıyor, falan dai
re sipariş alıyor, Türkiye'de yapılabilecek oîan bu ma
kineler büyük dövizler ödenerek hariçten getirtilebili-
yor. 

Muhterem arkadaşlar; 
Devlet Planlama Teşkilatı, çalışması ile memleke^ 

timiz sanayi potansiyelini harekete geçirmek konusun
da Hükümete yardımcı olursa, döviz darboğazımızı 
aşmak imkânını verir. 

Son söz olarak şunu arz edeyim : Sanayi meselesi 
Türkiye'de yeni değildir, daha 1954 yılında İşletme
ler Bakanı iken Makine ve Kimya Endüstri Kuru
munun neşrettiği ilk mecmuaya yazdığım makalenin 
başlığı «Sanayileşme Davamız»dîr. Bunun eski mazi
si vardır arkadaşlar, hiçbir şey yeni değildir, eskiyi 
kötülemenin hiç ameli faydası yoktur. Hüner, mev
cudu daha ileriye götürtmenin politikasını tayin et
mek ve onu yürütmektir. Hükümette bu yolda başa
rılı o!ma imkânlarının mevcut olduğu kanaatindeyim. 
Türkiye'nin gerek dışarıdaki imkânları ve gerek eko
nomideki, sanayideki imkânları bu darboğazınım aş
mak imkânını verebilmektir Hükümete. Elverir ki, 
Hükümet ve Planlama Dairesi arasında sürtüşmeye 
meydan vermeden tek bir hedefe doğru koordine bir 
politikayı azimle yürütecek tutum içerisinde bulun
sun. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Anburun. 
M. TEKİN ARIBURUN (İstanbul) — Cumhuri

yet Senatosunun sayın ve çok kıymetli üyeleri, sayın 
arkadaşlarım; 

Senatör olarak huzurunuza nadiren gelmişimdir. 
Sizleri, sağlıklı, selamet içinde bir çalışmada gördü
ğüm için bu vesileyle fevkalâde bahtiyarlığımı arz 
etmek ve selamlamak isterim. 
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Devlet Planlama Teşkilatının Bütçesini konuş
maktayız. Daha evvel Devlet Planlama Teşkilatınm 
meşgul olduğu hususlara bakarken, eksik bir şey 
dikkatimi çekti ve onlarm yardımlarını dinlemek is
tedim; bu vesileyle huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Bir istirhamım var, Planlama Teşkilatından ve 
sayın müsteşarlıktan. Şimdiye kadar Devlet Planla
ma Teşkilâtının uğraştığı hususlar daha ziyade doğru
ca Devletin ekonomisi; Türkiye Cumhuriyetinin eko
nomisinin gelişmesi üzerinde oluyor, fakat yine dik
kati çeken bir husus bu gelişmeyi ve bu planlama
yı yaptıktan sonra icraata gelince çok değişikliklere 
uğruyor. 

Artık, Planlama Teşkilatı kavramım zannediyo
rum ki, hepimiz kadar bütün millet de kavramış ol
du. Binaenaleyh, hem ekonomik yönden olan husus
ların bir raya oturtulması, mutlaka yapılması icap 
ettiği kanaatini uyandırması lazım gelir, o husustaki 
çalışmaların yapılması gerekir ve parlamenterlerin de, 
hükümetlerin de hiç şüphesiz buna riayet etmesi ge-. 
rekir; fakat ikinci bir hususta eksikliğini gördüğüm 
başka bir konu, sosyal kalkınma yönünden planlama
nın Türkiye üzerinde yapacağı önderlik, ki bu ön
derliği eksik görüyorum, bu önderliğe de artık el at
ması lazım geldiğini belirterek kanaatimi arz etmek 
istiyorum. 
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zimkiler «Niye biz böyleyiz» diye bakmışız, saldı
ranlar çok olmuş az kalsın devleti paylaşıyorlarmış; 
demişlerki «Kabahat Yeniçerilerdedir, Yeniçerileri 
lâğvedelim» Yeniçerileri lâğvetmişler. Biliyorsunuz, 
iç harpleri o zaman yahut o durumu; ama netice de
ğişmemiş yine biz geriyiz, yine düzelememişiz bir 
türlü. 

Arkasından Sultan Mecit devri gelmiş, o tarihlerde 
bakmışlar ve demişlerki, «A, asıl kusur kabahat Ye
niçerilerin kalkmasında değil, yalnız biz batıhlaşma-
mışızdır, onun için batılılaşalım ve parlamento siste
mini kabul edelim «Ve başlamışlar parlamento sis
temi için uğraşmaya, tşte biliyorsunuz, Tanzimat 
Devri falan, falan... işte gele gele bir yere gelmiş. 

1876 da Sultan Aziz tahttan indirilmiş, Sultan Ha-
mit tahta geçmiş; iç karışıklıklar var, dış karışıklıklar 
var ve demişlerki, «Parlamentoyu açalım.» Nihayet 
yeni padişah parlamentoyu o zamanki «Her derde 
sadre şifa olacaktır» diye parlamentoyu açmışlardır. 
Kısa zaman sonra ayan seçilmiş, mebuslar seçilmiş, 
«Tamam» demişler, her şey bitti «Şimdi etraf gül
lük, güneşlik olacak.» 

ilk Meclisin hali, içeride, yani yakılarda çevril
miş olan eski yazılarla ilk Meclis tutanakları var, 
gayet enteresan tavsiye ederim; okumanız faydalı 
olur. 

Bir de bakmışlar ki Meclisin teşekkülünde mebus
lar, yani bugünkü milletvekilleri diyeceğimiz o za
mana göre kimler var? Sırplar, Yunanlılar, Bulgarlar, 
Karadağlılar, Ermeniler, Rumlar, Arap halkının muh
telif aksamından binbir türlü insan gelmiş ve hepsi
nin gizli ve açık gayeleri var, hepsi parlamentoda 
başlamışlar konuşmaya ve çalışmaya. 

Osmanlı imparatorluğu birden bire dağılma tehli
kesine girmiş içeriden. Bir hikâye vardır kusura bak
mayın, çok vaktinizi alacak değilim. Bir yabancı hü
kümdara Osmanlı Devlet adamı diyor ki, «En kuv
vetli Devlet Osmanlı imparatorluğudur, çünkü biz 
içeriden siz dışarıdan yıllarca yıkmaya çalışıyorsu
nuz bir türlü yıkamadık, onun için en kuvvetli biziz» 
demiş. Allah rahmet eylesin. 

Sayın arkadaşlarım, 
Parlamento sadre şifa olacak. Evet, Parlamento 

sadre şifa olur; ama çalışma tarzı ile sadre şifa olur; 
bu tarzda değil herhalde, yani o tarzda değil. 

Arkasından Rus Harbi geliyor biliyorsunuz 
1877 - 1878 seferi ve en ziyade tahrik eden Rusları 
Parlamentonun, Osmanlı Devletinin o zamanki hali, 
içerideki durumu. Harp oluyor, Rumeli'nin büyük bir 

Biz demokrasiyi, yani parlamenter sistemi çok 
ağır kayıplarla, çok ağır şeyler ödeyerek getirebil
dik bugüne. Yalnız Fransa'daki gibi, Almanya'daki 
gibi yahut başka devletlerde olan hadiseler gibi iç 
harpler olmadı, çok şükür; ama tarihi gelişmelere 
bakarsak eğer, şimdiki durumda parlamenter sistemi 
evvela (affınızı dilerim) bizler, yani parlamenterler; 
ya kâfi derecede anlamamışız yahut bile bile onun 
dışında hareket eder gibi bir duruma girmiş bulu
nuyoruz. Çok ağır ödeyeceğiz bunu, öyle gözükü
yor. 

Bunun için kısacası, sayın müsteşarlığın yalnız eko
nomik sahalarda değil, aynı zamanda Türkiye'nin 
sosyal gelişmesi yönünden de bir planlama yapması 
lazım geldiği kanaatine varıyorum. 

Şimdiye kadar sosyal gelişmelerde vuku bulan 
kayıplarımızda sorumlu aramışız, sorumlu kimse çık
mamış; yok sorumlu yok. 

Şimdi, tarihi bir iki hadiseyi kısaca arz edeyim, 
ne demek istediğimi daha ziyade anlamış olacaksınız. 

Osmanlı imparatorluğunun yıkılış devrinde, son 
devirlerinde; bilhassa Sultan Mahmut devrinde Av
rupa gittikçe ilerlemiş şöyle olmuş, böyle gitmiş; bi-

— 205 
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kısmım «Elviye-i selâse) dediğimiz Uç vilayeti, Kaf
kasları baştan aşağı kaybediyoruz. Adamakıllı muaz
zam bir zarar ve ziyan. O zamanki Padişah gene 
Sultan Hamit, «Ben, Parlamentoyu böyle memleketi, 
Osmanlı İmparatorluğunu parçalamak için açmadım, 
birlik beraberlik için açtım» diyor ve kapatıyor. 

BAŞKAN — İki dakikanız var efendim. 

M. TEKİN ARIBURUN (Devamla) — Peki 
efendim. 

Arkasından 1908'e kadar geldik. 1908'de tekrar 
Devletin durumunun kabahati, Parlamentonun olma
yışında, Parlamentonun kapalı oluşunda idi. 1908 ih
tilali oldu, biliyorsunuz Parlamento açıldı ve aynı 
hadise tekrar tekerrür etti. Arkasından Balkan Har
bi, Rumeli'yi de kaybettik. 

Demek kabahat Parlamentonun olmasında yahut 
olmamasında değil; Parlamentonun çalışma tarzında, 
terekküp tarzında şu bu. Arkasından Birinci Cihan 
Harbi geldi. Birinci Cihan Harbinde Parlamento gene 
vardı; ama dikta rejimi vardı İttihat ve Terakkinin. 
Birinci Cihan Harbini bitirdik, arkasından tekrar 
memleket baştan aşağı parçalanmak, işgal edilmek 
gibi bir tehlike karşısında kaldı ve başlattılar. 

Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisim açtı, 
tekrar Parlamento olarak. Çok şükür o devrede bir
çok sallantılar, arızalar oldu, fakat Türkiye Cumhu
riyeti temelini artık tuttu. Bu sefer kaybedecek hudu
dumuz yok, Milli Misak Hudutları çizildi, herşeyi ile 
milli birlik ve beraberlik kurulmuş oldu. Bu kısa 
zamanda, üzerinden 50 sene henüz geçti ne oldu du
rum?... 

Şimdi, siz benden daha iyi biliyorsunuz, buyurun. 
Daha iki zamanında burada başlayan, yani Cumhu
riyet Halk Partisi, Serbest Fırka, ondan soma yahut 
ondan evvel olan Terakki Perver Fırka gibi böyle 
çok fırkalı, çok partili hayata alışmaya başladık, 
Parlamento içinde fakat maalesef netice geldi geldi 
bugünkü duruma dayandı. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu efendim. 
TEKİN ARIBURUN (Devamla) — Peki efen

dim. 
Sayın arkadaşlarım, 
Eğer böyle devam ederse ödeyecek nemiz var. 

Kulaklarınıza sizin de geliyor bizim de geliyor, hepi
miz duyuyoruz. Bu sefer memleket bir daha parçalan
ma tehlikesi karşısında olursa durumumuz ne olur, 
kim kurtarır, bunun sorumlusu kimdir?... Bana öyle 
geliyor ki, sorumlusu hepimiziz, bütün millet; fakat 
biz hepimiziz. 

Onun için istirhamım, lütfen Planlama Müsteşar
lığı çok partili demokraside, bu tarzda sosyal geliş
mede ne yapmak lazım gelir, etütlerini bir parça da 
o cihete çevirsin, hepimizi irşad etsin. Nihayet hepi
miz anagayenin birlik ve beraberlik içinde Türkiye 
Cumhuriyetine milletimize ve memleketimize hizmet 
etmek, onu kalkındırmak olduğunu anlayalım ve bu
nun dışına taşmayahm. Partizanlığa paydos edelim, 
el ele verelim ve şu memleketi bir daha bundan ev
velki hadiselere uğramaktan kurtarmış olalım. İstir
hamım bu. Çok ciddiyim onu da arz edeyim. Çok cid
di olarak hepimizin düşünmesi lazım gelir; fakat bi
ze mutlaka bir yol göstermek lazım gelir. Lider ara
mayalım. İşte Planlama bizim, Türk memleketinin, 
Türkiye'nin istikbalini tertip, tanzim eden teşkilat
tır. Lütfen onlar bize yardım etsinler. 

Hepinizi saygı ile selamlarım. 
Başkan — Buyurun Sayın Eriş. 

RAİF ERİŞ (Balıkesir) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlar, ve planlamanın değerli mensupları; 

Ben birkaç hususu burada dile getirmek için söz 
aldım. Bunlardan birincisi, Dördüncü Beş Yıllık Pla
nın geç hazırlandığı yahut hazırlanamadığı, bundan 
sonraki tatbikatın tamamen kanunsuz ve mesnetsiz 
olacağı gazetelerde uzun uzun yazıldı, muhalefete 
mensup milletvekilleri tarafından kıyametler kopa
rıldı. 

Bütçe gayet kaim bir kitap olarak saati saatine 
de olsa gene hazırlanarak ilgili mercilere sunulmuş 
oldu. Bu görmezlikten gelindi. Bugün Türkiye'nin 
Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlanmış el
de mevcuttur; fakat yeni Hükümet, geçmiş Hüküme
tin bütçesini benimsemesine rağmen, planım benim
semedi. Şimdi bir yerde, plansız programsız bütçe
lerin tatbikatının yasa! olmadığı söylenirken, öbür 
tarafta uzun bir vadeye bırakılan bir plan hazırlan
ması karşısında, bütçe tatbikatının kanuniliği nasıl 
izah edilecek, nasıl iddia edilecek merak ediyorum. 

Deniyor ki, «1978 senesine ait bir plan dilimi tat
bik edeceğiz, o bütçenin bir mesnedi olmuş olacak.» 
Bir meselede bir bütün, dilime tabi olmaz; dilim o 
bütün içinde mütalaa edilir ve bir ahenk içinde bu
lunması lazımdır. Bir şeyin tamamı hazırlanmadan 
herhangi bir dilimi nasıl hazırlanacak merak etmek
teyim. • •. V ' ^ s i | | 

Şimdiki Hükümetin bunu öncelikle, evvela planın 
tümünü alıp, anaprensipleri koyduktan sonra ancak 
bir dilimi bahis mevzuudur. Gazeteleri de artık şim-
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di bu hususa temas etmez hale geldiler, anlayama
dım. 

İkinci mesele: 
Kalkınmada öncelik tanınan yerlerin tespiti me

selesi var. 

Değerli arkadaşlarım, 
Türkiye hakikaten bölgeleri itibarıyla kalkınma

da olsun, sanayileşmede olsun muhtelif seviyeler arz 
etmektedir. Hükümet, gayet yerinde olarak bazı vi
layetlere ve bazı ilçelere kalkınmada öncelik tanıya
rak, sanayileşmeyi buralara doğru çekmekte, isa
betli bir hareket yapmaktadır 41 tane ilimiz bu 
kalkınmada öncelik tanınan yerlerden sayılmış ve 
burada kurulacak sanayi müesseselerine birçok ko
laylıklar sağlanmıştır. 49 tane de ilçe bu yörelerin 
arasında gösterilmiştir. Ancak, çok kalkınmış gibi 
görünen, sanayi ve ticareti çok ilerlemiş gibi görü
nen; bazı yörelerde mesala, Bursa'nın bir Orhaneli 
Kazası vardır, bir Keleş Kazası vardır ki, Şarkta
ki birçok yerlerden gerilik bakımından hiç de aşa
ğı kalmaz. Bunun gibi Balıkesir'in Balya'sı vardır, 
İvrintisi vardır, Dursunbey'i var. Buralarda kalkın
mada öncelik tanınan yöreler arasında mütalaa edil
memiş. Benim aklıma gelen yerler bunlar. Bu kal
kınmada öncelik tanınan yerler vilayet olarak değil, 
ilçe olarak ele alınsa, mesala bir Çanakkale Vila
yetinin tamamı bir Denizli Vilayetinin tamamı, bir 
Diyarbakır ilayetinin tamamı öncelik tanındığı hal
de, bu kalkınmanın içine dahil edilmeyen vilayetle
re bağlı birçok ilçelerde çok çok perişan durumda 
olan, hakikaten Ortaçağ'dan kalma yerler vardır. 

Bunların arasında bir de orman bölgesi olan yer
ler vardır. Zaten Anayasanın 131 nci maddesinde de 
orman içi yerlerinin halkının kalkındırılması bir Ana
yasa hükmüdür. Bu kalkınmada öncelik tanınan 
yerlerde bu gibi yerlerin de nazarı itibare alınarak 
ek bir listenin çıkarılmasını ben teklif ediyorum. Bu 
vesile ile sizlerin huzurunuza çıktım. Dinlediğiniz 
için teşekkür eder, saygılar sunarım efendim. 

BAŞKAN — Devlet Planlama Teşkilatı Bütçe 
tasarısı üzerindeki görüşmeler bitmiştir. Yapılan 
tenkit ve temennilere cevap vermek üzere Sayın 
Hikmet Çetin Devlet Bakam buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI HİKMET ÇETİN (İs
tanbul Milletvekili) — Sayın Başkan değerli senatör
ler; 

Ben konuşmama değerli üyelerin Devlet Planla
ma Teşkilatı Bütçesi üzerinde yaptıkları uyarılara 
ve eleştirilere teşekkür ederek başlamak istiyorum. 

Değerli senatörler; 
Bilindiği gibi, ülkemiz başta istihdam ve işsizlik 

olmak üzere temel ekonomik ve sosyal sorunlarla 
karşı karşıya bulunmaktadır. Bunların başmda öde
meler dengesi ve döviz darboğazı, sanayileşme, 
enerji darboğazı, konut yetersizliği, altyapı darbo
ğazı, bozuk gelir dağılımı ve yetersiz eğitim düzeyi 
gelmektedir. 

Bu gibi temel sorunlarla karşı karşıya bulu
nan ülkemiz, bunlara çözüm bulmak için 1960'dan 
bu yana kalkınma planları yapagelmektedir. 

Bu sorunlara Türkiye gibi gelişme düzeyinde olan 
toplumlarda, piyasa mekanizmasının ilkeleriyle, ku
ramlarıyla, kurumlarıyla çare bulunamayacağı açık
tır. Bu nedenledir ki, ekonomik ve sosyal yaşama 
Devletçe müdahale etmek zorunlu hale gelmiştir. 
İşte Planlama bu müdahalenin gerçekçi ve akılcı 
bir aracı olarak karşınıza çıkmıştır. Bu biçimiyle, bu 
tanımıyla biz planı bir ekonomik politika belgesi 
olarak da tanmlayabiliriz. 

Çok değerli senatörler, 
1977 yılı sonuyla 15 yıllık planlı dönemi geride 

bıraktık. Bu 15 yılı kapsayan üç kalkınma planına 
Baktığımızda, bunların temel hedefleri arasında 
önemli benzerlikler var. Bunların başlıcalan şunlar: 

Bu planlardan milli gelirin belirli bir hızla arttı
rılması öngörülmüştür. Örneğin ilk iki planda, milli 
gelirin yüzde 7, Üçüncü Beş Yıllık Planda ise, yılda 
yüzde 7,4 oranında gerçekleştirilmesi öngörülmüştür. 
İlk iki planda buna yaklaşılması, fakat Üçüncü 
Beş Yıllık Kalkınma Planında özellikle 1977 yılın
daki düşük büyüme hızı nedeniyle buna ulaşılama
mıştır. Ancak, bu kalkınma planlarından milli geli
rin yapısında da önemli değişiklikler öngörülmüştür. 

Sanayileşme yönünden toplumun ekonomik ve 
sosyal yaşamında önemli yapısal değişiklikler öngö
rülmüş, buna baktığımızda, milli gelirin artışında ol
duğu gibi, iyimser bir sonuçlan karşı karşıya değiliz. 
Yine planlardan ekonomimizin dış kaynaklara bağ
lılığının azaltılması temel hedef olarak alınmıştır. 
Ancak, yine 15 yıllık uygulamaya baktığımızda, 
gerek nitelik, gerek nicelik olarak ekonomimizin 
dış kaynaklara bağlılığının artığım görmekteyiz. Yi
ne bu planlardan gelir dağılımının bireyler ve yöre
ler arasından düzeltilmesi temel hedef olarak alın
mış; yine uygulamaya baktığımızda bu konuda da 
iyimser sonuçlara ulaşmamız oldukça güç. 

İşsizliğin azaltılması yine bir temel hedef ola
rak alınmış ve Birinci Beş Ydlık Plan hazırlandığı 
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zaman, öngörülmemekle birlikte, yurt dışma bugün j 
800 bine yaklaşan işçi göndermemize karşın/ işsizlik j 
özellikle son yularda giderek artmıştır. Fiyat istik- j 
rarmın sağlanması öngörülmüş, fakat yine özellikle i 
son iki yılda ve özellikle 1977 yılında, İkinci Dün
ya Savaşından bu yana, Türkiye en yüksek fiyat ar- ı 
tısları dönemini yaşamıştır. Bütün bunların plan- [ 
lama örgütünün, plancıların eksikliğinden, iyi plan 
hazırlamamasıyla hiç bir ilgisi yoktur. Sorunun te- t 
melinde siyasal iktidarların planları benimsemesi i 
ve uygulamasının, plan yönünden sağlanmasıyla ger- ' 
çekîeştirilebilir. 

Değerli senatörler; j 
Sayın konuşucuların bir kısmı ki, Sayın Ahmet İ 

Remzi Hatip ve Sayın Eriş Dördüncü Beş Yıllık I 
Planla ilgili bazı konulara değindiler. İzninizle bu 
konuda, Dördüncü Beş Yıllık Plan konusunda bazı J 
konulara, bazı gerçeklere değinmek istiyorum. i 

^ i 
Gerek Sayın Eriş, gerek Sayın Hatipoğlu, zan- ı 

nediyorum Sayın Hatip «Plan, Eccvit Hükümetince ! 
buz dolabma konulmaktadır. Durdurmak kimsenin : 
hayrına olmaz» gibi bir ifade kullanarak, Dördüncü 1 
Beş Yılhk Planın Plan taslağının Komisyonlarca ; 
geri verilmesini eleştirdiler. Bu konuda aynı eles-

f 

tiriyi Sayın Eriş'te yaptılar. i 
Değerli senatörler; 
Çok partili demokratik bir ülkede ve ortamda, 

ekonomik ve sosyal yaşama ne ölçüde müdahale • 
edilmesi gerektiği konusunda siyasal partilerin ayrı ; 
görüşe sahip olması oldukça doğaldır. Bu konuda ! 
planların meclislerde, komisyonlarda tartışılması da j 
son derece normaldir ve doğaldır. Ancak, sözü edi- • 
len ve Hükümete yenisini hazırlaması için geri ve- ' 
rilen Dördüncü Beş Yıllık Plan taslağı, bu tartış- i 
mayı yapabilecek nitelikten yoksun bir belgedir. J 
Bunun ayrıntılarına girmeden, bazı nedenlerini b?- • 
lirtmek istiyorum. j 

İçeriği, felsefesi, politikası ne olursa olsun, hangi si
yasal ortamda uygulanırsa uygulansın, bir belgeye j 
plan denebiîmesi için, asgari bazı koşullarının yerine j 
getirilmesi gerekir. Şimdi, plan denilen ve Dördüncü j 
Beş Yıllık Plan taslağı olarak 30 Kasını akşamı Mec- i 
üslere sunulan belge hakkındaki teknik baz; yetersiz- j 
likleri izninizle belirtmek istiyorum. 

Bir planın plan olmasının ne hacimle ilgisi var- j 
dır, ne sayfalarının kalınlığı ile ilgisi vardır, ne de 
belgenin büyüklüğü ile ilgisi vardır. Bir plan yapar- i 

s 
smız, çok küçük sayfalardan oluşan bir plan olur; j 
ama teknik olarak, içerik olarak bir plan niteliğini j 

kazanabilir. Bu nedenle, Dördüncü Beş Yıllık Plan 
taslağı olarak özel ihtisas komisyonları raporlarının 
birbirleriyle tutarsız bir biçimde üst üste konularak 
kaim bir belge haline gelmesi buna plan niteliği ka
zandırmaz. 

Bir kere, bir plan, teknik açıdan asgari şu unsur
lardan meydana gelir: 

Planın bir temel hedefleri ve büyüklükleri vardır. 
Bunun dışında planın teknik olarak bazı dengeleri 
vardır. Planın, ülke kaynaklarını belirtmesi, bu kay
nakların ne şekilde harcanması gerektiği ve eğer o 
kaynaklar ve harcamalar arasında bir dengesizlik var
sa, onların hangi kaynaklardan, hangi politikalarla, 
hang] ilkelerle sağlanması gerektiği konusunda da 
açık ifadelerin, açık büyüklüklerin olması gerekir. 

Bir kere, bazı sayın konuşucuların da değindiği 
gibi, ülkemizde pîan, kamu kesimi için emredici ni
teliktedir. Bu nedenle, en azından plamn pîari olabil
mesi için, kamu kesiminin dengesini oluşturması ge
rekil-. Halbuki, «Dördüncü Beş Yıllık Plan Taslağı» 
diye Yüce Meclislere sunulan belgede, ne kamunun 
harcaması bellidir, ne kamunun bütçeleri bellidir, ne 
kamunun finansman olanakları bellidir, ne de ka
munun, hangi sektörlere ne kadar yatırım yapacağı 
bellidir. Kamunun gelir hedefleri yoktur, kamunun 
harcama hedefleri yoktur. 

Bunların ayrıntılarına Yüce Heyetiniz huzurunda 
girmek istemiyorum; fakat kısaca bir kaç özellikle
rine daha değinip, neden bunun bir plan belgesi sa-
yı!amiyacağtnı huzurunuzda vurgulamak istiyorum. 

Bir kere, makro düzeydeki hedeflerle, sektörler 
arasında uyum ve tutarlılık yoktur. Halbuki hedefin 
gerçekçiliği, geçerliliği buna bağlıdır. Bir örnek vere
yim: 

Şu kadar milyar ihracaat yapılacağı söylendiği 
zanîan; sektörler bölümünde bu ihracaatın hangi mal
lardan, ne kadar ihracaat yapılarak sağlanmasını bir 
plan belgesinde teknik olarak koymak zorundasınız. 
Bunun plan felsefesiyle ilgisi yoktur, bunun planın 
içeriği ile ilgisi yoktur. Zannediyorum sayın hatip o 
belgeyi görmemişlerdir. Çünkü o belgeye baktığı za
man incelediği zaman, o belgenin; kendileri daha ön
ce planlamada çalıştılar, sanıyorum kendileri de böy
le bir belgenin plan sayılmasının en azından 15 yıllık 
b:r deneyden sonra, Planlama Teşkilatına haksızlık 
olacağı, saygısızlık olacağı, böyle bir planın ve böyle 
bir belgenin Yüce Meclislerin karan haline gelmesi
nin yine saygısızlık sayılacağını zannediyorum kabul 
ederlerdi. Çünkü bu belgeden, kamu kesiminin denge-
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si yoktur, kaynaklar belli değildir, alternatif dağılım
ları belli değildir, finansmanın nasıl sağlanacağı 
belli değildir. Bütçe türlerine göre, genel ve katma 
bütçenin önümüzdeki beş yılda ne olacağı belli değil
dir. Kamu İktisadi Teşebbüslerinin finansmanınım 
nasıl sağlanacağı belli değildir. Yerel yönetim kaynak
larının ve yatırımlarının nasıl gerçekleşeceği bclîi de
ğildir. 

Bir belgenin plan sayılabiîınesi için asgari sektör 
düzeyinde, mal düzeyinde bir arz ve talep dengesinin 
sağlanması gereklidir. Yani ülkede belirli bir yılda, 
bir malın üretiminin, ithalâtının ne kadar olacağı, 
bunun ne şekilde harcanacağının beürtilmesi gerekir. 
Bu belgede böyle bir denge de kurulmamıştır. Yani, 
hiç bir şekilde, hiç bir malın arz ve talep dengesi bu 
belgede yer almamıştır. Kaldı ki, çok övülen strateji 
ile plan arasında da gerekli tutarhk sağlanmamıştır. 

Şimdi Sayın Hatip, «Bu eksiklikler Komisyon ve 
plan çalışmalarında giderilebilir.» dedi. Ne Bütçe 
Plan Komisyonu, ne Yüce Senato, ne Yüce Meclis 
tekmk kurullar değildir. Bir komisyon, ya da Yüce 
Senato, ya da Yüce Meclis günlerce oturarak, demin 
kısaca bahsettiğim dengeleri, kâğıt kalem alarak, ma
kineler alarak böyle hesaplar yapacak kurumlar de
ğildir. Kaldı ki, Devlet Planlama Örgülünün kurul
masını sağlayan yasalar da, bütün bu değişikliklerin 
yasal olarak Devlet Planlama Merkez Teşkilatında 
yapılmasını öngörmüştür. Çünkü, kanun koyucu bu 
tip teknik çalışmaların komisyonlarda ve Yüce Mec
lislerde yapılamayacağını bilmiştir. Buna göre elbet
te ki Yüce Meclislerin, Komisyonların planda deği
şiklik isteme hakları vardır; ancak bu değişikliklerin 
yapılacağı yer, istenen doğrultuda, yine de Dcvîet 
Planlama Merkez Teşkilâtı olacaktır. 

Yine bir saym üye, «Türkiye şimdi plansız kal
mıştır. Peki ne olacaktır?. Yasal boşluk doğmuştur.» 
dediler. Doğrudur; ama bunun sorumlusu herhalde 
Ecevit Hükümeti değildir. Böyle bir sorumluluk var
sa, bu boşluğun sorumlusu da bizden önceki Hükü
mettir. Bunu da izninizle birkaç tarih vererek belir
teyim. 

Yasalara göre plan bir Meclis kararıdır ve plan
lardan sonra yıllık programlar hükümet kararı ola
rak hazırlanır, ondan sonra da bütçeler hazırlanır. 
Yasalar, planlardan sonra programların, programlar
dan sonra da bütçelerin hazırlanmasını öngörmüştür. 
Bilindiği gibi, Anayasanın 94 ncü maddesine göre, 
bütçelerin en geç 30 Kasım tarihinde Yüce Meclisle
re verilmesi gerekir. Bunun anlamı; yani planla büt

çe arasındaki ilişkinin anlamı, planların bu tarihten 
önce Meclis karan haline gelmesi gerekir. Halbuki 
Dördüncü Beş Yıllık Plan uygulamasına baktığımız
da Hükümet, 3(i Kasım akşamı bütçeleri Meclisle
re sunarken, belge diye 11 ciltlik Dördüncü Beş Yıl
lık Planı da Yüce Meclislere sunmuştur ve bugüne 
kadar da bu belge, Yüce Meclislerin kararı haline gel
memiştir. Onun için, eğer bütçe ile plan arasında bir 
boşluk varsa, bunun sorumlusu bizden önce Hükü-' 
mettir. 

Değerli senatörler; 
Aslında «Dördüncü Beş Yıllık Plan» diye getiri

len bu belgenin hazırlanmasında da gerekli ciddiyet 
sağlanmamıştır. İlk üç yıllık plana baktığımızda, bü
tün güçlüklere karşın, Birinci Beş Yıllık Plan 21 Ka
sım 1962 tarihinde Meclislerin karan haline gelmiş
tir. Yani uygulamasından 2-3 ay önce, bütçelerin 
Meclise verilmesinden de 9-10 gün önce Yüce Mec
lislerin kararı haline gelmiştir. İkinci Beş Yıllık Kal
kınma Planı 3 Temmuz tarihinde Meclisin karan ha
line gelmiş ve buna göre yıllık program ve bütçe ha
zırlanma olanağı ortaya çıkmıştır, Üçüncü Beş Yılldc 
Plan, bütün güçlüklere karşın, aylarca Yüksek Plan
lama Kurulunda görüşülmüş, Hükümette tartışnlmış 
ve 26 Ekim 1972 tarihinde Yüce Meclislerin karan 
haline gelmiştir ve bu uygulama içinde 30 Kasımda 
Yüce Meclislere gönderilen bütçelerde plana uygula
ma olanağı sağlanmıştır. Şimdi Dördüncü Beş Yıllık 
Plan dönemine baktığımızda, aradan geçen aylara 
rağmen, önce 30 Kasım geçmiş, sonra 31 Aralık bit
miş, 1977 yılı sona ermiş, Üçüncü Beş Yıllık Plan 
dönemi sona ermiş, ortada henüz Meclislerin karan 
haline gelen bir belge bulunmamaktadır. 

Değerli senatörler; 
Planın hazırlanmasında bir konuya daha değin

mek istiyorum. 
Daha önceki plan dönemlerinde, önce strateji 

hazırlanmış, strateji, bir siyasal direktifler belgesi 
o!arak Devlet Planlama Teşkilâtına verilmiş, Devlet 
Planlama Teşkilâtı buna göre plan taslağını hazır
lamış, plan taslağı günlerce Yüksek Planlama Kuru
lunda görüşülmüş, sonra Bakanlar Kurulunda gö
rüşülmüş ve Yüce Meclislere yollanmıştır. Şimdi, ba
zı sayın hatiplerin çok övdüğü Dördüncü Beş Yıllık 
Plan taslağının durumuna baktığımız zaman manza
ra şu: 

28 Kasım 1977 günlü Resmi Gazetenin müker
rer sayısında Dördüncü Beş Yıllık Planın stratejisi 
yayınlanmış. Tarihe dikkatinizi çekiyorum Sayın se-
netörler; 28 Kasım 1977. 
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BAŞKAN — üç dakikanız var efendim, ona gö
re ayarlayın. 

DEVLET BAKANI HİKMET ÇETlN (Devam
la) — Peki Sayın Başkanım. 

Stratejinin hazırlanmasından iki gün sonra; 30 
Kasım 1977 tarihinde de «Dördüncü Beş Yılhk Plan 
taslağı» diye bir belge Yüce Meclislere verilmiş; ara
dan iki gün sonra. Zaten belgeye bakıldığı zaman da, 
ne planın, ne stratejinin hiç bir şekilde tartışılmadı
ğını, okunmadığını gösteren çok değişik, çok çeşitli 
belgeleri var, çok değişik örnekleri var. 

Yine bir sayın üye, zanneriyorum Sayın Hatip, 
ağır sanayi hamlesinin başlatılmasından bahsetti. As
lında ayrıntılarına girmek istemiyorum; fakat ağır 
sanayi hamlesinin başlatıldığı söylenen son iki yılda 
Türkiye, planlı dönemin en düşük yatırım hızını ger
çekleştirmiştir ve yine büyük sanayi hamlesi denilen 
1977 yılında, sanayi yatırımlarındaki gerçekleşme 
oranı % 40'ın altında. Bu nedenle, zannediyorum 
ağır sanayi değil, sadece sanayinin ağır yürüdüğü bir 
dönem olmuştur. Biz Hükümet olarak, ağır yürüyen 
bu sanayii hızlandırmayı temel görev olarak alaca
ğız. 

Sayın İlhan ve Sayın Nalbantoğlu, öncelikli yöre
ler konusunda plan çalışmalarında yararlanacağımız 
çok uyarıcı telkinlerde bulundular. Nitekim, Yüce 
Bütçe Plan ve Karma Komisyonun iki gün önce pla
nı Hükümete geri vermiş olmasıyle, artık 1978 yılı 
için Dördüncü Beş Yıllık Planın geçerliliği ve gerçek
çiliği kalmamıştır. Zaten Şubatın ortasına geliyoruz, 
henüz ortada bir plan yok. Bu nedenle, Hükümet 
olarak 1979 yılından başlamak üzere Dördüncü Beş 
Yıllık Planın hazırlığına başlamış bulunuyoruz. An
cak, 1978 yılındaki yasal boşluğu doldurmak üzere 
de, en kısa zamanda 2-3 maddelik bir yasa tasarısı
nı Yüce Meclislere sunarak, aradaki boşluğu ve biz
den önceki Hükümetin kendi içindeki uyumsuzluğu 
nedeniyle zamanında hazırlayamadığı plandan do
ğan boşluğu yasal olarak yardımlarınızla sağlama 
olanağını bulacağımızı sanıyoruz. 

Sayın Çelikbaş ve Sayın Arıburun çok değerli 
uyarılarda bulundular. Sayın Arıburun'un belirttik
leri uyarılara içten teşekkürlerimi Hükümet adına 
sunarım. Gerçekten, Devlet Planlama Teşkilatı, özel
likle son birkaç yıldır tüm işlerliğini kaybetmiştir ve 
kamu yönetimi içindeki gerekli ağırlığını yitirmiştir. 
Bu da kendi elinde değil; bizden önceki Hükümetin 
kendi içindeki uyumsuzluğu ve kendi içindeki ayrıca
lığı Devlet Planlama Örgütünün gerekli biçimde ça

lışmasını engellemiştir. Biz Hükümet olarak, Devlet 
Planlama Teşkilatına yeniden, yasanın gereği olan 
işlerliği kazandırmak kararında ve azmindeyiz. 

Bu vesileyle tekrar Yüce Senatonun değerli üye
lerine saygılarımı sunarım. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Devlet Planlama Teşkilatının 1978 

Mali Yılı Bütçe Kanun tasarısı üzerindeki görüşme
ler sona ermiştir. Bölümlere geçilmesini oylarınıza 
arz ediyorum: Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Devlet Planlama Teşkilatı Bütçesi 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 42 583 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

111 Planlama hizmetleri 196 835 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 1 105 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Devlet Planlama Teşkilatı 1978 mali yılı Bütçesi 
hayırlı ve uğurlu olsun. 

C) DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Devlet İstatistik Enstitüsü 1978 ma
li yıla Bütçe Kanun tasarısı üzerindeki görüşmelere 
başlıyoruz. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Sa
dettin Demirayak, buyurunuz efendim. 

Süreniz on dakikadır efendim. Lütfen ona göre 
ayarlayınız. 

CKP GRUPU ADINA SADETTİN DEMİR
AYAK (Aydın) — Sayın Başkan, sayın üyeler, 

Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının bütçesi 
üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grupunun görüşle
rini sunmak üzere huzurunuza çıkmış bulunmakta
yım. 
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Bu görüşlerimi edinebilme yönüyle; daha önceki 
yıllara ait, gerek Millet Meclisinin, gerekse Senatomu
zun bünyesinde yapılan eleştiri ve eleştirilere verilen 
cevapları incelemekle beraber, bu değerli müessesemi
zin Başkanından; matbaada çalışan işçisine kadar yap
tığım görüşmelerden edindiğim izlenimlerle bu büiçc 
üzerindeki görüşleri toparlayarak geldim. 

Sayın üyeler; 

Daha önceki görüşmelerde bu müessesenin 1926 
yılından bu yana kuruluş sırasındaki geçirdiği safa
hatı, evreni anlatmaktan çekineceğim; zira bu husus
lar daha önceki, gerek Millet Meclisimizin, gerekse 
Senatomuzun zabıtlarına, geçmiş, broşürlerde yayın
lanmış ve kitaplara da geçmiş bulunmaktadır. Ben, 
daha ziyade görebildiklerimi, toparlayabildiklerimi 
yansıtmak istiyorum. Zira, Devlet İstatistik Enstitüsü, 
bilgi bankası olarak halkımıza ekonomik, sosyal ve 
Siyasal gelişmelerle, ilgili istatistiki bilgileri toplaya
rak sunmak görevinde bulunmaktadır. 

Görevi bu obuasına rağmen, 1974 yılından bu ya
na maalesef asli görevinden uzaklaştırılmış bulunmak
tadır. Bunu en basit inceleme ile görebilmekteyiz. Zira 
bu müessesemizin, gerek taşra teşkilatının çoğaltılma
sı, gerekse bilgilerin daha fazla istatistik Enstitüsüne 
gelmiş olmasına ve bu bilgilerin gerek çeşit, gerekse 
sayı bakımından fazla olmasına rağmen, maalesef 
1974 yılında ulaşmış bulunduğu 234 500 sayfalık bil
giler 1977 yılında 206 000'e düşmüştür. Bir diğer yö
nü ile açıklamak istersek; 1974 yılında yayınlamış 
bulunduğu 10 136 kitap sayısı, 1977 yılında maalesef, 
bilgi ve diğer yöntemler çoğalmış obuasına rağmen, 
6 615'e düşmüştür. Bunun nedenlerini ararsak, bu üç 
yıllık süre içerisinde bu müessesenin içerisinde bulu
nan makinelerin üzerine kılıfları geçirilmek suretiyle, 
buraya beceriksiz ve yeteneksiz kimseler doldurul
muş ve bu kimseler belli bir siyasi partinin militan
ları da olduklarından, gerek o siyasi partinin ideolo
jik düşüncelerini, gerekse kaba kuvvet düşüncelerini 
eyleme geçirme düşüncesiyle, kendi gerçek görevle
rinden ayrılarak bu talim ve eğitim içerisine yöneldik
leri için, izah ettiğimiz şekliyle yayınladıkları bülten, 
kitap ve sayfa sayısında azalma meydana çıkmıştır. 

Gereği yok iken, yine bu müessesemiz Türkiye' 
mizin 67 ilinin 64'nde il müdürlükleri ihdas etmek 
suretiyle, 1975 yılındaki 104 kadrolu memurunu, 1977 
yılında 637'ye çıkarmıştır. Bu kadar çalışanı çoğal
mış olmasına rağmen, biraz önce söylediğim gibi, top
lumumuza sunduğu kitap sayısı gittikçe gerilemiştir. 

[ Devlet İstatistik Enstitüsü tam anlamı ile Devleti
mizin ve toplumumuzun bütün ihtiyaçlarına cevap 
verecek bilgileri vermemişse, bu veremeyiş, her ne ka
dar Teşkilat Kanunundaki birtakım noksanlıklarının 
bulunmasının yanı sıra, biraz önce izaha çalıştığım 
belirli bir siyasi kadronun doldurulmuş olmasından
dır. Bu kadrolar, Ecevit Hükümetinin kurulmasından 
sonra yine hızlarım alamamış, bu yüce örgütümüzün 
başına getirilen değerli Başkan Oktay Varher'e karşı 
da bir göz dağı vermek istercesine, geçirdiğimiz Ocak 
ayının sonunda bu müessesenin iç avlusuna bomba 
atmak ve yine bu müessesenin koridor ve merdiven
lerinde «Başbuğ Türkeş» diye bağırmak suretiyle, 
orada çalışan diğer memurların, işçilerin ve diğer 
personelin huzurlarını kaçırmış ve hatta bu sözlerle 
değerli Başkanın odasına girmek cüretini dahi göster
mişlerdir. Bütün gayeleri, bu müesseseyi devamlı şe
kilde bir siyasi partinin otağı, yatağı haline getirme 

I çabasıdır. 

Sayın üyeler; 

Devlet İstatistik Enstitüsünün, biraz önce çizdiğim 
bu portresi dışında bugün görünüm o ki, yine bu yüce 
binanın içerisindeki mermer sütunlar üzerinde, tarih 
galerilerinde görebileceğimiz Osmanlı Devleti döne
minin savaşlarını anımsayan ve Kültür Bakanlığınca 
yayınlanmış büyük tablolar mevcut bulunmaktadır. 
Bu mermer sütunlar üzerinde, her ne kadar bu tab
lolar sırıtmakta ise de, esas sırıtan, tablolardan ziya
de bu tablolarda hâkimiyetini gösteren üç hilalli Os
manlı DevFetinin Bayrağının simgelenmiş olmasıdır. 
İnşallah bu müessesemizin başına getirilmiş bulunan 
değerli Başkan, bu tabloları layık olduğu galerilere 
gönderirse, orada da yeterli ve gerçek bir hizmeti yap-

I mış olur inancındayız. 
I BAŞKAN — İki dakütansz kaldı efendim. 

CHP GRUPU ADINA SADETTİN DEMİR-
I AYAK (Devamla) — Bu müessese içerisinde dört ya

bancı düe çevrilebilme imkânı veren bir konferans 
salonu bulunduğu gibi, bunun simetriğinde de hâlâ 
iptidai usullerle bulaşıkları elle yıkayan aşçılar bu-

I lunmakta, aynı bina içerisinde elektrikle çalışan bilgi
sayarlar bulunduğu gibi, bunun karşısında da pilav 
pişirilen siyah, koca kazanlar bulunmaktadır. 

Yine, lüks odalarda çalışan büro elemanları bulun
duğu gibi, güneş ışınlarından yoksun, bodrum katı di
yebileceğimiz yerde matbaa işçileri çalışmaktadır. 

Yine, Devlet İstatistik Enstitüsünün matbaasında 
I çalışan bu 96 işçi zehirlenmeden kurtulmak için, (Ki 
| zehirlenmeleri umumiyetle kurşun zehirlenmesi olmak-
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tadır direnç artırıcı süt ve yoğurtlarım almakta iseler 
de, bizim, Ağustos ayında Senatomuzdan geçen bir 
kanun ile bu işçilerimizden 61'i; (Ki, bunlar tipo bas
kıda, ofset baskıda, monoitak dökümde, mücellitte ça
lışan işçilerimizdir.) 2098 sayılı Kanunun kapsamı dı
şında kalmış olmaları nedeni ile bundan yararlanama
maktadırlar. Bu nedenle deriz ki, gerek partimizin, ge
rekse sayın diğer grup üyelerinin bu yönde elbirliği ile 
çalışarak, gerek kamu kesiminde çalışan bu vasıftaki 
matbaa işçilerinin, gerekse özel sektörde bu yönde 
çalışan işçilerimizin de, 2098 sayılı Kanunun kapsa
mım genişletmek sureti ile ihtiyaçlarına cevap vermiş 
olalım. 

Bu müessese içerisinde Devlet hâkimiyeti bugün 
polis ile korunmakta ise de, önümüzdeki günlerde 
Sayın Oktay Varher'in gayretli çalışmalarıyla iç ba
rışın sağlanacağına ve bugün polis sayesinde sağla
nan huzurun zamanla iç barışa dönüşeceğine ve tüm 
yayın organlarım halkımıza sunacağına inanıyoruz. 

Devletimize ve toplumumuza yararlı bilgileri çıka
racağına, yayınlan sunacağına emin olduğumuz Dev
let İstatistik Enstitüsü Başkanlığı bütçesinin Ulusu
muza hayırlı olmasını diler, Grupum adına saygıları
mı sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Raif Eriş, Adalet Partisi Gru-
pu adına, buyurunuz. 

AP GRUPU ADINA RAİF ERİŞ (Balıkesir) — 
Sayın Başkan, değerli senatörler; 

Devlet İstatistik Enstitüsünün 1978 mali yılı Büt
çesi üzerinde Adalet Partisi Senato Grupunun görü
şünü arz etmek üzere huzurunuzda bulunuyorum. Bu 
vesile ile grupum ve şahsım adına hepinize saygılar 
sunuyorum. 

Bu bütçe üzerinde grupların konuşma müddetleri 
10'ar dakika ile sınırlandığı için, Enstitünün faaliyetle
rinin detayına girmeden bir kaç noktaya değinip ko
nuşmamı bağlayacağım. 

Muhterem Senatörler; 
Bütçesini görüştüğümüz Devlet İstatistik Enstitü

sü, çağdaş devlet idaresinde olsun, ekonomik karar 
ve faaliyetlerde olsun, en büyük ve en önemli bir reh
ber olarak fonksiyon icra etmek durumundadır. Ka
mu idarecisinin, işletme idarecilerinin, ekonomistlerin 
ve politikacıların kullandıklan fikri malzeme içinde 
istatistiki bilgilerin başta geldiği yüksek malumunuz
dur. Fakat, bu rakam ve bilgiler kullanılırken, kay
nak olarak Devlet İstatistik Enstitüsünün gösterildi
ğini ya hiç görmemişsinizdir, ya da pek az tesadüf 
etmişsinizdir. Buna mukabil, yabancı devletlere veya 

kuruluşlara ait istatistikler, kaynağı belirtilerek kulla
nılmaktadır. En güzel ve en büyük yalanın istatistiki 
rakamlarla söylendiği esprisinin yanında, en doğru 
kararların, en geçerli yolların tespiti ve uygulanması 
yine istatistiki bilgi ve rakamlarla mümkündür. 

Şunu belirtmek istiyorum ki, Devlet İstatistik 
Enstitüsü, yalnız beşer sene ara ile yapılan nüfus sa
yımlarının neticelerini veren bir kuruluş olmak hü
viyetinden çıksın; her türlü kamu ve özel kuruluşla
rın buradan kaynaklandığım söyledikleri bir müessese 
haline gelsin. 

Bu beyanlanmszdan iki sonuç çıkarmak mümkün
dür. Birincisi, bu kuruluşun tespit ettiği ve bildirdiği 
veriler gereği kadar tanıtıîamadığı gibi, doğruluğuna 
veya isabetine de yeterince güvence doğmamış olma
sıdır. 

İkincisi, verdiği rakamlar, zaman itibariyle geçer
lilik vasfından kayba uğramaktadır. Başka bir deyişle, 
kollanılacak veriler zamanında yetiştirilememektedir. 
Örneğin; yapılan bir nüfus sayımında amaçlanan bü
tün sonuçlara ulaşmadan yeni bir nüfus sayımı zama
nının gelip çatması gibi. 

Bunun yanında, bu kuruluşun kanuni ve pratik 
görevlerini yerine getirmek için büyük bir çaba gös
terdiklerini; fakat makinelerin model ve miktarı iti
bariyle yeterli olmadığını, bunların temini için iste
nilen ödeneklerin bütçelere konmadığını, konulmuş 
olanların transfer edilmediğini, binanın kâfi gelmedi
ğini, personel sorunlarının kifayetsiz ve karmaşık bir 
duruma gelcliğ'ni görüyor ve duyuyoruz; ama yine de 
bunların halli için ciddi bir atılıma ve ilerlemeye de 
tanık olma fırsatına kavuşamıyoruz. Burada üst dü
zeydeki yöneticilere ve ilgili bakanlığa önemli görev
ler düştüğünü belirtmek yerinde bir tavsiye olacaktır. 
Bütün araştırmacıların büyük bir güvence içinde ilk 
müracaat edecekleri kaynağın bu kuruluş olduğunu 
görmek, hepimize kıvanç ve mutluluk verecektir. 

Sayın Senatörler; 
Tetkik ve tasvibinize sunulacak 1978 mali yılı 

bütçe tasarısının cari harcamalar kaleminde 210 mil-
yon 607 bin liralık bir artış ile karşılaşıyoruz. Yatı
rım harcamaları kalemindeki 54 milyon 675 bin lira
lık azalma bundan düşülünce, geçen yıla; yani 1977 
yılma nazaran 158 milyon 582 bin 5Ö0 liralık bir faz
lalık görülmektedir. Yalnız cari harcamalar kalemin
deki 210 küsur milyon liralık artışı görünce, gayrı 
ihtiyari bir hareketle bunun nedenini düşünüp araş
tırıyorsunuz; «Enstitü büyüyor mu, yenileniyor mu, 
yoksa yeni yeni konulan ele alıp çeşitli araştırmalara 
mı giriyor?» diye düşünüyorsunuz. 
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Gerçekten, elimizdeki tasarının hizmet gerekçele
rinin, istatistik verilerin derlenmesi ve değerlendiril
mesi hizmetleri bölümünde 1978 yılında aiîe bütçesi 
anketi yapılacağı, bu suretle hane halklarının geliri, 
tüketim ve tasarruflarında gerekli bilgilerin toplanma
sı, gelir gruplarına ve bölgelere göre, hane halkları
nın gelir seviyelerinin ortaya çıkarılması amacına yö
nelik bir projenin uygulanacağı belirtiliyorsa da, büt
çedeki artış miktarının önemli bir kısmının, yani 92 
küsur milyon lirasının böyle bir proje için olmadığını 
ve 1977 yılında meydana gelen bir hataya düzeltmek 
için kullanılacağını görüyorsunuz. Herkese doğru yo
lu göstermek durumunda olan böyle bir kuruluşun 
bütçesindeki bu hayret verici hadiselerin bundan 
sonra tekrarlanmamasını umarız. 

Geçen yıl bütçesi üzerinde de ben konuşmuştum; 
sundukları bütçeleri örnek olmaktan çok uzak olarak, 
içeriği bir yana, şeklen bile iyi olmadığım söylemiş
tim. Bundan böyle bu kuruluştan, gerek içeriği bakı
mından, gerekse şekil bakımından daha kaliteli örnek 
çalışmaları beklediğimizi ifade etmek isterim. 

Sayın senatörler; 
Bu kuruluştaki geçici personel sorunu hakkında, 

şimdilik araştırma ve incelemeye değer bir konu oldu
ğunu belirterek, sözlerimi burada bitiriyorum. Ancak, 
Planlama Teşkilatı münasebeti ile yaplığsm konuş
mada Sayın Bakan, «Eğer bu bütçenin dayandığı bir 
program yoksa, bunun sorumluluğu b'zcıen evvelki 
Hükümete aittir» diye beyanda bulundular. Bir Hü
kümet yaptığı bütün icraatından kendisi sorumludur. 
îşi bırakmış yahut da ayrılmış bir Hükümetin ken
disinden sonraki Hükümet icraatından sorumlu ola
cağı hiç bir zaman düşünülemez. Bunu da ifade et
mek isterim. 

Hepinize saygılar sunarım. (AP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Gruplar adına başka söz istenme
miştir. 

Sayın Hüseyin Öztürk? Yok. Başka söz isteyen? 
Yok. 

Tenkit ve temennilere cevap vermek üzere Dev
let Bakanı Sayın Hikmet Çetin, buyurunuz. 

Sayın Bakan, süreniz 10 dakikadır. 

DEVLET BAKANI HİKMET ÇETİN (İstanbul 
Milletvekili) — Sayın Başkan, değerli senatörler; 

Devlet İstatistik Enstitüsü, ülkemizin en eski ku
ruluşlarından birisidir. Ülkemizdeki sosyal ve ekono
mik faaliyetlere ilişkin sayısay bilgilerin derlenip, 
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I toparlanması amacıyla tarihi 1926 yılma ulaşan bir 
kuruluştur. 

Zaman içinde Devlet İstatistik Enstitüsüne, top
lumun ekonomik ve sosyal gerekliliğin zorunlu İçil
diği düzenlemeler yasalarla yapılmıştır. 

] Enstitüye şekil veren 53 sayılı Yasanın 2 ııci mad-
j desir.e göre, ülkemizin ekonomik ve sosyal faaliyet-
I lerlyle iîgiîi olarak nüfus hareketleri, sağlık, eğitim, 

kültür, tarım, imalat, inşaat, madencilik, milli gelir, 
dış ticaret, fiyatlar, insan gücü, bütün bu konularda
ki bilgileri saptamak görevi Devlet İstatistik Ensti-
tüsündedir, 

Bu kuruluşumuz sadece bilgi toplamakla yetinme
mekte, istatistik analiz ve incelemeleri yapmak, dü
zenlenen istatistikleri, ekonomik ve sosyal konularda 
yapılan çalışmaları yayınlamak, istatistik yıllıkları çı
karmak, nüfus sayımı, tarım sayımı, genel sanayi ve 
işyerleri sayımlavıyîa, Hükümetçe gerek duyulan diğer 
konularda her çeşit sayım ve anketleri yürütmek ve 
bunların sonuçlarım yayınlamakla yükümlüdür. 

53 sayılı Yasa, bu kuruma aynı zamanda kendi 
görev alanında nitelikli eleman yetiştirmek, örgütlen
me ve teçhizatlanma yönünden çeşitli olanaklara ka-

J viîşîuruîmasını da zorunlu kalmaktadır. 

Bütün bunlara karşın, Enstitünün bugün yüksek 
nitelikli eleman bakımından yeterli bir düzeyde oldu
ğunu söylemek son derece güçtür. Özellikle son 2,5 

j yılda Enstitü personeli sayısında oldukça büyük ar-
tışîar olmuş; ancak bu artışlar sayısal olarak meyda
na gelmiş, nitelik bakımından, yetenekli eleman ba
kımından gerekli çaba gösterilmemiştir. 

Kadro sayısı için durum şöyle: 1975 yılında bu 
Enstitüde 1147 kadro sayısı varken, 1977 yılı sonun
da bu, 1719 kişiye çıkarılmıştır. Aynı zamanda bunun-

I la ela kalınmamış, hiçbir ciddi çalışma sonucu olma
dan, hiçbir gerekli inceleme yapılmadan bölge mü-

j düdükleri sayısı 9'dan 12'ye, il müdürlükleri sayısı 
da, 5 iîden 53 ile yükseltilmiştir. Bu müdürlüklerin 
kadroları da hiçbir esas esasa, hiçbir ilkeye tabi ol
madan, tamamen düzensiz bir personel politikasıyla 
kadroları doldurulmuştur. 

Ayrıntılarına girmek istemiyorum, bazı çok bü
yük illerde, bakıyorsunuz iki kişilik kadrolar var, bu
na karşılık çok küçük bir ilde 15-20 kişilik kadrolar 
yarafcîabihniştir ve bunun daha çok siyasal amaçlar
la kullanıldığı izlenimini veren bir uygulama olduğu 
açıkça ilk incelemelerde ortaya çıkmaktadır. Kimi kü-

1 çük illerde sayıları 15-20'ye çıkan personele karşılık, 
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bazı büyük merkezlerde bir ve iki kişiyi aşmayan 
kadrolar oluşturulmuştur. Bunlar da açıkça gösteri
yor ki, ülkeye daha iyi istatistiki bilgi sağlamak ve
ya Enstitüye daha çok işlerlik kazandırmak ama
cıyla değil, daha başka amaçlarla, siyasal amaçlarla 
bu kadrolar şişirilip doldurulmuştur. 

Değerli senatörler, 
Bizim Hükümet olarak (Sabahki konuşmamda da 

belirttiğim gibi) amacımız; kamu yönetimine, kamu 
yönetiminin gerektirdiği ciddiyeti ve işlerliği kazandır
maktır. 

Açıklıkla tekrar ifade etmek istiyorum, biz Hükü
met olarak önyargı ile kimi kimin getirdiği ile ilgili 
değiliz; ama kimin hangi amaçla bu göreve getiril
diğini ve kimin o görevlerde hangi işlevleri yürüttü
ğünü çok yakından izleyeceğiz ve bunun gerektirdiği 
işlemleri de hiç zaman kaybetmeden alacağız. 

Değerli senatörler, 
Bir ülkede güvenilir ve sağlıklı istatistiklerin var

lığı, hükümetlerce uygulanan politikaların etkinliğinin 
saptanması, ileriye dönük gerçekçi hedeflerin öngö
rülmesi ve ülkenin mevcut sosyo - ekonomik yapısı
nın doğru olarak değerlendirilmesi için de son derece 
önemlidir. 

Enstitü, istatistik verileri her türlü özel ve kamu 
kuruluşlarından sağlamaktadır. Sabahki oturumda bir 
sayın değerli üyenin de değindiği gibi, Devlet İsta
tistik Enstitüsünün bilgileri ve çalışması gerçekçi bir 
plan içinde son derece önemlidir. 

Elimizde gerçekçi ve yeterli düzeyde istatistiki bil
giler bulunmadan, gerçekçi bir plan da yapılamaz. 
Onun için, bizim Hükümetimiz döneminde Devlet İs
tatistik Enstitüsüyle, Devlet Planlama örgütü arasın
da gerekli işbirliğini sağlamayı görev bilmekteyiz ve 
Hükümet içinde bu iki kuruluş aynı Devlet Bakanlığı
nın yönetiminde çalışarak bu işbirliğini ileri bir dü
zeye götüreceklerdir. 

Değerli senatörler, 

Cumhuriyeî Halk Partisi Grup Sözcüsünün de 
belirttiği gibi, daha önce bu Enstitüde meydana ge
len faaliyetlerin sonucu, bugün polis yönetiminde ve 
polislerin denetiminde ancak bu Kuruma gidilebil
mektedir. Bu, yalnız bugün böyle değil, bir kaç yıl
dır; 2,5-3 yıldır böyle bir kamu kuruluşuna başka bir 
kamu görevlisi dahi kapıda gerekli kontrol sağlanma
dan, kapıda gerekli izin alınmadan girme olanağına 
sahip değildi. Bu nedenle bu Kurum, bizim Hüküme

timizden önceki dönemde kendine düşen görevi ye
terli ölçüde yerine getirememiştir, böyle bir düzeyde 
çalışma yürütememiştir. 

Kamu görevlileri, herhangi bir siyasal partinin le
hine veya aleyhine bir davranışta bulunamazlar. Ka
mu görevlileri, din, ırk, siyasi düşünceye göre hiç kim
seye karşı farklı işlem yapamazlar; yalnız görevde de
ğil, görev dışında da buna uymak zorundadırlar. 

BAŞKAN — İki dakikanız var efendim. 

DEVLET BAKANI HİKMET ÇETÎN (Devam
la) — Peki Sayın Başkanım. 

Bizim yapacağımız, öncelikle yasa hükümlerini uy
gulamaktır. Yasalara karşı davranışlara, tutumlara 
olanak vermeyeceğimizi belirtir, hepinize en derin 
saygılarımı sunar, teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Devlet İstatistik Enstitüsü 1978 Büt
çesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. Bölüm
lere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet İstatistik Enstitüsü Bütçesi 

Bölüm Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 134 227 000 

BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

111 İstatistik Verilerin Derlenmesi 
ve Değerlendirilmesi Hizmetleri 203 900 000 

BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtı
lamayan Transferler 3 294 000 

BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

1978 Devlet İstatistik Enstitüsü Bütçesi hayırlı ve 
uğurlu olsun. 

— 214 



C. Senatosu B : 26 8 . 2 . 1978 O : 2 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Adana Üyesi 
Cumhuriyet Senatosu 

Başkan vekili 
Mehmet Ünaldı 

/. — Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Başkanı Dr. 
Vilademir Bonev'in resmi davetlisi olarak Bulgaris
tan'ı ziyaret edecek olan Cumhuriyet Senatosu heyeti
ne katılacak üyelere dair Başkanlık tezkeresi. 

BAŞKAN 
ediyorum. 

— Bir Başkanlık tezkeresi var, takdim 

Genel Kurula 

Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Halk Meclisi Baş
kam Dr. Vilademir Bonev'in resmi davetlisi olarak 
15 - 21 Şubat 1978 tarihleri arasında Başkanlığım al
tında Bulgaristan'ı ziyaret ederek Cumhuriyet Sena
tosu heyetine katılmak üzere aşağıda isimleri yazılı 
sayın üyeler gruplarınca aday olarak seçilmişlerdir. 

Yüksek Genel Kurulun bilgilerini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Sırrı Atalay 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Erzurum Üyesi 
Cumhuriyet Senatosu 

İdare Amiri 
Sakıp Hatunoğlu 

CHP 
Sivas Üyesi 

Muhittin Taylan 

CHP 
Kahramanmaraş Üyesi 

A. Rıza Akgün 

AP 
Balıkesir Üyesi 

Hikmet Aslanoğlu 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Hüseyin Nail Kubah 

MSP 
Konya Üyesi 

Ahmet Remzi Hatip 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunu-

AP 
Kütahya Üyesi 

Ahmet Özmumcu 

Tabii Üye 
Şükran Özkaya 

lur. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

1. — 1978 yılı bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu. (Millet Meclisi : 1/52, 
Cumhuriyet Senatosu : 1/525) (S. Sayısı : 729) (1) 

Ç) TAPU VE KADASTRO GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
1978 mali yılı bütçesi üzerindeki müzakerelere başlı
yoruz. Hükümet yerini alsın lütfen. 

Bu Bütçede konuşma süresi, gruplar adına 15 da
kika, şahıslar adına 10 dakikadır. 

CHP Grupu adına Sayın Ali Cüceoğlu, buyurun 
efendim. 

CHP GRUPU ADINA ALÎ CÜCEOĞLU (Gi
resun) — Sayın Başkan, muhterem senatörler; 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü Bütçesi hakkındaki gö
rüşlerimizi arz etmek üzere söz almış bulunmaktayım. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, kendisine 
tevdi edilen tapu işlemlerini, kadastro işlemlerini, ta
pulama işlemlerini ve Arap harfleriyle yazılmış olan 

(1) 729 S. Sayılı basmayazı 7 , 2 
25 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

1978 tarihli 

eski tapu kayıtlarının Türkçeye çevrilmesini ve eğitim 
hizmetlerini görmek üzere vazifelendirilmiş bir Ge
nel Müdürlüktür. 

Bu Genel Müdürlüğün 1978 yılı bütçesi, Bakanlar 
Kurulundan 627 milyon 98 bin tlra cari harcama, 
133 milyon 190 bin lira yatırım ve 4 milyon 155 bin 
lira da transfer olmak üzere, ceman 764 milyon 443 
bin lira olarak teklif edilmiş. 

Komisyon müzakerelerinde, Komisyon lütfetmiş, 
tapulamada kullanılmak üzere Bütçeye 100 milyon li
ralık bir katkıda bulunmuştur. 

Bu duruma göre, bu Umum Müdürlüğün bu yılkı 
bütçesi, 864 milyon 443 lira üe bağlanmıştır. 

Şimdi, bu parayla göreceği işleri değerlendirecek 
oîur isek, bu Genel Müdürlüğün yeterince takviye 
edilmemiş olduğu sonucuna varabiliriz. 

Tapulama işlemleri : 
Genel Müdürlüğün 1977 yılı hizmetleri, yani ta

pulama işlemlerinden doğan hizmetleri, ekim ayı başı 
itibariyle 811 287 muamele tespit etmiş bulunuyoruz. 
Bu muameleden, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 
1 946 487 941 lira gelir sağlamıştır. Bu muamelelerin 
yıl sonuna kadar bağlantı tarihindeki miktarı, iki mil
yonu ve geliri de 3,5 milyarı bulacaktır. 
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Hazineye bu derece gelir sağlayan bir Genel Mü
dürlüğün, biraz evvel verdiğim rakamlardan da anla
şılacağı üzere, Bütçesi için ayrılan para kifayetsizdir. 

Şimdi, üzerinde önemle durulmasını arzu ettiğim 
ve her vesile ile «Tapu dairelerinde işler yürümüyor» 
eleştirisine muhatap olan bu Genel Müdürlüğün, bu 
aksakbğının nereden doğmuş olduğunu belirtmekte 
fayda görürüm. 

Tapuya muamele yaptırmak üzere müracaat eden 
bir mükellef, bir vatandaş, tapuda zorluk görmez ar
kadaşlarım. Ancak, kanunların kendisine yüklemiş 
olduğu bir takipçilik görevi vardır tapu dairesinin. 
MaKye Bakanlığı adına tahsilat yapar. Maliye Bakan
lığı zamanında vergilerini toplamaz, vergilerini al
maz, yığar yığar, satış zamanı geldiği zaman buradan 
muamelenin geçebilmesi için mutlaka ve mutlaka bu
ralardan muamelenin, evrakın dolaşıp, ilişiğinin ke
silme zorunluluğu vardır. İşte, muamelelerin bu mü
esseselerde gecikmesinin nedeni budur. 

Evrak, özel idareye gider, özel idareden çıkamaz, 
emlak vergisi için emlak vergi dairesine gider, vera
set vergîsi için veraset vergi dairesine gider. «Acaba 
Vakıflarla ilgisi var mıdır?» derler, Vakıflara gider, 
«Belediye ile ügisi var mıdır?» derler, belediyeye gi
der ve nihayet imara gider; dolaşır, gelişi bir ayı bu
lur. Vatandaş da «Tapu dairesinde işim görülmüyor» 
diye bas bas bağırır. Bu işlemlerin süratle yapdabiî-
mesi için bu muameleleri tapu dairesinin üzerinden 
almak lazım. 

Ben inanıyorum ki, tapu dairesine bu kademeler
den geçtikten sonra gelmiş evrak, iki gün beklemez; 
hatta bir gün bile beklemez. Memur, tekemmül etmiş 
olan evrağı eline alır almaz, derhal mükellefleri alır, 
takririni alır, muamelesini yapar, tapusunu verir. 

Binaenaleyn, tapu dairelerinin, asıl müşkülatının 
başında gelen nedenlerin birisi budur. 

Bir ikincisi, mahkemeler durmadan ihtilafların hal
li için tapu dairesine tezkere yazar. Ben öyle tahmin 
ederim ki, her memurluktan, her ay binlerce kayıt 
çücanlır ve mahkemelere gönderilir. Bu kayıtların çı
karılışı için acaba o muameleleri yapacak makamda 
eleman var mıdır, kadrolarıyla bunlar takviye edilmiş 
midir?... Evvela bunu incelemek lazım gelir. 

Bu müessese, senelerdir buralarda eleştirilir eleşti
rilir, bunlara temas edilir, dokunulur; ama hiç bir 
gün de bunun tedbiri gereği gibi alınamaz. Genel Mü
dürlüğün bütün talepleri (Çünkü yakinen temas kur
muş olduğumuz için biliyorum.) hep refüze edilir. 
kadrosu verilmez, imkânları verilmez, bütçesi kesilir; 
ondan sonra da iş beklenir. Elbette ki, iş çıkmaz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Tapu işlemlerini bu şekilde özetlemiş bulunmakta

yım. Kadastro işlerine geçelim : 

Bu müessese, 1977 yılında 2613 sayılı Tapu ve Ka
dastro Tahriri Kanununa göre yürütülen kadastro iş-
kmlcrin'n sonunda bugün, 53 il ve 135 ilçenin ka
dastrosunu yapmıştır. Bu sonuç, cidden bu mütevazı 
kadrosu ile ve Genel Müdürlüğüne kapanmış perso
neli ile ve arazide çalışan teknisyenleriyle, başardı bir 
sonuçtur. Bunun başardı bir sonuç olduğunu, yine 
4 ve 22 Mayıs 1973 tarihlerinde Türkiye'de yapdmış 
olan Uluslararası Kadastro Kongresine iştirak etmiş 
delegelerin, o konuşmalar sonunda varmış olduğu bir 
neticeyi, İsviçre'de yayınlanmış bir dergiden naklet
meyi faydalı görürüm. 

«Türkiye'deki günler ve oturum çalışmaları, şah
siyetlerine, organizasyonlarına, uzmanhklarına ve 
memleketlerine daha iyiyi götürme azimlerine hayran 
olduğumuz Türk meslektaşlarımızla, Türk idarecileri
nin müstesna ilgileri nedeniyle, fevkalade yararlı geç
ti.» diyorlar. 

Yine, İsviçre Konfederasyonunun Fotoğrametri 
Enstitüsü Profesörü Doktor Casper, 20 Eylül 1972 ta
rihinde yazdığı bîr yazıda da, Türkiye'deki çalışma
lar için kıyaslamalar yaparak, «İyi bir organizasyo
nun yanında, kadastro haritalarının yapımını sağla
yan çalışma düzenini, Şimdiye kadar hiç bir yerde gör
mediğini» söyler. «Bu çalışmalar yalnız kadastro de
ğil, ekonomiye de hizmet ediyor» demek suretiyle 
de, bu mütevazi kadronun yapmış olduğu çalışmala
rın sonundaki randımanlı neticeyi dünya efkarı umu-
mıiyesine açıklayabilir. Ama biz ne yaparız bu Genel 
Müdürlükte?.. Habire, «Tapu dairesinde işler yürü
mez, filan memur suiistimal yapmış, filan memur rüş
vet almış» diye bağırırız; ama düşünmeyiz ki, o filan 
memur ilçelerde tek olarak çakşır, yaranda kâtibi 
bile yoktur. Hatta, hatta odacısı yoktur, odacı kadro
su almak için ben günlerce Genel Müdürlüğe gittiği
mi bilirim. Memur, odacının yerine dairesini kendisi 
süpürür. Ondan sonra da «Bu memur iş yapmıyor» 
dîye karşısına, dikiliriz; elbette yapamaz. 

Bir imzasıyla milyonları alıp satabilecek kadar 
yetki almış bir kişinin onore edilmesi elbette ki la
zımdır; elbette bundan sonra o adamdan iş istemek, 
bizim ve mmeleketin de görevi ve vazifesidir. 

Bu nedenle, bu müessese üzerinde hassasiyetle du
rulmasını ve yeterince arzularının yerine getirilmesin
de fayda olduğu kanısındayım. 
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Tapulama işlemlerinde şimdiye kadar 14 451 köy 
ele alınmış ve bunlardan 12 823 köyün tapulaması 
tamamlanmıştır. Halen de elde 310 köyün tapulama
sı vardır, bitmek üzeredir ve son safhasına getirilmiş
tir. 

112 bölgede 560 ekiple çalışan 1 628 köyde tapu
lama devam etmektedir. Gerek tapulama ve gerekse 
kadastrolarda yıllık programların tam olarak gerçek
leşememesinin bir nedeni de, vasıta yetersizliği, iste
nilen ve fazla mesai yapmak suretiyle arazi üzerinde 
yapılması gerekli incelemeleri yapabilmelerini gerek
li kılan işçilere para bulamamalarıdır. 

Dikkatinizi çekerim arkadaşlar, bilhassa arazi üze
rinde çalışan bir tapulama uzmanı veyahut işçisi bil
hassa yaz günlerinde 17.30'dan sonra fazla mesai yap
mak olanağına sahiptir, hatta en randımanlı çalışma 
saati o 17.30'dan sonraki 2 - 2,5 saatlik zamandır. 
Çünkü, yazm sıcağı ve arazinin o bunaltıcı havası içe
risinde, akşama doğru serinlik düştüğünde o uzman 
kişi, teknik eleman çalışma olanağını daha da fazla 
bir şekilde elde etmek imkânına sahip olacaktır. Bu 
yolda Genel Müdürlüğü takviye etmekte fayda görü
rüm ve Genel Müdürlüğün bu yolda da bir çalışma 
düzeni içine girmesini Grupum adına tavsiye ederim. 

1977 yılında bu müessesede tapulamada çalışmak 
üzere 44 tane taşıt öngörülmüş, bütçe ile kabul edil
miş, bunun transferleri yapılmış, Devlet Malzeme 
Ofisine paraları verilmiş; ama bu müesseseye 7 tane 
araba verilmiştir. Arabaların veriliş yerlerini araştı
racak olursak; hele Kamu İktisadi Kuruluşlarında bir 
tane arabası olana bir ikincisini veriyorlar, lüks ola
rak gezsin diye; ama arazide, memleketin hayati öne
mini haiz olan tapulamasını yapmak için tahsis edi
len araba dahi kendisine verilemiyor. Sonra da Ge
nel Müdürlükten iş bekliyorsunuz... Elbette alamaz
sınız. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Şunu da açıkça söylemek isterim : 1977 yılında 

bu programa alınmış işlerin işte sonuçlanmama ne
denleri, yeterli teknik vasıtanın kendilerine verilme-
yişi, işçilerin tam randımanlı olacak dönemlerde ça
lışma olanağının kendilerine sağlanmaması ve per
sonelin kadro ihtiyacının ve kadrolarının zamanında 
kendilerine verilmemesidir. 

Bugün en düşük seviyede hizmet gören müessese 
tapu daireleridir. Ondan sonra da «Rüşvet alıyor» 
deriz. Neyle geçinecek?.. Ben şimdi bir misal vere
ceğim arkadaşlarıma; hakikaten ibret alınacak bir 
şeydir. 

Bir vilayetin tapu müdürü vilayetin protokolüne 
dahildir. Müdürdür, makamına ziyarete gelirler, çay -
kahve içilecektir; ama maaşına bakın bin lirayı geç
mez. Bunun üç tane de çocuğu varsa; neyle bakacak 
bu çocuklarına?.. Neyle evine bakacak?.. Ama beri 
tarafa bakarsınız, ek ödenekler, ek tazminatlar, har
cırahlar, fazla mesailer; ama fazla mesai adında iş 
yapmazlar. Ben bilirim, şimdi şu anda gene vardır; 
Emekli Sandığına gidin, akşam yediye kadar oturur
lar, muhabbet ederler, mesai diye para alırlar; ama 
bu arazide çalışacak kişiye biz mesai veremiyoruz. 
Bunu organize edemiyoruz. Bunun üzerinde de önem
le durulmasını bilhassa rica ederim. 

BAŞKAN — iki dakikanız kaldı efendim. 

CHP GRUPU ADINA ALI CÜCEOĞLU (De
vamla) — Tamam efendim. 

Bu müessese eğitim işleriyle de çalışır. Kendisinin 
bir meslek lisesi vardır. Talebe okutur, mezun eder, 
mecburi hizmet tahmil eder, tayin edecek kadrosu 
yoktur. Bekler, mevsim geçer, kadro alacak da me
zun ettiği, mecburi hizmet mükellefiyeti yüklediği 
kişiyi göreve tayin edecek; ondan sonra da biz tapu
lama yapacağız... Buna rağmen, toprak reformu ile 
ilgüi kendisine tevdi edilmiş hizmetleri, kendisine 
tanınmış olan süreden de evvel yapmış bir Genel Mü
dürlüktür. Ben şahsen takdir ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Vakit de bitmek üzere, bilhassa eski yazı üzerin

de de durmak isterim. Bu eski kayıtların mutlak su
rette Arap harflerinden arındırılması ve Türkçe ola
rak yeniden kopyalarının yapılması zorunluluğu var
dır. Her geçen gün eski yazıyla okur - yazar kişi ade
di eksilmekte, hemen hemen bitmek üzeredir. Bir 
kayıt aramak zorunluluğu ile karşı karşıya kaldığınız 
zaman, günlerce tapu dairesinin kapısını aşındırmak 
zorunda kalırsınız ve o eski yazı bilen kişiyi bulup 
aramak ve kaydı çıkarmakla uğraşırsınız ki, bu da 
artık bitmeli ve buraya da gerekli kadrolar tahsis edil
mek suretiyle süratle bu eski yazı işi bitirilmelidir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu kısa özetlemeyle 15 dakikalık süre içerisinde

ki söyleyebileceğimizi söylemiş bulunuyorum kanaa
tindeyim. 

Bu Bütçenin, millete ve Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğüne hayırlı olmasını diler, hepinize saygılar 
sunarım. (Alkîşlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sayın 
Mehmet Erdem, buyurun efendim. 
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AP ĞRUPU ADINA MEHMET ERDEM (Bi
lecik) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun değerli üye
leri; 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1978 ma
li yılı Bütçesi hakkında Adalet Partisi Grupunun gö
rüşlerini arz etmek üzere yüksek huzurlarınızda bu
lunmaktayım. 

Mülkiyet ve mülkiyetle ilgili hakların güven al
tına alınmasında, taşınmazlarla ilgili her türlü anlaş
mazlıkların çözümlenmesi ve uygulanmasında, önlen
mesinde, baraj, sulama, kurutma, yol, petrol boru 
hattı gibi projelerin uygulanmasında, Toprak ve Ta
rım Reformunun başarısında, taşınmaz malların sa
hiplerini gösteren, tapu kütüklerinin ve kadastrol plan
ların önemi, hepinizin yüksek malumlarıdır. 

Bu kadar çok yönlü bir hizmeti yürütmekle gö
revli Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1978 
yık Bütçesindeki artışı memnuniyetle karşılıyoruz. An
cak, bunu da kâfi görmemekteyiz. Zira, bu öyle bir 
hizmettir ki, 67 il, 572 ilçe ve yaklaşık 40 bin köy ve 
buralarda yaşayan 42 milyon inşam doğrudan doğru
ya veya dolaylı olarak ilgilendirmektedir. Hizmetin 
bu önemi ve özelliğidir ki, yurdumuzda tapulama ve 
kadastro çalışmalarının bir an önce tamamlanması 
için her türlü tedbirin alınmasını kabul ettirmektedir. 

Bugün sahipli gayrimenkullerin % 40'a yakın ora
nındaki önemli bir kısmının henüz tapuya kaydedilme
miş olması ve yine tapuda kayıtlı oldukları halde, ta
pu daireleri dışında harici senetlerle yapılmış alım -
satımlar veya harici taksimlerle zilyetliğe dayalı ta
sarruf düzeni, bir taraftan gayrimenkul hukukumuzun 
ihtilaflı yanım meydana getirmekte, diğer taraftan da 
bazı sosyal ve ekonomik huzursuzluklar doğurmakta
dır. 

Bugün hukuk mahkemelerindeki davaların büyük 
bir kısmı gayrimenkul mülkiyeti ihtilafına dayanmak
tadır. Vatandaşlar yularca köyü ile adliye arasında 
gidip gelmek suretiyle mülkiyet hakkının tespit ve 
tesciline uğraşmaktadırlar. Bu durum, taraflar ara
sında husumetlere dönüşmekte, köyün huzurunu ve 
birliğini bozmaktadır. Bazen köylerin hudut ve mera
sında görülen anlaşmazlıklar ise, komşu köylerin ara
larını açmakta ve zaman zaman vahim sonuçlara ulaş
maktadır. 

Diğer taraftan, toprağım işleyen çiftçi, tapusunun 
bulunmamasından dolayı, ekonomik sıkıntılara ma
ruz kalmaktadır ve aynı zamanda kullandığı tapusuz 
tarlanın bir gün mera veya Devlete ait olabileceği 
şeklinde bir iddia sonucu, elinden alınma endişesiyle 
huzursuz olmaktadır. 

Yukarıda kısaca arzına çalıştığım gerçekler naza
rı itibara alındığında, mülkiyet hakkına son derece 
bağh olan milletimiz için tapu, mülkiyet için bir te
minat, ekonomik yönden bir yardımcı ve sosyal yön
den de bir huzur belgesidir. 

Değerli senatörler; 
Bazı imkânsızlıklara ve tenkitlere rağmen, Tapu 

ve Kadastro Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra 
teşkilatının fedakârca vazifesini yapan personelinin 
çalışmalarım takdirde karşılamaktayız. Çalışmaların 
daha verimli ve aksaklıkların asgari hadde indiril
mesi için bazı tedbirlerin alınmasını da lüzumlu gör
mekteyiz. Önerilerimizi şu şekilde özetleyebiliriz : 

1. Genel Müdürlüğün görev alanı ve iş hacmi 
karşısında personel kadrosu yetersizdir. İşleri günü 
gününe karşılamak ve programlan zamanında ger
çekleştirebilmek ve terfi edemeyen yüzlerce memurun 
çalışma şevkini artırmak için yeterince kadro veril
mesinin gerektiğinin zaruri olduğu inancındayız. 

2. Mesleğim icabı keşiflerde uğranılan zorlukla-
n yakinen bilen bir şahıs sıfatıyla, bu zorluklann bir 
an evvel giderilmesinin elzem olduğu kanaatındayız. 

Tapu ve Kadastro personeline verilen yolluk, taz
minat, fazla mesai ve yan ödeme çok azdır. 

Keşif konusu görüşülürken ıstırap duyduğum bir 
hususu belirtmeden geçemeyeceğim. Kadastro, hâ
kim, zabıt kâtibi ve mübaşirlerine verilen keşif üc
reti az olmakla beraber, nispeten düzeltilmiştir. 

Ancak, diğer hâkim, zabıt kâtibi ve mübaşirlere 
ve savcılara verilen keşif ücretlerinin de bugün için 
sembolik ve yetersiz olduğu bir gerçektir. Bir hâkim 
ve savcıya keşif için belediye sınırlan içinde brüt 10 
lira, belediye sınırları dışında brüt 15 lira gibi cüzi 
bir paranın verilmesi, yapılan işin ciddiyet ve göre
vin vakanyla uygun düşmemektedir. Bu miktarın hiç 
olmazsa, bütün hâkim, savcı, zabıt kâtibi ve müba
şirleri kapsamak üzere, şimdilik asgari 75 lira ile 100 
lira arasında olmasının zaruri olduğu inancındayız. 

3. Arap harfleriyle yazdan tapu kayıtlanmn 
Türkçeye çevrilmesi çahşmalan artınlmahdır. 

4. Yapılan planın öngördüğü üretim hedeflerine 
ulaşabilmesi için, teşkilatın motorlu araçtan artırıl
malıdır. 

5. Tapu kuruluştan görev yapabilecek ve tapu 
sicillerinin korunmasında güven verecek modern bi
nalara kavuşturulmalıdır. 

6. Tapulamada doğacak ihtilafların kısa zaman
da çözümlenebilmesi için, tapulama mahkemelerini 
çoğaltıp, çalışma imkânlarının artırılmasına gidilme
lidir. 
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7. Kat Mülkiyeti Kanununun geniş çapta uygu
landığı büyük şehirlerde, ihtiyaca cevap verebilecek 
yeni teşkilatlar kurulmalıdır. 

8. Fen memuru sayısı yeterli miktara çıkanlma-
lıdır. 

Değerli senatörler; 
Yukanda kısaca arz ettiğim ve kendisine sarf edi

lenleri fazlasıyla ödeyen ve verimli hizmetleriyle Ma
liyemize de büyük katkıda bulunan Tapu ve Kadast
ro Genel Müdürlüğü Bütçesinin memleketimize ha
yırlı olmasını diler, Adalet Partisi Grupu adına he
pinizi saygılarla selamlanın. (AP sıralanndan alkış
lar) 

BAŞKAN — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü
ğü Bütçesi üzerinde gruplar adına ve şahısları adma 
başka söz isteyen sayın üye yok. 

Tenkit ve temennilere cevap vermek üzere, Dev
let Bakanı Sayın Ahmet Şener, buyurunuz efendim. 

Süreniz 15 dakikadır efendim. 

DEVLET BAKANI AHMET ŞENER (Trabzon 
Milletvekili) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Gruplar adına yapılan konuşmada Tapu ve Ka
dastro Genel Müdürlüğünün Bütçesi üzerinde bulu
nulan tenkit ve temennilere ve her iki partinin söz
cüsüne de teşekkür ederim. Çünkü, cidden Yüce Se
natoda böylesine Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü
ğünün vazifelerinin ortaya koyulması, noksanlanmn 
bize iletilmesi neticesi, Hükümet olarak bu ışık altın
da gerekli tedbirlerin alınacağı hususunda burada 
şükranlarımı arz ederken, bu vazifeleri de yapmaya 
kendimi vazifeli addederim. Bu vesileyle de Yüce Se
natoya bu Genel Müdürlüğün vazifeleri hususunda 
bazı sorunlan arz etmek istiyorum. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1978 ma

li yılı Bütçesi üzerinde partileri adına konuşan sa
yın sözcülerin hizmete dönük uyan ve eleştirilerini 
dikkatle izledim. Takdir buyurulur ki, hemen herke
si, ya doğrudan doğruya, ya da dolayısıyla ilgilendi
ren bu hizmetler yerinde yüzlerce kanun, binlerce 
mahkeme içtihatı kaynaşmakta ve memleket faaliyet
leri çatışmaktadır. 

Memleketimizde sahipli olup, hatta yüzlerce yıl
lık zilyetliğe dayanık, tapuya bağlanmamış olan ta
şınmazların tapulama ve kadastro yoluyla tespit ve 
tescilleri yurt sorunlannın başında gelmektedir. Bu 
hizmetlerle, bir yandan sahipli, fakat tapusuz taşın
mazlar tapuya bağlanarak, Medeni Kanunun öngör
düğü tapu sicili düzeni kurulurken, diğer yandan, 

arazi uyuşmazlıklarından çıkan kavgalar ve sonu asa
yişe kadar uzanan olaylann önüne geçilmektedir. 

Taşınmazların devamlı surette artan değerli ta
pulama ve kadastro hizmetlerinin il, ilçe ve köy ola
rak hız kazanmış olmalan nedeniyle, tapu daireleri
nin günlük işleri ülke çapında yoğunluk kazanmakta
dır. 1977 yılı içinde il ve ilçelerde günlük tapu işlem
lerinin adedi 2 milyona ve karşılığında alman vergi 
ve harçlann ise 3,5 milyara yaklaştığı görülmektedir. 
Günlük tapu işlerinin yoğunluk kazanması karşısın
da, vatandaşların gecikmelerden şikâyet ve sızlanma
ları da artmaktadır. Bunun gerçek sebeplerini bütü
nüyle görevlilerin hizmet kusurlannda aramakta isa
bet yoktur. 

Muhterem arkadaşlanm; 
Bu konuda, bilhassa sayın sözcüler belirttiler; ta

puya gelen bir vatandaş tapusunu almak için bütün 
bekleyişini, bütün güçlükleri tapu memuruna ve ta
puda hizmet eden arkadaşlara söylemekte veya on
lara yüklemektedir. Halbuki böyle değildir. 

Cumhuriyet Halk Partisi ve Adalet Partisi sayın 
sözcüleri bunlara değindiler. Tapu ve Kadastroya ta
pusunu almaya gelen bir vatandaş, Maliyeden yapılan 
ikazlara rağmen, vergisini ödemeyen vatandaşın ver
gisini almaya mecbur kılınıyor. İmarda, imar tadi
lattan dükkate alınıyor ve bu vesileyle bu hususta Be
lediyelere, özel idarelere vatandaşın devamlı olarak 
gidip gelmesinden mütevellit gecikme hâdiseleri ve 
vatandaşa müşkülat çıkartılması, tamamen Tapu ve 
Kadastroya mal edilmektedir. Bu hususun dikkate 
alınarak, mutlaka düzeltilmesi gereklidir. 

Maliye Bakanlığıyla bu konuda gerekli temaslar 
yapılacaktır ve bu hususta belediyelerle de gerekli te
maslar yapılacaktır ve Tapu ve Kadastronun bu hu
sustaki vazifesinin daha arınmış bir şekle getirilerek 
vatandaşın daha çabuk muamele görmesi sağlanma
ya gayret edilecektir. 

Bir yerde tapu daireleri diğer kamu kıymetleri
nin aracısı halinde bırakılmaktadır. Bu manada haki
katen tapu daireleri, diğer dairelerin hizmetini görür
ken; aslında vatandaşa bu hizmeti görürken, bir ara
cı vazifesini görür ki, bunu düzeltmeye mecburuz. 
Bunu kanunla veya daireler, ya da bakanlıklar ara
sında bir koordinasyonla bunu halletmeye mecburuz. 

Diğer yandan, teşkilat, artan iş hacmini karşıla
yabilecek kadar imkânlara kavuşturulmamıştır. Ay
rıca, yaklaşık 2 000 memurun, kadrosuzluk nedeniyle 
yıllarca terfi ettirilmemiş olmasını da buna eklemek 
gerekir. 
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Muhterem senatörler; 
Kendi imzamı atmış bulunduğum 1 056 kadro Hü

kümetin imzasına açılmıştır. Bu 1 056 kadroyu zan
nederim bir hafta içinde bu Umum Müdürlüğün nok
sanlarını gidermek için kendilerine vermiş olacağız. 
Maliyeden bu hususta gerekli müsaadeler alınmış ve 
kararnameye bağlanmıştır. Zannederim bir hafta için
de bu arkadaşlarımın arzuları yerine getirilmiş ola
caktır. 

Sadece bu değil, geçen yıl ve bu yıl bütçemizin 
imkânları nispetinde ödeneklerimizde bir artırma ya
pılmıştır. Bundan dolayı sayın parlamenterlere teşek
kür ederim. 

Geçen sene 44 araba verilmesi gerekirken, maale
sef biraz evvel arkadaşımın da belirttiği gibi, ancak 
7 araba verilebilmiştir. Elbetteki mali imkânları dik
kate almaya mecburuz, memleketimizin ekonomik 
sorunlarını da bu konuda dikkate almaya mecburuz; 
ancak vatandaşın arzusu ve ihtiyacı olan mülkiyet 
hakkım ve onun belgesi olan tapuyu kendisine vere
bilmek için mutlaka arkadaşlarımızın bu Tapu Ka
dastro Genel Müdürlüğünü donatmaları gerekir. 
Araç - gereç bakımından, medeni ölçüler yönünden, 
fotoğrametrik imkânlar bakımından bu teşkilâtı güç
lendirmek mecburiyetindeyiz. 

Sayın arkadaşlarım; 
Bir hususu sizlere arz etmek isterim : Geçen gün 

sayın Umum Müdür bana bir onayı getirdiğinde tes
pit ettim ki, Devlet kuruîuşumuzdaki diğer örgütler 
gibi bu Genel Müdürlük de çağımızın modern alet
leriyle donatılmaya çalışılmaktadır; ancak bu modern 
aletlerin en küçük bir arızasında dahi tamir için yurt 
dışından uzman getirilmesi gereklidir. Bu da birçok 
formaliteyi gerektirmektedir. Takdir edersiniz ki, bir 
teotolitin, bir nivonun, buna benzer bir modern ale
tin bozulmasında mutlaka yurt dışından bir uzman 
getirilmesi zorunluğu kendisini göstermektedir. 

Onun için, sayın senatör ve saym milletvekilleri
nin Meclisîerdeki ve Bütçe Karma Komisyonundaki 
beyanlarından anlaşılmsştır ki, bu Umum Müdürlüğün 
Türkiye'deki vazifesi çok iyi belirtilmiş bulunmakta
dır. Hatta diyebilirim ki, bizden de iyi belirttiler. De
mek ki, durumu müdriktirler, kendilerine teşekkür 
ederim. 

Muhterem senatörler; 
Bu Umum Müdürlüğe mesailerinin karşılığı, tek

nik araçları, vasıtaları verilmezse, ölçü aletleri veril
mezse, buradaki mühendisler Devlet Su İşlerindeki 
Bayındırlık Bakanlığındaki, Tarım Bakanlığındaki, 

Orman Bakanlığındaki, Sümerbank'taki, Sanayi Ba
kanlığındaki mühendislerin elde ettikleri muameleye 
kavuşturulmazîarsa, verimin düşeceğini gözönüne ala
rak bu Umum Müdürlükteki mühendis arkadaşlara 
aynı seviyedeki imkânları vermeye mecburuz. Memur 
ve idareci arkadaşlarımızı da aynı seviyeye çıkarma
ya mecburuz. 

Bugün taşrada vazife yapan bir tapu memurunun, 
istediği kadar çalışsın, yani ödeneği yoktur, ek öde
neği yoktur, mesai ücreti yoktur. Hatta zabıtlara 
geçmesi için arz edeyim ve acınacak bir durum ol
duğunu belirteyim ki, bazen kâğıdı kendi ceplerinden 
alıyorlar, bunu biliyorum. O halde, bu sene vermiş 
bulunduğumuz 1G0 milyon liralık ekstra bir ödenek 
için sizlere müteşekkir olduğumu arz edeyim. Bu öde
nek, her halde arz ettiğim bu sıkıntılı durumu karşı
layacak durumdadır. 

Ben 1921 doğumluyum. Demin arkadaşlarım ifa
de eltiler, eski yazı tapu kayıtlarını dile getirdiler. 
Ben bife eski yazı bilmiyorum ve bilmeme de imkân 
yok. Düşününüz ki, bugün eski yazıyı biîen kişileri 
arayıp bulmaya mecburuz. O eski yazı kayıtlar mut
laka yeni yazıya çevrükneSidir. Bugün mahkemeler
den, senede 260 000 yazı, kayıt sormak için geîir bi
ze. Bunlara cevap vermek bu arkadaşlarımızın vazi
fesidir; ancak bu vazifeyi yerine getirebilmek için 
de imkân lazımdır. 

Sadece Türkiye Büyük Milet Meclisime 20 000 
diiekçe gelirse, banlardan 10 OOıG tanesi Tapu Ka
dastrodan geçer. Göreve başladığımdan beri, Türki
ye Büyük Milkî Meclisine sorulan sorulara cevap 
için evrak imzalıyorum. Biiilgi vereceksiniz... Elbette 
vereceksiniz, anıa bunu yerine getirebilmek için kad
ro veriîmesi lazımdır. Verilecek olan kadroların da 
diğer dairelerden aşağı olmaması gerekir. Bugün dü
şününüz, bin zait 2CÖ göstergeli bir tane Umum Mü
dürlüğüm vardır. Bin zait 100 veya 150 göstergeli 
iki veya üç tane kadrosu vardır; ama ben size eski 
Personel Dairesi Umum Müdürü olarak söyîeyeyim, 
öyle daireler var ki, yüzlerce, bin zait kadroları var
dır. 

Türkiye geri kaümış bir ülkedir. Bu üikedeki ta
pulama sistemini yürütebiknemn olanağını bu Umum 
Müdürlüğe vermediğimiz, ama görevi yüklediğimi
ze göre, buradaki insanları tatmin edici kadrolara 
bağ?amamız gerekir. Hükümet oîarak buna aynı cid
diyetle eğileceğimizi de sizlere ifade etmek isterim. 

Bugün takdir edilen bütçe asîuıda yetersizdir. 
1977 yılında program ancak % 80 olarak gerçekleş-
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tiriîmiiştir. Bugünkü bir toplantıda arkadaşlarımın 
bana verdikleri bilgilerden edindiğim izlenime gö
re, bu bütçe gerçekleşme oranım daha da ileriye gö
türecektir. Af lalı nasip ederse 15 sene sonra Türki
ye'min kadastro işi bitmiş olacaktır; ama bu 15 sene 
içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin desteği
nin de olmasını temenni ediyorum. Aksi takdirde im
kânlarımız buna elverişli değildir. 

Bugün yurdumuzda 40 milyon insanın tapuya öz
lemi ve ihtiyacı vardır. Modern imkânlar verildiği 
takdirde, doğmuş bir insanın ölünceye kadar özle
mini duyduğu, ihtiyacını duyduğu tapuyu bu Umum 
Müdürlük gerçekleştirecektir, bunu temin etmek için 
bu Umum Müdürlüğü o şekilde teçhiz etmeye mec
buruz. 

BAŞKAN — fici dakikanız var efendim. 

DEVLET BAKANI AHMET ŞENER (Devam
la) — Teşekkür ederim Saynı Başkan. 

AP ve Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü arka- ' 
dıaşlanmm bu Umum Müdürlük hakkındaki göıiiş 
ve temennilerini aldım. Bunlar bize çalışmalarımız
da ışık tutacaktır. Bundan sonraki tenkit ve temen
nileriniz de yine bize ışık tutacaktır. 

Yüce Senatonun bu husustaki anlayışına teşek
kür eder ve bütçenin memleketimize, milletimize ha
yırlı olması dileğiyle saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğünün 1978 mail yılı Bütçesi üzerindeki görüşme
ler sona ermiştir. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bütçesi 

Bölüm Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 65 226 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka-
bu3 edilmiştir. 

111 Tapu, Tapulama Kadarstro ve 
Fotogrametri Hizmetleri 795 062 00» 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 

9(M Transferler 4 155 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul] edilmiştir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1978 mali 
yılı Bütçesi hayırlı ve uğurlu olsun efendim. 

2. — 1978 yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
ru (M. Meclisi : 1/54; C. Senatosu : 1/527) (S. Sa
yısı : 731) 

BAŞKAN — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1978 
mali yıh Bütçesi üzerindeki müzakerelere başlıyo
ruz. 

Hükümet ve Komisyon yerlerini almış bulunmak
tadır. 

İ3k, söz, CHP Grupu adına Saym Behiç Sonbay' 
da, buyurunuz efendim. 

Konuşma müddetiniz 10 dakikadır efendim. 

CHP GRUPU ADINA BEHİÇ SONBAY (Zon
guldak) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun değerli 
üyeleri; 

Vakıfîar Genel Müdürlüğünün 1978 mali yıh Büt
çesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grupunun gö
rüş ve dileklerini sunmaya çalışacağım. 

Tarihi akış içerisinde vakıflar, Osmanlı Devleti 
zamanında dini, sosyal ve küfltürel hizmetlerini en 
yüksek seviyeye çıkarmış ve böylece en büyük sa
nat eserlerini yaratan bir müessese haline gelmiş; 
Türk Milletinin medeni ruhuna yardım ve şefkat 
duygularına sanat aşkına bir inkişaf vasıtası olmuş -
tur. 

Su, yol, kervansaray gibi amme ihtiyaçları; okul, 
üniversite gibi milli eğitim; hastane ve darülaceze gi
bi yardım ve şefkat müesseseleri birer sanat hari
kası teşkil eden cami, çeşme, sebil gibi abideler va
kıfların eseridir. Bu eserlerin her biri, insanların iyi
lik ve yardım görmeleri amacıyla kurulmuş hayır 
ve şefkat ocaklarıdır. 

Vakıflara vücut Veren vakfiyelerin çoğu, atala
rımızın derin görüş ve güzel buluşlarının bîr sonu
cudur. 2762 sayılı Kanunla mazbut vakıfların ida
resi, mülhak vafıklarm denetimi, 903 sayıh Kanunla 
kurulan vakıfların teftişi ile görevlcndirihniş bulu
nan Vakıflar Genel Müdürlüğünün hizmetleri; öğ
renci yurtları ve imaretler açmak, yüksek tahsil öğ-
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fencilerine burs vermek, muhtaçlara ve körlere yar
dım etmek, fakir hastalar için hastaneler açmak, iş
letmek; zayıf bünyeli bakana muhtaç, fakir çocuk
ların bakım ve dinlenmesi için kanıp kurmak, va
kıf zeytinEkleri, TaşdeSen Menba Suyu işletmelerini 
çalıştımıs>k, âbide ve eski eserlere vakıf emlâkinin 
onarım, restorasyon ve akar inşaatım yapmak ve çe-
şM şirketler kurmak ve iştiraklere katılmak şeklin
de sıralanabilir. 

Saym senatörler; 
Yukarıda özet olarak sıralanan iş ve hizmetle

rin günün koşullarına ve çalışma gereklerine uygun 
bir düzeyde yürütülebilmesi için, peşin düşünceler
den arınmış, görev ahlâkı yüksek, bilgili, tecrübeli 
ve her yönü ile liyakat sahibi yöneticilere ve perso
nele ihtiyaç vardır. Aksi haMe, vakfın gayesinin ge
reği olan hizmetlerin yürütülmesi ve geMştiriîmesi 
beklenemez. 

Vakıflar İdaresinin geçmiş yıllarda olumlu ça
lışmalar yapmasına karşın; üzülerek ifade edelim bi, 
son yıllarda Vakıflar Genel Müdürlüğüne yapılan 
atamalar sonucu görev alanların yaptığı uygulama<-
larîa idare, bir partinin görüşünü paylaşan ve bu 
görüşe hizmet eden kimselerin topluluğu haline ge
tirilmiş ve keyfi uygulamalar sürdürülerek, iş ve 
hizmetler Mr tarafa «tümiştir. Yapılan personel kı
yımı ile eğitimden geçmüş ve konulara hâkim, vakıf 
emlakini iyi tanıyan personel idareden koparılmış, 
sürülmüş, aşağılanmış ya da etkisiz hale getirilmiş
tir. Genel Müdür yardımcılarının, bölge müdürleri
nin, yurt müdürlerimin değiştirilmesi, yapılan per
sonel kıyımına birer örnektir. Genel Müdürlükte, 
Baş Müdürlükte, bölge müdürlüklerinde eski memur 
parmakla gösterilecek kadar azdır. Yapılan perso
nel kıyımı sonucu, bilgili ve tecrübeli memur yerini 
bilgisiz memura terk etmiş, iş ve hizmetin görül
mesinde önemli ölçüde aksamalar meydana getiril
miştir. 

Basma da geniş ölçüde yansıdığı gibi, personel 
alınmasında usul ve yasalara aykırı olarak yapılan 
imtihan işlemleriyle ilgili belgeler yakılarak imha edil
miştir. Keza Ankara Vakıf Kız Yurdundan kız öğ
renciler çıkarılmış, bu yurt erkek yurdu haline ge-
tirüm'ş. Ayrıca Milli Türk Talebe Birliğinin, uzun 
süre adı geçen yurtta kirasız oturmasına müsaade edil
mesi ve son olarak da aynı derneğe; 10 yıi süre ile yeni
den kiraya verilmesi, yine Boîu'da çok değerli bir 
arsanın rayiç değerinin altinda ve bedeamin tamamı 
alınmadan ÎHm Yayına Cemiyetine satılması; yuka

rıda arz ettiğimiz haksız ve usulsüz uygulamalara 
birer örnek teşkil etmektedir. 

Sayın senatörler; 
Vakıf emlâki ve hukukuna Osmanlı devrinde bile 

dokunulmamışken, söz konusu idare bunu yapmış 
ve vakıf menfaati ile bağdaşması olanaksız olan yasa 
dışı uygulamalar içine girmiştir, örneğin, Ankara' 
nın yeni sanayi çarşısında ve tamamı 3284 metreka
re oîan b'r arsa 7 5Cıfl lira bedeEe ve üstüne iki mil
yon lira değerinde inşaat yapmak koşulu ve üç yılhk 
süre ile dört kişiye kiralanmıştır. 1977 yıh sonunda 
kira sözleşmesinin bitmesi üzerine, söz konusu arsa 
için komsiyon, aylık 75 bin lira kira takdir etmiş
tir. Bîîahare bu bedel üzerinden yeni kira sözleş
mesi yapılması için noterlikçe ügMiere tebligat ya
pılmış; fakat bu tebffîgat noterden geri alınmış ve 
iptal edilmiştir. Bunun üzerine, zamanın Genel Mü
dürünün emri ile aynı arsa aym şahıslara ayhk 17 bin 
Era üzerinden ve altı yıl süre ile yeniden kiralan
mıştır. Böyîece de vakfın yıllık gelir kaybı 7C0 bin 
îira olmuştur. Bu kiracılar kimlerdir ve bunların ar
kasında kimler vardır? 

Eski bir Genel Müdür Muavini bu görevden ay
rıldığı haide, ayrıldığı tarihten itibaren ilgili yönet-
meZk uyarınca ancak bir ay süre ile oturması müm
kün olan lojmanı; 11 ay düşük lojman kirası ile iş
gal etmiştir. Oysa, vakumlardan ayrılan veya başka 
bir yere atanan bir kısım küçük memurların eşyala
rı kısa bir süre sonra sokağa atılmak suretiyle loj
manlardan atılmıştır. 

Mevzuata aykırı oîan bu ve benzeri uygulamala
rı yapanlar ve buna göz yumanlar hakkında yasal 
işlemlerin yapılacağını ümit etmekteyiz. 

Sayın Bakanın son günlerde verdiği beyanat ve 
çalışma'arı, bu inancımızın en büyük güvencesidir. 
Umarız bundan sonra vtkıfların yüce amaçlarına uy
gun bir çalışma dönemi başlayacaktır. 

Sözlerimin başında özet olarak belirttiğim iş ve 
hizmetleri, Vakıflar Genel Müdürlüğünün bu yılki 
bütçesinin sağlayacağı olanaklar ölçüsünde yerine 
getirmeye çalışacağına inanmaktayız. Hizmetlerin 
en iyi şekCde yapılması, kuşkusuz mevcut gelirlerin 
artırılması ve başka gelir kaynaklarının yaratünıa-
sı koşuluna bağlıdır. 1977 yıh Bütçesinde 325 mil
yon 271 bin lira olarak tahmin edilen öz geürier, 
1978 yılı Bütçesinde 71 milyon 217 bin lira noksanı 
ile 254 milyon 54 bin lira olarak tahmin edilmiştir. 
1977 yılına nazaran 1978 yılında vakıf öz gelirlerin
de bir azalma söz konusu olamayacağına göre, 1978 
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geEir tahminlerinin daha gerçekçi bir yaklaşımla 
saptandığı alnlaşılmaiktadır. Nitekim, 1977 yıüı gelir 
tahniıinîer'i °/0 25 noksanı ile gerçekleşmiştir. 

BAŞKAN — İki dakikanız var efendim. 
CHP GRUPU ADINA BEHÎÇ SONBAY (De

vamca) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Bütçenin öz kaynak gelirlerinin en önemli kafe

inimi oluşturan vakıf taşınmaz mallarının kiraları
nın günün rayici seviyesinde olmadığı bilinen bir ger
çektir. Vakıf hayri ve sosyal hizmetüerini vakfın ga
yesine uygun bir biçimde sağlamak üzere kiraların 
günün rayiçleri düzeyine çıkarılması için gerekli ça
lışmaların yapılacağı yolundaki Sayın Bakanın be-
yanaiîannı da memnuniyetle karşılamak isteriz. 

Bütçenin öz gelirler dışında kalan 485 milyon 
656 b'n lirasının Hazine yardımlarıyla karşılanacağı 
öngörmüş tü r . Bu meyanda, yapımı yıllarca süren 
Kocaîepe Camii inşaatı için Bütçe Karma Komis
yonunca tahsise n ve iîk defa 15 milyon lira verilme
ğini de memnuniyetle karşılıyoruz. Söz konusu ca
minin biran önce tamamlanarak her yönü ile hizme
te açılmasına dilemekteyiz. 

Abide ve eski eserlerin onarım ve restorasyonu 
için 1977 yılı Bütçesine konulan 293 150 000 lira
lık ödenekten 80 milyon liranın, camii yardımı için 
konu'an ICO C'ftO CCO lira ödenekten sadece 5 000 000 
liranın harcanmış olması bu hizmetlerin söz konu
su bütçe yılında gereğince yapılmadığını açıkça gös
termektedir. 

1977 yıh Bütçesinde 50 000, 000 Mra olan yurt ve 
imaretler gederi ödeneğinin, bu yıl 60 302 000 lira
ya çıkarılmasını da olumlu karşılamaktayız. 

Sayın senatörler; 
1978 yılı Bütçesine konulan ödeneklerle, sözü 

edir-en hizmetlerin yerine getirileceğine Ve geçmiş 
uygulamalara son verileceğine yürekten inanmakta
yız. Zamanın darlığı nedeniyle konuşmamı burada 
bitirmek durumundayım. 

Vakıfîar Genel Müdürlüğü Bütçesinin, Vakıflar 
idaresine Türk Ulusuna hayırh ve uğurlu olmasını 
diler, Cumhuriyet Halk Partisi Senato Grupu adına 
Yüce Senato üyelerini derin saygılarla selamlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçe
si üzeninde gruplar adına başka söz isteyen olmamış
tır. 

Kişisel görüşlerini belirtmek üzere Sayın Öztürk?.. 
Yok. 

Sayın Kutluk, buyurun efendim. 

İSMAİL KUTLUK (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, değerli senatör arkadaşlarım; 

İnsanlığın hizmetine vakfedilmiş en güze! eserleri, 
bizim Milletimiz kadar, Yüce Türk Milleti kadar 
zevkle ve heyecanla veren ve yaratan bir Millete ta
rihte rastlayamazsınız. 

Yaratılan ve tarihe mal olan camilerin, kervansa
rayların, hanların, köprülerin ve çeşmelerin sayıları 
onblnlerin üzerindedir. Hükümranlığımızı sürdürdü
ğümüz üç kıta üzerinde bugün ecdadımızın bıraktığı 
eserleri bir bir gezip gördüğümüz zaman, iftihardan, 
gurur duymaktan ve heyecan duymaktan kendimizi 
alamayız. Bu eserleri yaratanların ve bu eserleri mey
dana getirenlerin torunu olmaktan daha büyük bir şe
refin olmadığım düşünerek övünüyoruz. 

Ne var ki, atalarımızın armağan ettiği bu eserle
rin, günden güne eski güzelliğini, ihtişamım ve gör-
kemliğlni yitirmeye yüz tutmuş olduğunu, sahipsiz bı
rakılmış, doğanın acımasız yıpratıcı gücüne terk edil
miş olduğunu görmekten de son derece üzüntü duy
duğumuzu içimizde bütün ezikliğimizle hissederiz. 

3u güzel, ihtişamlı ecdat armağanı eserlerimizi 
koruyamamanın, ihya edememenin tüm imkânsızlık
larının istenirse giderilebileceği de şüphesizdir. Yeîer-
ki, ilgililer gurur kaynağımız ve iftihar vesilemiz bu 
eserlerimizi korumak, onarmak ve ihya etmek anla
yışında olsunlar. 

Sayın senatörler; 
Sizlere arz etmek istediğim husus şudur : Bu eser

lerin korunması, ihya edilmesi görevi 7044 sayılı Ka
nunla Vakıflar Genel Müdürlüğüne verilmiştir. Ne 
var ki, Vakıflar Genel Müdürlüğüne verilen bu ka
nuni görevini yerine getirecek maddi imkân, maalesef 
bu Genel Müdürlükten esirgenmiştir veya ilgililer bu 
görevin ehemmiyetini de kavrayamayarak bütçeye ye
ter derecede ödenek koyamamışlardır. 

Her ne şekilde olursa olsun, eski eserlerin resto
rasyonuna, bakımına konulan ödenek, kanımızca son 
derece azdır. Onbinlerce bakıma muhtaç eserin tamir 
ve ihya edilmemesi son derece üzücüdür. Ecdadımı
zın bu iftihar kaynağımız eski eserlerinin daha titiz
likle korunmasının zaruretini arz etmek için huzurla
rınızda bulunuyorum. 

Sayın senatörler, 
Bizlere ayrılmış olan bu kısa zaman içerisinde her 

yıl bütçe müzakerelerinde arz ettiğim; ama bir türlü 
ilgililerin ilgisini konuya çekemediğim bir hususu da 
kısaca ifade etmek istiyorum. Bir kere daha huzu-
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runuzda bunu söylerken hemşehrilerimin bana ver
miş olduğu görevi yerine getirmenin de huzurunu du
yuyorum. 

Yıllarca evvel Hacı Emin Ağa adıyla muhterem 
ve hayırsever bir zat yaşarmış Çanakkale'mizde. Bu 
zat, Çan ilçesinin Helvacı, Çan, Karakoca, Büyük-
paşa ve Küçüklük köylerinde o zaman birer tane kü
çük cami yaptırmış ve hemşehrilerinin hizmetine, iba
detine açmış. Bu camilerin muhafaza edilmesi ve ih
ya edilmesi için de yüzlerce dönüm zeytinliğini ba 
mübarek hizmet için vakfetmiş. Nur içinde yatsın 
hemşehrilerimin hizmetinde bulunan bu değerli zat. 

Muhterem senatörler, 
Bugün bu vakıftı camiler çürümüş, eskimiş, bakı

ma muhtaç hale gelmiş bulunmaktadır. Köylere her 
gidişimde bu camilerin durumundan köylüler şikâyet 
etmişlerdir. Ben de onların şikâyetlerini Vakıflar Ge
re! Müdürlüğümüze, hem bu kürsüden ve hem de 
makamlarına gîderek defalarca tekrarladım; ama ne 
gezer, ilgililerin ilgisini maalesef bu camilerin duru
mu üzerine çekemedim. Onun üzüntüsünü huzuru
nuzda bir kere daha ifade ederek, ezikliğimi, hem
şehrilerime olan görevimi yerine getirememiş olmanın 
ezikliğini huzurunuzda üzüle üzüle ifade ediyorum. 

BAŞKAN — İki dakikanız kaldı efendim. 
İSMAİL KUTLUK (Devamla) — Muhterem se

natörler, 
Vakıflar Genel Müdürlüğümüzden, bu vesile ile 

bizlere ayrılmış olan bu kısa zaman içerisinde bu ca
milerimize ilgilerini bir kere daha rica etmek için hu
zurlarınızdayım. Ancak, bundan sonra bir daha bu 
camilerin ismini anmayacağım, hemşehrilerime de il
gilenmediğinizi, giderek ifade edeceğim. Hacı Emin 
Ağanın bırakmış olduğu yüzlerce dönüm zeytinliğin 
Vakıflar Genel Müdürlüğüne getirmiş olduğu varlığı
nın hesabının da Mahkeme-i Kübra'da, sizin yaka
nızdan Hacı Emin Ağa'nın alacağı inancıyla AHaha 
bırakıyorum her şeyi. 

Bu vesile ile sayın senatörler, cümlenize saygıla
rımı sunuyorum. Onbinîerce vakıf bırakıp edebiyete 
intikal eden mübarek atalarımızın aziz ruhlarına Yü
ce Allah'tan binlerce dua ve niyaz ediyorum. 

Saygılarımı sunuyorum. 
BAŞKAN — Sayın Poyraz; buyurunuz efendim. 
VEFA POYRAZ (İstanbul) — Sayın Başkan, 

kıymetli senatörler; 
Yurdumuzun dört bir yanını süsleyen ata yadigâ

rı vakıf emlâkinin pek büyük bir kısmı da İstanbul' 
da bulunur. Bunların bazısı müsakkaf, bazısı da 
arazi şeklindeki emlâkden ibarettir. 

Bu arazilerin pek çoğunun üzerine gecekondular 
inşa edilmiştir. Zaruret, vatandaşın iskân sıkıntısı ile 
gelişen zaman içerisinde bu arazilerin pek büyük 
bir kısmının gecekondu haline geldiğini müşahade 
etmekte bulunuyoruz. Bu arazi, bugüne kadar ge
cekondu sahiplerine tapulandmîraaîîiiştsr. Artık, 
bu arazinin üzerinde yıllardır oturan gecekondu 
sakinlerinin tapuya kavuşturulması, mülkiyete kavuş
turulması. gerekir. Onbinîerce kişi, bilhassa Okmey
danı ve çevresinde bu arazi üzerinde bulunuyor; on 
senedir devam eden mücadek-'eri sonunda henüz ta
puya ulaşamamışlardır. Bu yüzden, sağlıklı bir bina
da uturnıa imkânından da mahrum kalmıyor. Bunlar 
bir an evvel tapuya sahip olabilseler, belediye imar 
nizamları içerisinde kendilerini daha sağlıklı binalara 
kavuşturma imkânı hasıl olur. 

Bu gecekondular üzerinde hassasiyetle durulma
sını bilhassa rica ediyoruz. 

Vakıf emlâkinin muhafaza ve bakımında büyük 
ihmallerin olduğunu yakınen müşahade ediyoruz. 
Bunların pekçoğu vilâyet emrine tahsis edilmekte 
ve birçok politik maksatlarla derneklere verilmekte
dir. Bugüne kadar vilayet emrine tahsis edilmiş olan 
vakıf emlakımn gözden geçirilmesini, bunlardan 
maksadı dışında kullanılanların maksadına dönüştü
rülmesini bilhassa istiyoruz. 

Bu emlak, Vakıflar Kanununun açık hükümleri
ne göre, maksadı içinde kullanılır. Maksadı dışında 
kullanılmayı, yersiz kullanılmayı önlemeli; eskiden 
bu şeklîde yapılmış olan tasarruflar da gözden geçi
rilmelidir. 

Vakıfların idare etmekte olduğu öğrenci yurtları 
behemehal tarafsız bir gözle yeniden ele alınmalı, 
bu yurtlarda Vakıf bütçesinden yapılan fedakârlıkla 
okuyan öğrencilerimizin, kendi istikballerini temin 
yolunda Vakıfların yapmış olduğu fedakârlıkların 
başka maksatlara dönüştürülmesi herhalde giderilme
lidir. Bu büyük yurtlar, bilhassa Fatih Camii civa
rındaki büyük medreseler gözden geçirilse; vakıflann 
haysiyeti, vakıf emlâkinin kullanılma maksadı, ka
nunun esprisi içerisinde bunları öğrencilerimizin isti
fadelerine tarafsız bir biçimde sunmak çok isabetli 
olur. 

Geçmişte yapılmış olan uygulamaların, doğru bir 
biçimde devam ettirilmemiş olduğunu bilhassa gör
mekten üzüntü duyduğumuzu ifade ediyorum. 

Vakıf mallarının yalnız onarılması değil, bakım
ları da çok önemli bir konudur. Bir vakıf malı tama
men harabiyete dönüştükten sonra pek büyük para-
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lar harcanarak yeniden imar ve ihyaya tevessül edi
liyor; fakat ufak - tefek bakımları için en ufak bir 
imkândan mahrum bırakılıyor. 

Büyük selâtin camilerimiz; bilhassa turistik de
ğerleri ile de dünyanın dikkatini çeken bu eserler, 
zaman zaman büyük tamirlere mazhar olsalar bile, 
devamlı bir muhafaza ve bakım sağlanamadığı için, 
yüz ağartacağı yerde, çok büyük üzüntülere sebep 
olmaktadır. O halde, bunların muhafazaları ve bakım
larına özel bir itina gösterilmek lâzım gelir. Bilhas
sa, vakıf emlâki üzerindeki kurşunların şu veya bu 
şekilde ortadan kalkması ve büyük hasarlar meydana 
getirilmesi, ufak - tefek ihmalerin sonucunda mey
dana gelen büyük masraflara sebep olmaktadır. Bun
ların da önlenmesini istirham ediyoruz. 

Vakıf, bir malın ebediyete kadar muhafazası 
maksadı ile yani Allah'a emanet edilmesi maksadı 
ile tesis edilmiş çok hayri, çok insani, çok sosyal bir 
müessesedir. Bu müesseseyi bu maksadında kullan
mak, geliştirmek çok hayırlı olur. 

Bu arada, bilhassa Vakıflar Kanununun şümulü 
içinde kalan emlâkin yapımından sonra, yeniden ya
pılmakta olan pek çok hayri eserlerin özel vakıflar 
halinde meydana getirilen tesislerde muhafaza edil
mekte olduğunu görüyoruz. Bunların da gözden geçi
rilerek, yeni kanun imkânları hazırlayıp, bütün bu 
malları Vakıflar Genel Müdürlüğünün yönetimi al
tına almakta büyük isabet olacağı kanaatini taşıyo
ruz. 

İstanbul'u tstanbul yapan bu tarihi ve antik eser
lerin muhafazasında Vakıflar üzerine düşen bazı 
güzel hizmetler de yapmışlardır. Bu güzel hizmetleri 
burada şükranla kaydediyor, Vakıfları yöneten kıy
metli teknisyen ve idarecileri bu yönü ile takdirle, 
burada teşekkürle karşılıyor, bu arz ettiğim husus
ların da dikkate alınmasını saygı ile rica ediyorum. 
(AP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1978 Yı
lı Bütçesi üzerindeki müzakereler bitmiştir. 

Tenkit ve temennilere cevap vermek üzere Dev
let Bakanı Sayın Enver Akova; buyurunuz efendim. 

Sayın Bakan, konuşma süreniz 10 dakikadır. 

DEVLET BAKANI ENVER AKOVA (Sivas 
Milletvekili) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosu
nun değerli üyeleri; 

1978 Yılı Bütçesi münasebetiyle Vakıflar Genel 
Müdürlüğü Bütçesi üzerinde, sadece bir Grup sözcü
sünün konuşmasını dinlemiş, Senatoya mensup iki 

arkadaşımızıda kendi fikirlerini, görüşlerini burada 
dile getirmişlerdir. 

10 dakikalık bir zaman içerisinde, toparlayabildi
ğim hususları açık ve hiç bir mübalağaya kapılma
dan gerçek yönleri ile Yüce Heyetinize arz etmek is
tiyorum. 

Bilindiği gibi, vakıf, fertlerin menkul veya gayri
menkul bir kıymeti kendi rızası ile şahsi mülkiyetin
den çıkarıp, hayır maksadı ile, yine kendi rızası ile 
tayin olunan şart ve hizmetlerin ifası için ebedî ola
rak tahsis etmesidir. 

Dini, sosyal ve kültürel amaçlarla doğan vakıf
larımızın kamu yönetimimizde bir kısım kamu hiz
metlerini görmüş ve en yüksek sanat eserlerini mey
dana getirmiş olması nedeniyle mevcut olan önemi, 

I Türk medeniyet tarihinin devamlılığı açısından da 
büyüktür. 

Osmanlı Türklerinde vakıf kurumunun toplumsal 
değeri ve etkileri, şüphesiz bugüne göre daha da 
genişti. Ancak bu durum, Vakıfların, bugün ve ge
lecek nesiller için önemini azaltmamaktadır. 

Bakanlığıma bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü, 
Anayasa tarafından benimsenmiş olan insan hak ve 
hürriyetlerine, milli birlik ve bereberliğin ve hareketli 
sosyal yapımızda içtimai adalet esaslarına ve insanlı
ğın erişebildiği en yüce duygu olan fedakârlık duy
gusunun ve İslâm Dininin feragat ruhuna uygun 
düşen önemli bir görevi yürütmektedir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivinde mevcut 2150 
adet kütük defterinde kayıtlı bulunan 26 798 adet 
vakfiye ve benzeri vesikalarda görülen hayır şart-

I lan, Vakıflar Genel Müdürlüğünün geniş manada 
tatbik etiği sosyal hizmetlerin esasını teşkil etmekte
dir. 

I Bu meyanda, gerçekten fakir 7819 orta ve yüksek 
tahsil öğrencisinin hayata hazırlandığı 64 adet yurt, 
14 805 fakir ve kimsesiz vatandaşın hizmetinde bu
lunan 37 adet imaret, yine fakir ve kaabiliyetli öğren
ciler için tahsis edilen burslar, Yurtlar Kurumunun 

I yüksek öğrenci yurtlarında kalan fakir öğrencilerin 
yurt ücretleri, âmâ ve muhtaç aylıkları, garipler için 
hastane hizmetleri gibi hayır şartlarını saymamız 
mümkündür. 

I Sadece Gureba Hastanesinin muhtelif servislerin
de yılda ortalama 70 000'den fazla poliklinik, 6 000' 

I den fazla klinik tedavisi, 3 500'den fazla ameliyat 
I yapıldığını ifade edersem, Vakıflar Genel Müdürlü-
I günün sağlık ve sosyal hizmetlerinin çok önemli bir 
I yönünü belirtmiş olurum. 
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Sayın senatörler, 
Cami yapacak güce sahip olmayan fakir köylere 

ve cami yapımıyla ilgili derneklere 1978 Bütçe tasa
rısında 161 milyon lira ödenek ayrılmıştır. Devlet -
millet kayîiaşmasım sağlamakta önemli bir faktör 
olan cami yardımları konusunda 1978 yılı Büîçe ta-
sarısının en önemli hususiyeti, yapımı yılardan beri 
devam eden Ankara Koeaiepe Camiine 15 milyon li
ra ilave ödenek sağlamış olmamızdır. Bu konuda ya
kın ilgi ve alakalarını esirgemeyen Bütçe Karma Ko
misyonunun sayın üyelerine huzurlarınızda teşekkürü 
bir borç bilirim. 

Yurdumuzun hemen her köşesini süsleyen vakıf 
nıenşeyli abide ve eski eserlerimiz, muhakkak ki, ilk 
yapılışlarından bu yana olduğu gibi gelememişler ve 
çeşitli nedenlerle bir kısmı tahrip olup, hatta büyük 
bir kısmı da bu suretle yok olmuşlardır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün öz kaynak ge
lirlerinden tefrik edebildiği miktar ile akar neviinden 
olan bina ve hayratın onanım için 80 milyon 400 
bin lira ödenek aynîmış olup, bu ödenekle 10 öğren
ci yurdu, 10 çarşı ve işhanı yapılması planlanmış 
bulunmaktadır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünüm kuruluş amacı 
ve vakfiye şartlarının gereği olarak, toplumun yaşa
ma düzeyinin yükseltilmesi ve çeşitli çevrelerde orta
ya çıkan sosyal düzensizlik ve bozuklukların gideril
mesine yönelik çalışma anlayışı içerisinde; 

1. — Vakıflar Genel Müdürlüğünde hukuka ve 
Danıştay kararlarına saygılı, tarafsız bir yönetim 
kurma arzumuz behemal gerçekleştirilecektir. Top
lama ahlak, fazilet, karşılıklı hürmet sevgisi veren 
vakıf müessesesinin manası, Vakıflar Genel Müdürlü
ğünün yönetimine hâkim kılınacaktır. 

1. — Orta ve yüksek tahsil öğrenci yurtlarına fa
kir, yapılan imtihanlarda basan gösteren, siyasi bir 
ayının yapılmaksızın öğrenci kaydedilmesine ve yurt 
hizmetlerinin bütün memleket sathında adil ve den
geli bir şekilde yapılmasına özel bir dikkat gösterile
cektir. 

Değerli senatörler; 
İlk defa bu kürsüde bir şeyi, tasviple karşılaya

cağınız bir hususu arz etmek istiyorum: 
65 yaşım bitirmiş, fakir ve bakıma muhtaç va

tandaşlarımız için Vakıflar Genel Müdürlüğü bünye
sinde ilk defa olarak huzur ve son bakımevleri ku
rulacaktır. 

Türkiye'nin gelişmiş bölgelerinde bulunan ve hal
kın talebinin az olduğu vakıf imaretleri, daha faz-

j la ihtiyaç duyulan bölgelerine, özellikle tç Anadolu, 
| Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine 

kaydırılacaktır. 
Vakıf kütük ve vakfiyelerinin tercümelerinin ya-

| pıiabllmesi için eski türkçe ve Arapça bilen eleman-
| lann değerlendirilmesi ve hfznsetiçi eğitimlerinin sağ

lanması konusunda ciddi çabalar sarf, edilecektir. 
Akar nevinden olan gayrimenkullerle hukuki il

gisi bulunan vatandaşlanmızın Vakıflar İdaresiyle 
ilişkilerinde karşılıklı anlayış havasının doğması 
için gerekli hassasiyet gösterilecektir. 

Vakıflarla ilgili kanun, nizamname ve yönetme-
j tiklerin, günün ihtiyacım karşılamaktan uzak olması 

gerçeği karşısında da, bu konularda yeni ve ciddi ça
lışmalar yapılacaktır. 

i Burada Vakıflarla ilgili konuşmamı bitirmeden, 
1 Grup adına konuşan çok değerli Zonguldak Senatö-
I rümüzün belirttiği bir iki hususa da değinmek isii-
I yorum. 

I Değerli arkadaşlarım, 
j Basında cereyan eden ve basma intikal eden bir 
I iki hususa bizzat kendim eğilerek; Vakıflar Genel 
I Müdürlüğüne alman personel ile ilgilendim. 6 Kasım 
I 1976 tarihinde yapıları Devlet Memuriyet imtihanım 

krızananların yekûnunu arz ediyorum; Yüksekokul 
mezunlan 54, lise mezunlan 388, ortaokul mezunları 

I 193, ilkokul mezunları 195. Toplam; 803 kişinin im
tihanı yapılmış, tayinleri hususunda şu anda bir ne
tice daha alamadım. 

I Ve yine, 1975 tarihinde Vakıflar Genel Müdürlü
ğünde yapılan bir imtihanda; yüksekokul mezunlan 
olarak 25, Hse mezunları 509. ortaokul mezunları 128, 

j ilkokul mezunları 156 olmak üzere 822 kişi imtihan-
I dan geçirilmiş. Diğer senelerde yapılan imtihanlarla 
j ilgili herhangi bir hususu şu anda arz edecek dunun

da değilim. 
BAŞKAN — İki dakikanız var efendim, ona gö-

I re ayarlayınız. 

DEVLET BAKANI ENVER AKOVA (Devamla) 
I — Biliyorum Sayın Başkanım. 
I Değerli senatörler, 

Bu arada cemaat vakıflarıyla ilgili hususta, düne 
j kadar beş gün müddet içinde titizlikle İstanbul'da in

celemelerde bulundum. Üç hususu özellikle arz etmek 
istiyorum : 

Birincisi; tstan'bul Senatörü Sayın Vefa Poyraz'ın 
da ifade ettikleri gl'bi, Zeytiüburnu'nda, Okmeyda-
m'nda ve diğer yerlerde Vakıf arazilerinin üzerinde 

I kurulan gecekondularda binlerce vatandaşımız otur-
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maktadırlar. Bu vakıf arazilerinin bugünkü rayiç üze
rinden satılması halinde, değerleri 3 milyar liraya ba
liğ olmaktadır. Bu hususta Vakıflar Genci Müdürlü
ğümle Bakanlığıma bağlı olmak üzere bir çalışmaya 
girmiş bulunmaktayız. 

İstanbul Valiliğinde yapmış olduğum basın toplan
tısında buna özellikle değindim ve gerekli değişiklik, 
tadilat, en kısa zamanda yapılmak suretiyle Yüce 
Heyetinize sunulacak. Zannediyorum ki, Cunılhuriyet 
Senatosunda ve Millet Meclisimde bu husustaki kanun 
tasarımız revaç bulacak ve bu gecekondularda otu
ran kardeşlerimizi huzura kavuşturacağız değerli ar
kadaşlarım. 

Ayn bir hususu daha yüksek huzurlarınızda arz 
etmek istiyorum. 

İstanbul'da yükseköğretime devam eden, fakültele
re ve yüksekokullara devam eden 550 erkek öğrenci 
Fatih Külliyesinde banndınîmaktadırîar. Ayrıca, Şeh
zade Camiinvn etrafındaki bulunan bir kısım bölüm* 
lerde de, 1Ö6 kız öğrencisi yüksek tahsile devam et
mekte ve burada barınmaktadırlar. Ancak, bunlara 
günlük olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 
verilen yardım parası 13 Türk lirasıdır. Yurtlar ve 
Krediler Genel Müdürlüğü tarafından verilen burs
larla bunlar mukayese edildiği zaman, buradaki yav
ruların bu kadarcık bir parayla geçinmelerimin imkân 
dahilinde olmadıklarını takdir edersiniz. Vakıflar Ge
nel Müdürlüğümüzde bu husus günün şartlarına uy
gun olarak değerlendirilecek ve bu da giderilecektir. 

'BAŞKAN — Sayın Bakan vaktiniz geçti efendim. 
Lütfen bağlayınız. 

DEVUET BAKANI ENVER AKOVA (Devamla) 
— Sayın Başkanım sözlerimi toparîîyörum. 

Şuna inanmanızı bilhassa İstiyorum : Bakanlığıma 
bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğüne, siyaseti sokmak 
niyetinde değilim değerli arkadaşlarım. Tek bir da
vamız vardır; vakıf şartlarının tevkif edildiği konu 
ne ise o vakıfnamelerin ışığı altında Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün yürüyeceğini arz eder, sizlere saygıla
rımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1978 Ma
li Yılı Bütçe Kanun tasarısının tümü üzerindeki müza
kereler tamamlanmıştır. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1978 Mali Yıîı Bütçe 
Kanunu Tasarısı 

MADDE 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğüne 1978 
msâl yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (754 710 000) lira öde
nek verilmiştir. 

BAŞKAN — 'Bağlı (A) işaretli cetveli okutuyo
rum : 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Bütçesi 

Bölüm Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 35 834 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

111 Vakıf İşlemlerinin Yürütül
mesi 139 257 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla-
nnıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

112 Sosyal Yardım ve Kültürel 
İşlemler 567 809 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağı
tılamayan Transferler 11 810 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bağlı (A) işaretli cetvelle birlikte okunan madde
yi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün ge-
lirîeri bağlı, (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(754 710 000) lira Olarak tabirim edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) işaretli cetveli okutuyorum : 

— 227 — 



C. Senatosu B : 26 8 . 2 . 1978 O : 2 

B — CETVELİ 
Gelir 
türü Lira 

2 Vergi Dışı Gelirler 214 648 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka^ 
bul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler 540 062 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Maddeyi bağlı (B) işaretli cetvelle oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğünce 1978 
mali yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her biri
nin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlere göre, 
tarh, tahakkuk ve tahsiline 1978 mali yılında da de
vam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi bağlı (C) işaretli cetvelle 
birlikte oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Harcamalara ait formül, bağlı (R) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi bağlı (R) işaretli cetvelle 
birlikte oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — (B) işaretli cetvelin Hazine yardımı 
maddesi dışındaki diğer gelir çeşitlerinden yıl içinde 
elde edilecek gelir faziasım lüzumunda; 

a) 111 nci vakıf işlemlerinin yürütülmesi progra
mının 01 nci alt programının 001 nci (Mülhak ve 
yeni vakıflar ile mazbut vakıf emlakinin yönetimi, iş
letilmesi ve değerlendirilmesi) faaliyetinin 300, 400 
ve 800 ncü, 

b) 112 nci sosyal yardım ve kültürel işlemler 
programının 01 nci alt programının 001 nci (Öğrenci 
yurtları, imaret kurma ve işletme) faaliyetinin 300, 
400, 500 ve 600 ncü. 

Harcama kalemlerine ödenek kaydetmeye Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 6. — Mazbut vakıflarda ilgililerin intifa 
hakları, Vakıflar Nizamnamesine ek 23 . 12 . 1937 ve 
13 . 10 . 1939 tarihli nizamnamelere göre ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 7. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nu ile bu Kanunun bazı maddelerini değiştiren ve bu
na bazı maddeler ekleyen kanunlann uygulanmasın
dan doğan istihkaklar için bütçeye konulan ödenek
ler yetmediği takdirde, (B) işaretli cetvelin yılı içinde 
gerçekleşecek gelir fazlalarını karşılık göstermek su
retiyle (A) işaretli cetveldeki ilgili ödenek miktarlarını 
artırmaya Maliye Bakam yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 8. — (B) işaretli cetvelin geçen yıldan 
devrolunan nakit tertibinde husule gelecek gelir faz
lasını, 1262 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi gereğin
ce açılan özel fona yatırılmak üzere, (A) işaretli cet
velin mezkûr Kanunla ilgili program alt program, 
faaliyet veya projesine ödenek kaydetmeye Maliye 
Bakam yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 9. — 2762 sayılı Kanunda öngörülen ta
viz bedelleri, 1319 say ıh Kanun gereğince verilen be
yannamelerdeki değerlere göre hesaplanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 10. — Bu Kanun 1 Mart 1978 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 11. — Bu Kanunu Başbakan ve Maliye 
Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasan açık oya sunulacaktır, küreler dolaştırıl
sın. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesi hayırlı ve uğur
lu olsun. 
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/. — 1978 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu .(Millet Meclisi : 1/52, 
Cumhuriyet Senatosu : 1/525) (S. Sayısı : 729) (De
vam) 

D) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BÜT
ÇESİ : 

BAŞKAN — Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesinin 
müzakeresine başlıyoruz. 

Hükümet ve komisyon yerlerini alsınlar. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Akıp 

Aksaç. Buyurun efendim. 

CHP GRUPU ADINA E. ÂKBP AKSAÇ (Kır
şehir) — Muhterem Başkan, Yüce Senatonun değer
li üyeleri; 

Diyanet İşleri Başkanlığının 1978 mali yılı Bütçe
si üzerinde Cumhuriyet Halk Partisinin görüş ve te
mennilerini dile getirmek üzere huzurunuzda bulu
nuyorum. Grupum ve şahsım adına Yüce Heyetini
zi saygıyla selamlarım. 

Sayın senatörler; 
Anayasamızın 154 ncü maddesi gereğince genel 

idare içerisinde yer almış bulunan Diyanet İşleri Baş
kanlığı, yürütmekte olduğu görevin ehemmiyet ve ul
viyetinden dolayı, hiç şüphe yok ki, diğer devlet ku
ruluşlarının yanında, mümtaz ve müstesna bir mevki 
işgal etmektedir. İşte, bu mümtaziyet ve müstesnahk-
tan dolayıdır ki, onun her yönüyle biran evvel mü
kemmeliyete kavuşturulmasının lüzumuna inanan ve 
bu inançla da her türlü fedakârlığı, samimiyetle ve 
ciddiyetle göze almak gayreti ve çabası içerisinde 
bulunan bir parti olduğumuzu işaretle sözlerime baş
lıyor, diğer hak dinler arasında İslâmiyetin uerizl ve 
adil niteliklerini her türlü övgüye layık buluyoruz. 

Bu kuruluşun bütçesi! üzerinde, görüşmeler sıra
sında İslâmiyetin mana ve mahiyeti ve her yönüyle 
mükemmeliyeti ve mümtaziyeti üzerinde izahaia kal
kışmayı biraz da olsa konunun dışında görmekte isek 
de, laiklik ilkesinin kapsamına ve İslamiyeitek'i yerinin 
önenime dokunmanın lüzumuna kani bulunuyoruz. 

Kuruluşundan bu yana Diyanet İşleri Başkanlığı 
organları birçok maksatlı cereyanlara, politik ve ki
şisel çıkarlara alet edilmek istenmiş, bunların önemi; 
tahribatına uğramış bir Anayasal kuruluş olarak mü
talaa edilmelidir. Bundan dolayıdır ki, temelinden sar
sıntıya maruz bırakılmış bu Anayasal, kuruluşun, top
lum hayatında kendisinden bekleneni verebilir hale 
gettirilmesi, karşımıza çetin ve karmaşık bir sorun 
olarak çıkmakta ve hiç olmazsa bundan Sonrası için 

| alışılagelmiş yıkıcı ve karıştırıcı tatbikattan bir an e' -
I vel vazgeçilerek objektif ve demokratik usul ve esas-
I lara yönelmek zorunlu bir hal almıştır. 
I Yeni iktidarın dinamik tutumundan bunu beklemek 
I ve ümit var olmak emelimizdir. Bu ümidimizin ger-
j çekleşmesi her şeyden önce laiklik ilkesinin, mana, 
I mahiyet, kapsam ve İslamiyetteki önemi bakımından 
I belirgin hale konulmasıyla mümkün olabileceği, gö-
J rüşümüzc ağırlık vermekteyiz. Esasen, düşüncemizi 
I teyiden bu hayati soruna dikkati çeken Anayasamız, 

Devletin şeklini belirleyen 1 nci maddesiyle; 
I «Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir» hükmünü 
I vazettikten sonra 2 nci maddesinde Cumhuriyetin ni-
I tetiklerini saymış; 

I «Türkiye Cumhuriyeti insan haklarına ve başlan-
I gıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, miilli demok-
I ıatik laik ve sosyal bir hukuk devletidir» hükmüyle 

kesinliğe kavuşturmuş bulunmaktadır. Böylece Türki-
I ye Devleti ve Türkiye Cumhuriyetinin kapsamı içeri-
1 sinde lâiklik ülkesine önemiyle mütenasip müstesna 
I bir yer ayrılmış oluyor. Bu şekliyle lâiklik ilkesinin 
I Türkiye Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti kavramları 
I içerisindeki müstesna yerlini 'belirgin hale koyan Ana-
I yasamızın 19 ncu maddesinde, İslâmi bir görüşün bi-
I linçine ağırlık vererek vicdan ve din hürriyetinin de 
I kapsamın? kesin hatlarıyla tespit ve tayin etmek sure

tiyle laiklik ilkesinin mana ve mahiyetine açıldık ge-
I tirmsş bulunmakladır. 

I Din ile dünya işlerini ayrı mütalaa edebilmek ve 
I bunların birbirine karıştırılmamasından titizlik ve has

sasiyet göstermek suretiyle dini inançlarımıza dünya 
işlerinin üstünde müstesna bir yer ayırabilmiş olmak, 

{ temeline oturtulan lâiklik ilkesinin tam ve kamil bir 
manada ifadesini Anayasamızın 19 ncu maddesinde 
aramanın gerçeğe en yakın bir görüş olacağını benim
semiş bulunmaktayız. Mezkur 19 ncu madde Ana-

I yasamızda yer almış olmasına göre tekrarını vakit israfı 
olarak gördüğümüzden metni okumuyor ve tefsir et
miyoruz. 

Laiklik görüş ve telâkkisi burada ifadesini bulmuş 
ve yerini almıştır. Onun (içindir ki, bir Türkiye Cum
huriyeti vatandaşı ve Müslüman olarak 19 ncu mad
deye sahip çıkmak ve benimsemek, kanunlara saygı, 
İslâmiyete de sadakatin ta kendisidir. Zira İslamiyette 
zor yoktur. Başka dinden olsa bile herkese saygı, sev
gi esastır. Müslümanlık her şeyden evvel ahlâk ve fa
zilet dinidir. 

Ahlâkın, faziletin ve ilmin, kısacası insanlığın bu
lunmadığı yerde İslâmiyet! aramak nafiledir. Bu 
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mealdeki Ayeî-i Kerime ve hadisi şeriflere Islâmın ba
his konusu olduğu her kitap her yerde Taşlanmakta
dır. Yüce Allahımız bir Ayet-i Kerimesinde, «Kulları
mın işlediği günâhlarımız cezasını peşinen verseydim, 
kâyinat-ı âlemde Insaıı denilen mahluk kaîmazdı» de
mek suretiyle insana verdiği kıymeti belirterek dini
mizin devamlılığını da bu suretle sağlamıştır. 

Bu noktadan hareketle şu sonuca varıyoruz ki, İs
lamiyet doğuştan ve asanda lâik bir din olarak diğer 
hak dinleri ysRineîa temayüz etmiş, en mükemmel 
şümullü bir mahiyet kazanmıştır. İslam insana, insan
lığa yakışır derecede önem veren bir din olmuştur. Ki
şiler düşünmek için bir akla, manevi âlemdi koru
mak için de bir vicdana sahip bulunduklarından dini
mizin esaslarını yerine getirmekten hiçbir zaman çe
kinmemişlerdir. 

Yüce Tanrımız ne güzel buyurmuştur; «Arz da
hil yedi âlemi ben yarattım. Bu âlemlerde size herşeyi 
bahşettim. Akıl, fikir de verdim. Herşeyi bulun, bu
lun çıkarın» demektedir. 

Asrunızdaki bütün yenilikleri bu Ayet-i Kerime
nin hikmeîrade aramalı, Tanrının insana verdiği güç, 
kuvvet, düşünce ve vicdan özgürlüğünün sınırsız oldu
ğunu bu Ayet-i Kerime belirtmiş ve hiç şüphe yoktur 
ki, bizler de inanmaklayız. 

Büyük Türk Milleti iEk iş olarak bünyesine arız 
olan illetleri silkip atarken, laiklik ilkesini ve resmen 
kabulle bundan böyle idare tarzının laik bir Cumhu
riyet olduğunu dünyaya iîan etmiş bulunmaktadır. 
Doğuşundan ve aslında laik bir din olan ve diğer hak 
dinleri arasında sosyal! yönünün ağır basmasıyla da 
temayüz etmiş buîur.an îslâmiyeta göre en iyi ve be
nimsenen idare tarzs zaten Cumhuriyettir. İslam âle
minde idare tarzını lâik bir Cumhuriyet olarak dün
yaya ilan eden ilk devlet olmak mutluluğunun bize afi 
olduğunu burada dile getirmeden kendimizi alamayız. 

Yine dile getirmek isteriz ki, laikliği ve Cumhuri
yeti temel Ülkeleri arasında kabullenen, sıralayan ve 
buna açıkça, gururla iîan eden iik siyasi kuruluş Cum
huriyet HaSk Partisi olmuştur. İslamiyetin gerekli kıl
dığı birlik ve beraberlik ve kardeşlik noktasından ha
reketle, bütün Türk Milleti olarak hepimiz kıvanç duy
makta ve ülkemizi cephelere böîen milliyetçiliği ve 
vicdan özgürlüğünü kendi tekellerine almaya çalışan 
zihniyette de mücadeleye devamda zoruuluk görmek
teyiz. 

Hiç şüphe yok İd, benliğimizde dini inançlarımıza, 
iman birliğimize dünya ve devlet işlerinin üstünde 
mümtaz ve müstesna bir yer ayırabilmellyiz. Böylece 

dini inançlarımızın seviyesini, iman ve vicdan özgür
lüğümüzü insan haysiyetiyle eşdeğerde tutmanın bi
linci içerisunde inançlarımıza Anayasamızın deyimiy
le vicdan ve din hürriyetine saygılı olmayı kabul et
meliyiz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Diyanet İşleri Başkanlığı, 633 sayılı Yasaya göre 

İslam Dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile 
ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydın
latmak ve ibadet yerlerini yönetmekle görevli olup, 
din görevlilerinin hizmetlerim düzenler, dini konular
da ilmi incelemeler ve araştırmalar yapar, Müslüman 
vatandaşların milli ve dini bağhlddannı koruyucu, 
inanç ve inanç ayrılıklarının istismarını önleyici ted
birler alır. 

Bu görevlerine göre ve mezkûr yasa gereğince İs
lâm Dininin bahis konusu olduğu her yerde Başkan
lık bu görevlerini ifa etmek mecburiyetindedir. Bun
dan dolayı Diyanet İşleri Başkanlığı örgütünün çok 
genişlemek istidadı gösterdiğini kabul etmek gerek
mektedir: 

Mevcut Devlet kuruluşlarımıza bir göz gezdirirsek 
büyüklüğü ve yaygınlığı itibarıyla Milli Savunma ve 
Milli Eğitim örgütlerinden sonra üçüncü sırayı Diya
net İşleri Başkanlığı örgütünün alma istidadı göster
diği neticesine varırız. 

İşte bu büyük yaygın örgütün kuruluş ve kadro 
esaslarım düzenleyen yasa hükümlerine iş başındaki 
hükümetlerce saygılı davranmak, her ne maksatla 
olursa olsun tavizkâr tutumlardan kaçınmak, tasar
rufları ve hizmetleri sağlam ve mantık esaslarına is
tinat ettirmek, ileride meydana gelecek bu büyük 
örgütün mükemmelliğinin temini için tarafımızdan 
şart görülmektedir. 

BAŞKAN — İki dakikanız kaldı efendim. 

CHP GRUPU ADINA E. AKIP AKSAÇ (De
vamla) — Toparlıyorum. 

İşte Cumhuriyet Halk Partisi Grupu olarak biz, 
Devlet kuruluşları arasında mümtaz ve müstesna bir 
yeri olduğuna inandığımız Diyanet İşleri Başkanlığı 
Örgütünün her yönden mükemmeliğini arzuluyor ve 
bunu temin edecek şartlara uyumlu kalmalarını da 
sorumlu mevkideki hükümetlerden bekliyoruz. 

Halihazır durumu itibarıyla Diyanet İşleri Baş
kanlığı Örgütünün din hizmetleri, genel yönetim hiz
metleri, sağlık hizmetleri ve yardırma hizmetler ol
mak üzere cem'an 46 557 görevli personeli mevcut
tur. Yurdumuzda 65 277 yerleşim ünitesinin mevcu
diyeti karşısında bu miktarların artırılması icap etmek-
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tedir. Mevcut personelin artırılması için de kadro, da
ha mühimi yetenekli personel ihtiyacı her zaman 
ve her yerde kendisini gösterecektir. Halen bu per
sonelin 150'si İlahiyat, 311'i enstitü, 23'ü yüksekokul, 
5 214'ü birinci devre, 8 840'ı ikinci devre imam ha
tip okulu mezunu, 513'ü lise dengi okul, 812'si orta 
dereceli okul ve 30 694 ilkokul mezunundan oluş
maktadır. 

Bu çizgelge de gösteriyor ki; yetenekli persone
le Başkanlığın çok ihtiyacı vardır. 

İmam-Hatipokullanndan mezun olan evlâtlarımı
zın mesleki durumlarım ve hayatlarını cazip hale 
sokamadığımız içindir ki, başka dallarda görev al
dıkları ve bu nedenle gerçek din görevlisi sıkıntısı 
çektiğimiz kaçınılmaz bir gerçektir. 

Îmam-Hatipokulu mezunlarının uzmanldc dalla
rında istihdam edilmesi olanakları Hükümetçe ara
nılman ve behemahal bulunmalıdır. 

Ayrıca 30 694 adet ilkokul mezunu Kur'an kursu 
belgeli din görevlisinin hizmet içi eğitimlerden de ge
çirmek zorunluluğuna inanmaktayız. 

BAŞKAN — Bağlamanızı rica edeceğim efen
dim. 

CHP GRUPU ADINA E. AKIP AKSAÇ (De
vamla) — Bitiriyorum efendim. 

Yurt dışındaki vatandaş ve soydaşlarımızın mad
di güçleri yanında manevi gücünü artırmaya yöne
len azami tedbirlerin alınması ve onları vatanların
dan uzak kaldığı müddetçe dini bilgi ve duygularım 
doyurucu ve ibadetlerini yapabilmeleri için 
bilgili din görevlilerinin gönderilmesini zorun
lu görmekteyiz. Yine bu vatandaşlarımızın müba
rek Ramazan ayı ve Kurban Bayramlarında yurt 
yurt dışına hiç olmazsa geçici olarak yetenekli ve 
yetkili elemanların gönderilmesi zorunluğuna inandı
ğımız gibi hac mevsiminde hacı adaylarımızın çeşit
li güçlüklerine yardımıcı olmak ve dini görevlerini 
bilinçli ve bilgili yapmaları için olanak sağlamak ve 
yetenekti elemanları görevlendirmek zorunluğuna 
inanmaktayız. 

Her ne kadar 1977 yıh mali bütçe rakamlarına 
göre 1978 yılı Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinin 
oranları itibarıyla ödenek cetvellerinde artırım ön
görülerek genel yönetim ve destek hizmetlerine 
121 746 000, plan ve proje bölümüne 1 948 000, do
natım, bakım ve onarım hizmetlerine 7 milyon 120 
bin, yapı tesis ve büyük onaran hizmetleri için 25 
milyon, toplumun dini konularda aydınlatılması ve 
ibadet yerlerinin yönetimi için 1 milyar 419 milyon 
95 bin lira.. 
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BAŞKAN — Efendim, müsamaha payım kullan
dınız. Beni sözünüzü kesmeye mecbur etmeyiniz. 

CHP. GRUPU ADINA E. AKIP AKSAÇ (De
vamla) — Bitti. 

Esasen bugünkü şartlarda konulan tahsisatların 
örgütün ihtiyaçlarım ve hizmetlerini karşılamayacağı 
inancındayız. 

Sayın senatörler; 
Dinimizin öngördüğü ibadet ve ahlak esasları ile 

ilgili bütün tedbirlerin İslam esasına uygun ele alına
cağına ve Islâmi öğrenim ve öğretime gerek içeride 
ve gerekse yurt dışında gerekli değerin verileceğine 
güvenerek bu Bütçenin Diyanet İşleri Başkanlığı ör
gütüne ve Yüce Türk Milletine hayırlı ve uğurlu ol
masını Tann'dan diler, Grupum ve şahsım adına 
Yüce Heyetinizi saygı ile selamlarım. 

Sabırlı davrandığı için Sayın Başkanıma da te
şekkürlerimi arz ederim. (CHP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Şerafettin Paker Adalet Par
tisi Grupu adına konuşmak üzere buyurunuz. 

AP GRUPU ADINA ŞERAFEDDİN PAKER 
(Antalya) — Sayın Başkan, muhterem senatörler; 

Adalet Partisi Senato Grupunun Diyanet İşleri 
Başkanlığı Bütçesi Sözcüsü olarak huzurunuzdayım. 
Grupum ve şahsım adına cümlenizi hürmetle selâm
larım. 

Üzerinde konuşulan Bütçe % 99'u Müslüman 
olan milletimizi ilgilendirmektedir. İnsanı insan yapan 
maddi ve manevi varlığıdır. Manevi yapısı, insancı 
olmayan insan, mükemmel insan olamaz. İslam dini 
fertlerin huzurunu, sıhhatini saadetini sağlayan, do
layısıyla da cemiyetin selametini temin eden, akfi, 
mantıki, içtimai, ilâhi, en son, en mütekâmil ve ye
gâne hak dinidir. Bunun içindir ki; Diyanet İşleri 
Başkanlığı, üzerinde hepimizin hassasiyetle durmamız 
gereken bir teşkilâttır. 

Necip milletimizi komünizm belâsından, zehirin-
den korumanın yegâne çaresi ve panzehiri de dindir. 
Bugün iktisadi bakmudan çok kuvvetli olan ve bal
kının yaşama standardı çok yüksek olan Amerika 
Birleşik Devletleri bile komünizm tehlikesine karşı 
evlatlarım dini duygular içinde yetiştirmektedir. 

Bize de bugüne kadar komünizm gelmemişse, 
bunun başlıca sebebi, Türk Milletinin Müslüman olu
şudur. Bu sebepledir ki; bizi parçalamak, bölmek is
teyenler ve sapık ideolojilere yöneltmek isteyenler 
her şeyden önce bizim dinimizi yıkmaya kalkarak 
işe başlamak istemektedirler; ama inşallah muvaffak 
olamayacaklardır. 
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Muhterem senatörler; 
Hükümet Programında; «Milletimizin manevi ve 

maddi kalkınmasında birlik ve beraberliğimizin sağ
lanmasında güçlü ve tükenmez bir kaynak olan di
nimizin ulvi prensiplerinden yararlanmak kararında
yız deniliyor. Bir Halk Partisi Hükümeti progra
mında yer alabilen bu cümleleri memnunlukla biraz 
da hayretle karşılıyoruz ve ümitle tatbikatını bekliyo
ruz. 

Yine, «Bütün hürriyetlerin var olduğu ülkemizde 
din ve vicdan hürriyetinin tam ve kâmil manada 
kullanılmasını temin edecek bütün tedbirleri alacağız» 
deniliyor. Bu vaadin de yerine getirilmesini sabır
sızlıkla bekliyoruz. 

Dine, imana küfretmeyi hoş görmek, Allahsızlığı, 
mülkiyet düşmanlığını hoş görmek hürriyet değildir. 
Din ve vicdan hürriyetini de tam ve kâmil manada 
kullanmayı temin etmek lâzımdır. 

Saniyen, din ve vicdan hürriyetinin her türlü tat
bikatının korunacağı ifade edilmelidir. Programda, 
«Anayasamızda yer alan layikliğin din düşmanlığı 
olarak değil, din ve vicdan hürriyetinin teminatı ola
rak görüyoruz» deniliyor. Bu, ifade olarak güzel; fa
kat Cumhuriyet Halk Partisinin müstakilen iktidar ol
duğu 27 sene öncesindeki tatbikatım hiç de böyle gör
mediğimiz için yeni Cumhuriyet Halk Partisi hakkın
da tereddütlere düşüyoruz. Çünkü, o devirlerde; yani 
1950 öncesinde din tedrisatı, fakülte, imam hatip okul
ları ve Kur'an kursları yoktu, kapatılmıştı. Din eği
timi yapılan müesseseler ıslah edilecek yerde yok edil
mişti. Komşusunun çocuğuna Mukaddes Kitabını 
öğreten hoca hapishaneye atılmış, elif cüzleri toplat-
tırılmıştı. Birçok yerlerde camiler depo haline getiril
mişti. Belki camilerin kapılarına kilit vurulmamıştı; 
ama, camilere cemaati yetiştiren kaynaklar kurutul
muştu. Camiler, bakımsızlıktan yıkılacak hale gelmiş
lerdi. 

Diyanet tşleri Reisliği Ankara'da Postane Cadde
sinde bir apartmanın 2,5 odalık yerini işgal ediyordu 
Din, afyondur; Kur'an-ı Kerime, çöl kanunudur de
necek kadar ileri gidilmişti. Bu tatbikat laikliğin din 
düşmanlığı şeklinde anlaşılması ve ifade edilmesi değil 
de ne idi? Lâiklik, din ve dünya işlerinin ayrılması de
ğildir. Din ve devlet işlerinin ayrı olmasıdır. Ashnda 
din, önce dünya içindir. Dini, dünyadan, hayatımız
dan ayırmak kabil değildir. Devlet, ibadet için imkân
ları hazırlar; ama zorlama yapmaz. Esasen dinde de 
zorlama yoktur. 
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Anayasanın 19 ncu maddesi inanma ve vicdan hür
riyetini getirmiş. Arkasından da, kamu düzenine, ge
nel ahlaka ve bu meyanda çıkarılmış olan kanunlara 
aykırı olamayan ibadetleri serbest bırakmıştır. Bu hu
susa vuzuh getirilmelidir. 

Üçüncü paragrafda, «Esasen demokratik hukuk 
devletinde lâikliğin hiç bir şekilde din düşmanlığı ola
rak telâkki edilmesine imkân yoktur. Din ve vicdan 
hürriyeti, kişinin kutsal, vazgeçilmez ve dokunulmaz 
hakkı olarak kalacaktır» cümlelerini taahhüt olarak 
kabul ediyoruz. Lâikliğin tatbikatının Batı ülkelerin
deki kadar oluşu dahi bizi tatmin eder, Amerika Bir
leşik Devletlerinde ve Fransa'da olduğu gibi. Lâik 
devletlerin devlet başkanları yeminlerini tncil üzerine 
yapmaktadırlar. Bizde Sayın Sunay Millet Meclisi 
kürsüsünde Tanrının yardımını niyaz ederek teşekkür 
konuşmasını bitirirken, o günkü Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu tarafından alkışlanmamış, bilâkis âdeta 
kınanmıştı. «Lâik Devlet başkam kürsüden nasıl böy
le konuşur» denmişti. 

Sayın senatörler; 
Yine Programın 8 nci sayfasının 4 ncü paragra-

rafında din ve vicdan hürriyetinin kullanılmasında çe
şitli haksızlıklara ve mağduriyetlere sebep olan ters 
uygulamaları düzenlemek maksadı ile Türk Ceza Ka
nununun 163 ncü maddesini tadil edeceğiz, denilmek
tedir. 

Muhterem senatörler; 
Bu madde de, Cumhuriyet Halk Partisi Hükümet

leri zamanında çıkartılmış talihsiz bir kanundur. Sui
niyet sahibi kimseler bu Kanuna dayanak «Allah» 
diyenleri hapishaneye tıkabilirler, thlas ile Allah di
yenden bu vatana zarar gelmez. Allahsızlardan, din 
ve iman tanımayanlardan zarar gelir. İstiyoruz ki, 
dinine, imanına sahip olanlar asgari dinsizler kadar 
hür olsunlar, çocuklarını okutsunlar, okuttursunlar. 

1950, Demokrat Partinin beyaz ihtilâl tarihidir ve 
Müslüman Türk Milletinin Cumhuriyet Halk Partisi
nin bir bakıma din ve vicdan hürriyeti anlayışına 
«Dur» demesidîr. 

Programda, «Diyanet tşleri Başkanlığının Anayasa 
ve diğer kanunlarımızın verdiği görevleri ifa ederken, 
bu makamın kutsal gayesine has yüksek manevi hüvi
yeti kesin şekilde korunacaktır» deniliyor. 

Maalesef son senelerde o kutsal makam siyasilerin 
tesiri altına girmiştir. Kendi siyasi amaline hizmet et
meyen hademeyi hayrat, imam, vaiz, müftüler ve 
Kur'an kursu hocalarının kış ortasında âdeta cezalan-
dırırcasına yurdun en ücra kasaba ve köylerine naklet-
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misler ve bu sebeple de birçok din görevlisi istifa et
mek mecburiyetinde kalmışlardır. Millet Meclisinde 
de bu hususla alakalı Meclis araştırması açılmıştır. Bu 
kutsal ve her Müslüman tarafından saygı gösterilme
si gereken makam, itibarını çok yitirmiştir. 

Bu sebeple henüz vazifeye başlayan Hükümetten 
bu yola gitmemesini temenni ederiz. Maddi ve mane
vi sebeplerle meslekten ayrılmış olanların tekrar mes
leklerine dönmelerinin temin edilmesini diliyoruz. 

Hükümet Programında: «Hükümetimiz, Diyanet 
İşleri Başkanlığı hizmetlerinin artan ihtiyaca cevap 
verecek seviyede yürütülmesi için her türlü yardım ve 
desteği yapacaktır. Bu meyanda camisi olmayan köy
lere ve beldelere cami yapımına yardım edilecektir» 
denilmektedir. 

Cumhuriyet Halk Partisinin cami yıkma devirlerin
den, cami yapma merhalesine gelmiş olmasını mem
nuniyetle karşılıyor ve sözde kalmamasını temenni 
ediyoruz. 

Bugün Vakıflar kanalı ile cami yapımına yardım
lar yapılmaktadır. Bu yardımların âdilâne ölçüler için
de yapılması ve rey hesabına göre yapılmaması şaya
nı temennidir. 

İmam kadrolarının tevziinde de fakir ve küçük 
köylerden başlanmalı ve âdil davramîmahdır. Hatta, 
bütün köylere bir hamlede kadro vermek suretiyle bu 
işi bir defada halletmek en iyi yoldur. 

Programda «Hizmetlerinin yürütülmesi için yar
dım ve destek sağlanacaktır,» denilmektedir. Bunun, 
Bakan tarafından vuzuha kavuşturulması lâzımdır. 

Sayın senatörler; 

Her ailenin çocuğuna dinini öğretmesi kabil de
ğildir. İmam hatipokullarına göndermeleri de madde
ten mümkün değildir. Köylerin kadrolu veya kadro
suz imamlarının vazifeleri olmasına rağmen icbar et
mek kabil değildir. O halde yegâne çıkar ve kısa yol, 
Kur'an kursları açmak, mevcutları korumak, himaye 
etmek ve böylece Müslümanların çocuklarının Mu
kaddes Dinlerini öğrenmelerine yardımcı olmak lazım
dır. 

Programın 8 nci sayfasının 8 nci paragrafında, 
«Ülkemizde her seviyede yeteri kadar din görevlisi 
yetiştirilmesi ve mevcut görevlilerin meslek içi eğitil
meleri için gereken tedbirler alınacaktır» denilmekte
dir. 

Muhterem senatörler; 
Köylerde cenazeyi yıkayacak, cenaze namazı kıl

dıracak kimselerin azaldığı 1950 senesi öncesine kar
şılık, 1950 senesinden sonra her seviyede din adamı 
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yetiştirmek için, çok sayıda Kur'an kursları, İmam 
Hatip Okulları açılmıştır. Okullara ihtiyari de olsa 
din dersleri konulmuştur. Bugün 300'e yakın İmam 
Hatip Lisesi, birkaç tane Yüksek İslam Enstitüsü ve 
bir adet İlahiyat Fakültesi vardır. Bunların müfredat 
Programları üzerinde daha iyi din adamı yetiştirmek 
için durulmalıdır. 

Din eğitiminin daha ilkokul ile başlaması gerekir
ken, körpe dimağlara Allah sevgisi aşılanacağı, kü
çük yaşlarda dini eğitimin başlaması gerekirken İmam 
- Hatip okullarının orta kısımlarının bile kaldırıldığı
nı gördük. 

BAŞKAN — İki dakikanız var efendim. 

AP GRUPU ADINA ŞERAFEDDİN PAKER 
(Devamla) — İmam - Hatip okullarının sayısı gün
den güne artıyor; fakat okulları bitirdikten sonra da 
pek çokları başka mesleklere kayıyorlar, köyü be
ğenmiyorlar, vazifelerine talip olmuyorlar ve pek azı 
talip oluyor. Bugün köylere verilen imam kadrolarının 
% 80'ni Kur'an kurslarından yetişenler dolduruyor. 

O halde, «Her seviyede yeteri kadar din görevlisi 
yetiştirilecektir.» denilirken, kaliteli, ilmiyle âmil, tem
sil kabiliyeti olan, hürmet telkin eden din adamı yetiş
tirmek lâzımdır. Maalesef son zamanlarda yetişenlerin 
bir kısmının liyakattan mahrum olmaları dolayısıyla 
gittikleri yerlerde halka beklediğini veremedikleri için 
«Ne imam kadrosu, ne de imam istemeyiz.» denilmek
tedir. 

633 sayılı Kanundaki tatbikattan doğan aksaklık
lar giderilmelidir. Mihrapda ve mimberde bilgiden zi
yade belgeye itibar edilmemelidir. Mimber, mihrapda 
ve kürsüde liyakat keser. Bu sebeple o mukaddes ma
kamlara tayin yapılırken ehliyete çok dikkat etmek 
gerekir. İmam - Hatip okulu mezunu olmadığı takdir
de imamlıklara Kur'an kursu mezunları asil olarak 
tayin edilmelidir. 

Geçen sene, 10 küsur seneden beri vekil imam 
olarak hizmet gören binlerce köy vekil imamının 
asil kadrolara alınmaları, intibaklarının yapılması 
geç de olsa iyi olmuştur. Bundan böyle de vekil imam
lık olmamalı, tayinler asil olarak yapılmalıdır. «Ye
teri kadar din görevlisi yetiştirilecektir.» demliyor, 
inşallah. 

Bugün büyük şehir ve kasabaların, büyük merkez
lerin camilerinde bile vaaz sayısı çok azdır. Bu sebep
le de bir camide Cuma günleri vaaz verilirken, şehrin 
diğer camilerinde de hoparlörlerle dinletilme yoluna 
gidiliyor. Bu kifayetsizlikten ileri geliyor. 
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BAŞKAN — Süreniz dolmuştur efendim, lütfen 
bağlayınız. 

AP GRUPU ADINA ŞERAFEDDlN PAKER 
(Devamla) — Kur'an kurslarına gereken önem veril
meli, sayınm artırılması için gerekli alaka gösterilme
lidir. 

Meslek içi eğitime elbette önem vermelidir; ama 
meslek içi eğitimde eğiticiler, öğretmenler üzerinde 
hassasiyetle durulmalıdır. 

En önemli konulardan biri de, Diyanet camiasın
da birlik ve beraberliğin sağlanması, herkesin birbiri
ne saygı göstermesinin icaplarının yapılmasıdır. 

Aziz arkadaşlarım, 
Bayramdan bayrama ve Ramazandan Ramazana, 

turist gibi din adamı göndermek suretiyle de ne iş
çilere, ne onların çocuklarına faydalı olmak müm
kün değildir. Sefaretimizin bulunduğu her memlekete 
din adamı göndermeli ve bu din adamları sefaretlerin 
bünyesinde bulunmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Paker, lütfen efendim, müsa
maha payını da kullandınız. Lütfen son cümlenizi 
bağlayınız. 

AP GRUPU ADINA ŞERAFEDDlN PAKER 
(Devamla) — Aziz arkadaşlar, 

Program, «Cenab-ı Allah'ın hepimize yardımcı 
olması» niyazıyla sona erdiriKyor. Memnun oluyoruz, 
Büyük milli şair ne güzel söylemiş: 

«Ne irfandır veren, ahlaka yükseklik, ne vicdandır; 
İnsanlarda fazilet hissi, Allah korkusundamhr. 
Bir an yüreklerden çekilmiş farz edilsin hafi Ezanın, 
Ne irfanın kalır tesiri, katiyen ne vicdanın» 
Aziz arkadaşlar, anarşinin panzehiri de budur. 
Sayın senatörler, 
Diyanet İşîeri Başkanlığı Bütçesinin Müslüman 

Türk Milletine ve Diyanet mensuplarına hayırlı 
kılmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz eder, Grupum ve 
şahsım adına cümlenizi saygıyla selamlarım, (AP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Kişisel görüşmesini bildirmek üze
re Sayın İlhan, buyurun efendim. 

İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, değer
li senatörler, Diyanet İşleri Başkanlığının değerli üye
leri, hepinizi saygıyla selamlarım. 

Diyanet İşleri Başkanlığının 1978 mali yılı bütçe 
tasarısı üzerinde grup sözcüleri görüşlerini dile getir
diler. Bir bağımsız üye olarak ben de aynı konuda 
tenkit ve temennilerimi belirtmeye çalışacağım. 

Türk Milleti, İsîâmiyetin muzaffer bayrağın?, 
asırlar boyunca dünyanın dört bucağında dalgalandır
mış ve İslam âleminin önderliğini yapmıştır. 

Türk Milleti, Haçlı ordularının İslâm ülkelerine 
tahakkümüne engel olmuştur. 

Ondokuzuncu yüzyılda dünyayı egemenliği altına 
alan Batı ve Hıristiyan emperyalizminden İslâm ale
mini, Osmanlı Devleti ve Türk Milleti gücü yettiği 
nispette korumuştur. 

İstiklal Harbi ve Cumhuriyetin kurulması, emper
yalist baskılara karşı İslâmın en önemli mücadele saf-
halarındandır. 

Bugün de bütün dünya Türkiye'yi İslâm âleminin 
en önemli unsuru ve en güçlü devleti olarak kabul ve 
gelişmesini dikkatle takip etmektedir. 

Kıbrıs sorunu, Türk - Yunan ilişkileri meseleleri, 
hızla gelişen ve büyüyen Müslüman Türkiye'ye karşı 
duyulan çekingenliğin etkisi altında cereyan etmekte
dir. 

Türkiye'nin tarihi görevi İslam âlemine önderlik 
etmek ve bu alanda bir süre ihmal edilen sorumluluk
larını tekrar yüklenmektir. 

Türkiye'nin dış politikasının muhtelif dönemlerin
de, kardeş İslâm ülke ve uluslarının ihmal edildiği 
olmuştur. Son öndört yıldır izlenen ve son yıllarda 
daha belirgin hal alan dış politika gelişmelerinin, ül
kemizle kardeş İslâm ülke ve ulusları arasındaki bağ
ları yeniden güçlendireceğini ümit etmekteyiz. 

Türkiye, İsrail ile Araplar arasındaki çatışmada, 
din kardeşlerimiz olan Arap uluslarmın yanında yer 
almak zorundadır. Filistin halkının meşru haklarım 
savunmasında kendilerine yardımcı olmalıyız. 

İslâm ülkeleri ile ilişkilerimizi geliştirirken, çeşitli 
İslâm devletleri arasında çıkabilecek ihtilâflarda her
hangi bir tarafı tutmadan, ihtilafların sulh yolu ile 
çözümlenmesinde yardımcı olmak ve kardeşlik bağla
rının güçlenmesine hizmet etmek görevimizdir. 

İslâm ülkeleri ile diğer ülkeler arasındaki ihtilâf
larda, daima İslâmın yanında olmak zorundayız. Fili
pinlerde ve Eritre'de bağımsızlıkları için yıllardan be
ri çarpışan kurtuluş hareketlerini Türk Milleti merak
la izlemekte ve İslâm davası uğrunda şehit olan bu 
kahramanların ruhlarının karşılıksız kalmaması ve 
yakın bir tarihte bu halklarm bağımsızlıklarına kavuş
maları için dua etmektedir. Bu ilgi ve alâka ile ancak 
yıllarca uzak kaldığımız Müslüman devletlerle olan 
ilişkilerimizi daha fazla kuvvetlendirebiliriz. 

Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına saygdı, sos
yal hukuk devleti ilkelerini en ileri ölçüde uygulayan 
ve nüfusunun tamamı Müslüman olan bir devlettir. 

Demokrasi, İslam akidelerine en çok uyan bir 
devlet ve toplum düzenidir. İsîâmiyetin esası, sosyal 
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güvenlik ilkelerine dayalı demokratik düzen ile tam 
bir uyumluluk içindedir. 

Türkiye Cumhuriyeti, demokratik ilkelere bağlılı
ğı açısından da İslam âlemine önderlik edebilecek du
rumdadır, zira demokrasi, tslamiyetin esasıdır. 

İslamiyet, Türk Milletinin bütünlüğünü ve birliği
ni sağlayan en kuvvetli unsurdur. 

Nasıl Anayasamızın birinci maddesinde Türkiye 
Devletinin Cumhuriyet olduğu ve bu maddenin değiş
tirilmesinin teklif dahi edilemeyeceği hükme bağlan
mış ise, Anayasada yer ahnamgş olmasına rağmen 
halkın vicdanında en kuvvetli biçimde yer almış olan 
bir esas da, Türk Milletinin Müslümanlığıdır. 

Türk Milleri, Müslümanlığa bağlılığını Hac vazi
fesini yapan nüfus nispeti itibarıyla da ispat etmek
tedir. 

Dünyada her yd hac farizesini ifa eden Müslü
manların en büyük nispeti Türkiye Cumhuriyeti va
tandaşlarıdır. Bununla iftihar ederiz. 

Ancak, Haç vecibesinin bazı şartları vardır. Bu 
şartlar, Diyanet işleri Başkanlığınca Milletimize gere
ği gibi anlatılamamaktadır. İslâmi esaslara göre Hac
ca gitmesi gerekenler, mali vaziyeti iyi olanlardır. 

Halbuki, Hacca giden vatandaşlarımızın büyük 
çoğunluğu, tarlasını, öküzünü, ineğini satmakta, borç
lanmakta, çoluk çocuğunu sefalete terk edip Hicaz'a 
gitmektedirler. Bu suretle gidenler Hac farizesini ifa 
etmiş sayılmazlar. Diyanet İşleri Başkanlığında görev-
alan personelin tümüne yakın bir kısmı, Başkanlığın 
şerefini en iyi şekilde temsil etmektedir. Bu kuruluşa, 
Dinimizi temsil ettiği için içten saygı ve hürmet duy
maktayım. 

Bu düşünce ile bir konuyu dile getirmek istiyo
rum. Bazı Hac seferlerini organize eden şirket adam
ları, Diyanet İşleri Başkanlığında çalışan bazı kimse
lerle işbirliği yapmakta ve vatandaşı nafile Haca teş
vik ermekte olduğu şeklinde dedikodular duydukça 
üzülüyoruz. Dedikodu diyorum, gerçek olmasını iste-
milyorum. Bu dedikoduların gerçeklere dayanmaması
nı, yalan olmasını çok isterim. 

Kanaatimizce, bu şartlar altında Haccın ne ölçüde 
farz olduğu hususunda Diyanet îşleri Başkanlığı, va
tandaşları ikaz görevini yapmamıştır. 

Borçlu insanın Hacca gitmesi gerekmez, giderse bu 
nafile hac olur. Bu ve buna benzer dinimizin esasla
rını vatandaş, din adamlarının ağzından duymak is
ter. Bu konuda din adamları daha inandırıcı olmakta
dırlar. 
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Aynı şekilde, ülkemizde mal ve cana karşı işlenen 
adi ve siyasi suçların önlenmesinde, Diyanet İşleri 
Başkanlığının manen katkısı olmalıdır. 

Türkiye'de katil olayları, kız kaçırma, hırsızlık, 
soygunculuk olayları artmaktadır. Başlık parası ve kan 
davası başlı başına büyük toplumsal sorunlardır. Di
yanet İşleri Başkanlığı bu konulara eğilmelidir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı, köylere kadar uzanan, 
yaygın teşkilâtıyla Millete suçluluğun önlenmesi için 
gerekli dini telkinlerde bulunmalıdır. 

İsiamiyetin esasında, insan sevgisi yatar. Sekiz -
dokuz ay evvel Malazgirt'te bir köyde, bir bağ otu 
için 19 kişi öldürüldü, 13 kişi yaralandı. Eğer köyler
de Cuma günlerinde, din adamları bu şekilde öldür
melerin, bu şekilde kan davasının, dinimiz açısından 
çok büyük günah olduğunu devamlı olarak işlemiş 
olsaydı, bu hadiseler olmazdı kanaatindeyim. 

Geçen yıl yapmış olduğum konuşmalarımda da 
temas ettiğim ve yurt dışında bulunan isçilerimizi he
def alan Hiristiyanlaştırma propogandaîarma karşı, 
Devletin gerekli önlemleri almakta olduğunu memnu
niyetle basından takip ediyoruz. 

BAŞKAN — İki dakikanız var efendim. 

İSMAİL İLHAN (Devamla) — Bu konunun daha 
büyük bir dikkatle takibini Sayın Devlet Başkanımız
dan talep ediyorum. 

Kadrolu din görevlilerinin, genellikle vazifelerine 
bağlı, gece - gündüz halkın emrinde olduklarını bili
yorum. Ancak, bazı kadrolu din görevlilerinin, görev
lerini yapmadığı, sadece maaş almakla yetindiği, va
tandaşça bize yapılan şikâyetlerde belirtilmektedir. 
Bu şikâyetlerin, gerçekleri yansıtıp, yansıtmadığını bi
lemiyorum. Başkanlığın, bu konu üzerine büyük bir 
hassasiyetle eğilmesini dilerim. 

1978 mali yılı Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesi
nin, Diyanet İşleri Başkanlığı mensuplarına, bütün 
Türk Milletine hayırlı, uğurlu olmasını AHahtan di
ler, hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Lûtfi Doğan, buyurun efen
dim. 

LÜTFİ DOĞAN (Erzurum) — Sayın Başkan, 
muhterem senatörler; 

Görüşülmekte olan Diyanet İşleri Başkanlığı Büt
çesiyle ilgili, görüş ve temennilerimi beyan etmek üze
re huzurlarınıza çıkmış bulunuyorum. 

Bu Bütçenin, Milletimiz için hayırlı obuasını Ce
nabı Hak'dan dilerken, siz muhterem senatörleri en 
derin hürmetlerimle selamlayarak sözlerime başlıyo
rum. 
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Muhterem senatörler; 
Diyanet İşleri Başkanlığı, gerek mahiyeti ve ge

rekse toplumumuza karşı yerine getirmekle yükümlü 
olduğu hizmetleri itibarıyla, değeri çok yüksek olan 
bir kuruluşumuzdur. 

İslam Dininin itikat, ibadet ve ahlak esaslarıyla 
ilgili işleri yürütmek ve din konusunda toplumu ay
dınlatmak göreviyle görevli olan Diyanet İşleri Baş
kanlığı, dinimizin buyruklarına uygun bir şekilde gö
revini tam olarak yerine getirdiği ölçüde gerçekten 
Milletimiz mutlu olacaktır. 

Sayın senatörler; 
Bu husustaki düşüncelerimi az sonra siz muhterem 

senatör arkadaşlarıma, Kur'anı Kerimden bir iki aye
tin mealini arz ederek beyan etmek istiyorum. 

Buna geçmezden önce, bundan bir kaç gün önce, 
Allahın rahmetine kavuşan bir Profesörümüzün, bir 
makalesini okurken, şöyle bir cümleye rastlamıştım. 
O ilim adamımız; 

«Kur'anı Kerime, farkına varmadan veya bilerek 
dil uzatan bir kimse, bilerek yahutta bilmeyerek, sa
dece İslam alemini rencide etmiş olmaz, bütün beşe
riyeti rencide etmiş olur. Çünkü, manevi yönden be
şeriyete salah ümidi veren kurtuluş ışığını gösteren 
yegane kitap Kur'anı Kerimdir. Biz Türk Milleti ola
rak ne kadar sevinsek, ne kadar övünsek yeridir. 
Çünkü biz, bu yüce Kitaba millet olarak, milletimi
zin inanmış fertleri olarak elden gelen hürmeti, say
gıyı göstermeyi kendimiz için en şerefli vazife sayı
yoruz. Şunu da biliyoruz ki, manevi yönden birbiri
mizi sevip saymamız, birbirimize iyilik yolunda destek 
olmamız, milletimize hayır, hizmette birbirimizle ya
rış halinde bulunmamız için bu kitabın öğütlerine ku
lak vermemiz, bizim için en şerefli vazifedir.» diyor
du 

Yüksek müsamahalarınıza güvenerek Kur'anı Ke
rimden bir - iki ayeti celilenin mealim siz değerli se
natör arkadaşlarıma okumak istiyorum. 

Araf Suresinden aldığım bu iki ayeti celilede meal 
olarak şöyle buyruluyor. Allah Taalâ buyuruyor ki: 

«Resulüm, de ki, ey insanlar, geliniz Rabbım siz
lere neleri yasak etti size okuyayım. Ona hiç bir şeyi 
ortak koşmayınız, bir de ana ve babaya iyilikte kusur 
etmeyiniz. Açlık korkusu ile çocuklarınızı öldürme
yiniz; Biz, sizleri de, onları da rızıklandırınz. Allah'ın 
emrettiğinin dışında, Allah'ın muhterem kıldığı cana 
sakın kıymayınız. Allah, akıl erdiresinız diye bunları 
sizlere emrediyor. 

O güzel ve meşru olanın dışında, kendileri rüşte 
erinceye kadar, sakın yetimlerin malına yakın olma
yın. Ölçülerinizi, tartılarınızı tam ve adaletli olarak 
yerine getiriniz. Biz, her insanı, ancak gücünün yet
tiğinle mükellef kılarız. Söz söylediğiniz zaman, ak
rabalarınız da olsa dosdoğru ve adil olarak konuşu
nuz. Allah ile olan sözleşmelerinizi tam olarak yerine 
getiriniz. İyiden iyiye düşünesiniz, hatıriayasmız diye, 
Allah, bunları size emrediyor» 

Değerli arkadaşlarım; 
İnsan olarak, cemiyete faydalı olmak, nezih bir ba

yat yaşamak herkese iyilik elini uzatmak için bu düs
turlardan müstağni kalacak bir fert düşünülebilir mi?.. 

Bugün yer yüzünde pedagogların, dünya eğitim
cilerinin vardığı bir netice şudur: 

«Her milletin terbiyecileri, kendi milletine iyi va
tandaş yetiştirmek, eğitimin gayesidir.» Kanaatinde 
birleşiyorlar. Kur'anı Kerime baktığımız zaman, 
Kur'anı Kerimin aldığı hedef, iyi insan yetiştirmek
tir. O halde Diyanet İşleri Başkanlığımızın, Milleti
mize ifa edeceği hizmet çok büyüktür. Yeter ki, biz 
emin hizmetini, o camianın büyük Milletimize ya
pacağı hizmetleri layıkıyla değerlendirmesine gayret 
edelim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu. hizmetler yapılırken elbette Devletin diğer ku

ruluşları kendilerine düşen hizmetlerde kusur etme
meye çalışmaktadırlar. Aslında bu onların kanuni va
zifesidir; fakat demin de arz ettiğim gibi, milletimi
zin fertlerini birbirine yaklaştıran, birbirine sevdiren, 
dedikodudan, tembellikten, cehaletten uzaklaştıracak 
yegane müessesemiz Diyanet camiası ile Milli Eğitim 
Bakanlığımızdır. Eğer bu iki müessesemiz Milletimi
zin kendisine tahmil ettiği görevleri yerine getirir ve 
bu hususta fedakârlık ve feragattan kaçınmayacak 
olurlarsa, Milletimizi mustarip eden elim hadiselerin 
en kısa zamanda dineceğinden emin bulunmaktayım. 
O halde, biz bu müesseselerimizden azami ölçüde is
tifade etmeye gayret göstermeliyiz. 

Bendenizi çok duygulandıran, çok sevindiren bir 
husus da şudur: Muhterem Akıp Beyefendi arkadaşı
mız çok güzel konuştu. İslaııun üstünlüğünden, ne-
zahetinden, ahlaki fazilet dini olduğundan bahis bu
yurdular. Kendilerine teşekkür ederiîn. Keza Sayın 
Paker arkadaşımız da aynı şeyi de sözlerinin 'başlangı
cında beyan buyurdular. 

Dikkat buyurursanız, hangi siyasi teşekküle men
sup olursa olsun, bir arkadaşımız, din mevzuunda bir 
mesele ortaya atıldığı zaman, İslam dininden bahse-

— 236 — 



C. Senatosu B : 26 8 . 2 . 1978 O : 2 

diktiği zaman, onun ahlaki fazilet düsturu olduğunu, 
ahlaki faziletlerin temeli olduğunu hemen büyük bir 
iftiharla ifade etmektedirler. 

BAŞKAN — İki dakikanız kaldı efendim. 
LÜTFİ DOĞAN (Devamla) — Tamam, teşekkür 

ederim Sayın Başkanım. 
Bundan dolayı memnuniyet duymamak mümkün 

değildir. O halde, Türkiye'mizde 42 milyon vatan ev
ladının gönlüne bu duyguyu yerleştirmeye zaruret 
vardır. Bu hangi kanaldan yerleştirilecektir?... 

1 i Diyanet îşleri Başkanlığı camiası, 
'2. Milli Eğitim Bakanlığımız camiası tarafından 

yerleştirilecektir. 
Kanaatimce bu iki mukaddes müessesemiz el ele 

vererek iyi insan yetiştirmekte birbirlerine de destek 
olarak hizmet yapacak olurlarsa, Türkiye Cumhuri
yeti Hükümetleri bu iki müessesemizin bu sahada 
karşılaştığı müşkülatlan kolaylaştıracak olursa, emi
nim ki beklediğimiz saadet ve mutluluk hedeflerine 
çok kısa zamanda yetişmiş oluruz. 

Vaktim çok az olduğu için, Muhterem Başkanı
mızın ve sizlerin de müsamahanızla bir iki hususu 
Sayın Hükümetten istirham ederek sözlerimi bitire
ceğim, 

Bunlardan birincisi şudur: Dikkat buyuruyorsa
nız, Diyanet tşleri Başkanlığı Bütçesi konuşulduğu za
man hemen birçok senatör arkadaşlarımız konuşma
ları sırasında kadro meselelerine temas ediyorlar. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir kısmı memnun oluyor veya pek çoğu memnun 

kalmıyor. Bendeniz de bundan üzüntü duyuyorum. 
Büyük Türk Milleti için 15 bin kadroyu bir anda ver
mek öyle güç bir iş değildir. Çok büyük işleri başa
ran bu Millet, bu Devlet ve hükümetleri bu işi kolay
lıkla yapabilir. Binaenaleyh, eğer tensip buyurursa
nız, bu yıl Bütçe Karma Komisyonuna Bütçe iade 
edildiğinde 15 bin kadro verilir; bundan sonra ne öğ
retmensiz bir okulumuz kalır ne de imamsız bir ca
mimiz kalır. Hatta Hükümetlerin, gerek Sayın De-
mirel Hükümetinin gerekse Sayın Ecevit Hüküme
tinin Programlarında gördüğüm bir husus bendenizi 
çok mahzûz etti, memnun etti. ^Köylerinde camii bu
lunmayan fakir köylülere camileri yaptırılacak.» den
miştir. Yerindedir, yapılması lazımdır. Okulu da Dev
let yaptırmalıdır, camii de Devlet yaptırmalıdır ve 
yaptıran kimselere de bunun şerefi ait olmalıdır. Bu
nun böyle yapılmasına zaruret vardır. Bu hususta 
bütün senatör arkadaşlarımın elbirliği yapacağından 
ve bu teklifi getiren hükümetlere müteşekkir kalaca
ğından bendeniz eminim. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu efendim, lütfen bağ
layınız. 

LÜTFİ DOĞAN (Devamla) — Bağlıyorum Sa
yın Başkanım; müsamahanız için teşekkür ediyorum, 
hemen bağlıyorum. 

İkinci bir istirhamım da şudur: Efendim, yurt dı
şında bir milyon civarında vatandaşımız var ve bun
lar bizim kardeşlerimiz. Şu kadar bin de evlatları var. 
Bunlar için yeteri kadar din görevlisi gönderilemediği 
de bir vakıadır. Bendeniz bir teklif olarak arz ediyo
rum: Geçen Hükümetlerde de kısmen arz ettim, öyle 
zannediyorum. İnşallah onlar yaptıkları kadarını yap
mıştır, yapamadıklarını şimdiki Hükümet yapacaktır, 
bundan sonra gelenler de yapacaktır, vazifeleridir. 

Maruzatım şudur: Hiç olmazsa on bin kişiye bir 
din görevlisi gönderelim. Buna büyük ihtiyaç vardır 
ve burada tasarruf sağlama bakımından şöyle bir yol 
da vardır. Dini yüksek tahsil yapmış, öğretmenlikte 
başarılı olmuş arkadaşlarımızdan seçtiğimiz takdirde, 
(Fen dersleri hariç) bu arkadaşlarımızın bir yönüyle 
öğretmen, diğer bir yönüyle din görevlisi olarak gön
dermemiz de hem oradaki vatandaşlarımız için bü
yük fayda vardır, hem de Devletimizin tasarrufunu 
da temin etme imkânı vardır. Kaldı ki, bu görevlile
ri gönderdiğimiz takdirde, orada çalışan, kazanan işçi 
kardeşlerimiz tasarruflarında çok dafa fazla iktisatlı 
davranacaklar, memleketimize bugüne kadar olduğu 
gibi bugünden sonra da daha büyük faydalar ola
caktın 

Zamanımın kısalığı sebebiyle sözlerimi burada bi
tirirken, Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesinin Büyük 
Milletimize ve Diyanet İşleri camiasına hayırlı ol
masını Allah'tan diler, müsamahası için Sayın Başka
nıma ve siz muhterem senatörlere saygılarımı suna
rım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesi 
üzerinde oyunu kullanmayan sayın üye?.,. Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
Sayın Kutluk, buyurun efendim. 

İSMAİL KUTLUK (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, değerli senatör arkadaşlarım; 

Dinlerin en yücesi, en manahsı, en sonuncu
su, ahlaki fazilet düsturu olan dinimiz; Yüce İs
lam Dinidir. Ben bunun üzerinde herhangi bir şey 
söylemeyeceğim. Çünkü, bilgimin bunu alacak 
kadar kapasitede olmadığını biliyorum. Ancak, men
subu olmakla iftihar ettiğimiz, kulluğunu etmekle 
bahtiyar olduğumuz Yüce Allah'ımızın beni buraya, 
sizlere hitap etmek üzere çıkarmaya müsaade etmiş 
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olması dolayısıyla duamı ve her zaman dilimden dü
şürmediğim Tanrı kelamım beyan ederek birkaç hu
susu arz etmek istiyorum: 

Yurdumuzun en ücra köşelerinde feragatle, sa
mimiyetle görev yapan din görevlilerimizi, bulun
dukları maddi müzayaka içerisinden kurtarmak için, 
hükümetlerin bugüne kadar göstermiş oldukları hiz
metlerini övgüyle yad ediyoruz. Hükümetlerimizin 
bu hususta göstermiş oldukları büyük gayreti şük
ranla karşılıyoruz. Ancak ne var ki, köylerimizin 
üçte ikisinin bugün imam kadrosundan mahrum ol
duğu da bir gerçektir. 

Sayın senatörler; 
Çanakkale'nin köylerini gezdiğim sıralarda, ce

nazesini yıkatmak için kilometrelerce uzaklara gi
den köylü kardeşlerimi gördüm. Ramazan ayında 
teravih kıldıracak, beş vakit namazı kıldıracak in
san bulamadıklarına şahit oldum. Bu devirde böy
lesine din görevlisinden mahrum olan hemşerileri-
mizin karşısında, onların temsilcisi olarak şüphesiz 
bazı şeyler bakımından utanç duydum, üzüntü duy
dum. 

Bunları eğer huzurlarınızda dile getirmezsem, 
ilgililere duyurmazsam, onların temsilcisi olmanın 
görevini yapmamış olmanın ezikliğini içimde du
yarım. O itibarla huzurunuza geldim. 

Köylerimize; hatta kasabalarımızda bugün cami
lerimizin demin de ifade ettiğim gibi hemen hemen 
üçte ikisine yakın imam kadrosunun, vaiz kadro
sunun bulunmayışı üzücü. İlgililerden, Devleti
mizden, Hükümetimizden bunlara bir an evvel ça
re bulunması için; kadrosuz bulunan imamlarımıza, 
din görevlilerimize kadro bulunması için gayret gös
termelerini ve çaba harcamalarım niyaz ediyorum, 
rica ediyorum. 

Aziz senatörler; 
Avrupa'da çalışan işçi kardeşlerimizin yanına gi

denler herhalde şahit olmuşlardır. Kendilerinin, 
her gün İslamiyetin dışındaki, içinde bulundukları 
milletlerin Hıristiyanlık propagandalarına ve hatta 
Hıristiyanlık aleminin türlü mezheplerinin propagan
dasına maruz kaldıklarım görmüşlerdir, tespit et
mişlerdir ve şahit olmuşlardır. 

O itibarla, böylesine memleketten yoksun, ana, 
bacı, kardeş ve çoluk çocuktan uzak bu kardeşle
rimizin dini duygulannm, bu tür propagandalar 
karşısında hiç şüphe yok ki eksilmeye başladığını 
da görenlerimiz, şahit olanlarımız vardır. Durum
larının cidden her gün daha üzücü, daha kötü duru
ma düştüğü muhakkaktır. 

Sadece Ramazan ayında gönderdiğimiz din elçi
lerimizin yeterli hizmet göremedikleri de aşikârdır. 
Hükümetimizden bilhassa bu işlere son derece kıy
met veren Devlet Bakanımızın bu mevzuu ciddiyetle 
ele almak suretiyle, bu meseleye el atmak suretiy
le, oradaki kardeşlerimizin maruz kalmış olduğu 
propagandaların tesirinden kurtarılmasına çalışacak
larına, gayret göstereceklerine sonsuz inancım, gü
venim vardır. 

Bu itibarla, din görevlisi din elçilerimizin sade
ce Ramazan aylarında değil, Ramazan ayının dı
şında da görev yapabilecek şekilde Avrupa'da ça
lışan işçi kardeşlerimize hizmet için gönderilmesinin 
zaruretini diğer arkadaşlarımız gibi ben de huzur
larınızda dile getirmekten ayrı bir sevinç duyuyo
rum. 

Bu kısa maruzatımdan sonra Diyanet İşleri Baş
kanlığımızın Bütçesinin Diyanet İşleri görevlilerine 
ve bütün din görevlilerine hajTrlî, uğurlu olmasını 
diliyor, derin saygılarımı arz ediyorum. (AP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Nalbantoğlu. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; hepinizi saygıyla selamla
rım; 

Bundan evvelki bir bütçe sırasında Sayın Ka-
raağaçhoğlu çok güzel bir konuyu ortaya koydu 
sanki prensip olarak, kendisini tebrik ederim. «Ca
mii, orduyu, okulu politikanın dışında tutalım» de
diler. Çok güzel. Hakikaten bazı konularda birleş
memiz gerekir; ancak ben de bu cümleye şunu ek
leyeceğim ki, artık şu kürsüleri ve politika mey
danlarım da din sömürüsünün dışında tutalım. Na
sıl ki, onları politikanın dışında tutuyoruz, politika 
meydan ve araçlarını da din sömürüsünün, din in
hisarcılığının dışında tutalım. Zira, memleketimizde 
hiç kimse kimseden fazla müslünıamm diye dini in
hisarına, münhasıran kendisine aitmiş gibi davrana
maz. Hepimiz elhamdülillah müslüman çocuğuyuz. 

Demin Sayın bir konuşmacı konuşurken, ben 
arkada sayın hocamın yüzüne bakıyordum, bıyık al
tından da gülüyordu. Neyse, esas konuşmalarıma 
geçeceğim. 

Hakikaten Hükümetimizden camiyi, orduyu, 
okulu böyle içtenlikle politikanın dışında tutmasını 
ve kimsenin de dinimizi istismar etmesine fırsat bul
mamasını istirham ediyorum. Buna özen gösterme
sini özellikle istirham ediyorum. 
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Şimdi, diğer taraftan da zaten Hacca gidecek 
hacılarımızı gelecek mevsim artık dövizsiz bırak
mayalım, bunun da tedbiri neyse alınmalıdır. 

Bir de cami yardımlarım geri kalmış yörelerimiz 
köylerine ve bu yöre köylerinden de kırsal kesim
de olan köylerimize yapmayı düşünürsek iyi olur. 
Acaba bir köy cemileri envanteri var mıdır?.. Camii 
olmayan, tamire ihtiyacı olan vayahutta camii yıkık 
olan köyler kaç tanedir? Bunlar biliniyor mu?.. Va
kıflar Bölge Müdürlüklerinde veyahutta il, ilçe müf
tülüklerinde bunların bir derlemesi, incelemesi ya
pılmış mıdır?.. 

Diğer taraftan, imam mevcudu, kadrosuz köy 
camii, vekil imam mevcudu bakımından da böyle 
bir envanterin olduğu kanısında değilim. Son iki üç 
yıldan beri verilebilmiş olan imam kadroları objek
tif ölçülere göre dağıtılmış mıdır?.. Bundan da bi
raz kuşkumuz vardır. Şöyle ki, objektif ölçülere göre 
dağıtılsa biJe, ortaya konulmuş olan ölçek başka 
düşünülmüş olabilir. Bilfarz ben isterim ki, ilk önce 
50 hanelik 100 hanelik köylere, kır kesimindeki, 
geri kalmış yörelerde olan köylere imam kadrosu 
verilmiş olsun; ama başlanmış olur da 500-450-350 
-300-250,200 hanelik köylere öyle okul yapar gibi, 
ilkokul yapmak için belki bu doğru bir kuraldır; 
fakat camiye imam vermek için herhalde büyük 
köy, imamını kendisi tutup parasını ödeyebilir; fa
kat küçük köy imamım tutup, parasını ödeyemez. 
Ayrıca küçük köy, farzedelim ki, Erzurum'da da 
50 hanelik bir köy vardır, fakat Aydın veya Adana 
ovasında da 50 hanelik köy var. Aydın veya Adana 
ovasmdaki köyün hem ziraat hem hayvancılık yap
tığı için, pamuk ektiği, pirinç ektiği için geliri faz
ladır, gelir düzeyi yüksektir, ama Erzurum'daki 50 
hanelik köy, eğer ovada ise buğday ekiyordur bir 
de hayvancılığı vardır; dağ köyü ise sadece hayvan
cılığı vardır. 

Binaenaleyh, bu gibi 50 hanelik köyleri de eşit 
tutmamak gerekir. Bu gibi çift ürün alan, hayvancı
lığı olan, ziraatı olan, bire beş veren veyahutta dö
nümünde şu kadar geliri olan köylere öncelik ver
mek gerektiği kanısındayım. 

Demek ki, öncelikle geri kalmış yörelerin dağ 
köylerinden başlayarak en az haneli olan köylere 
imam kadroları verilirse, büyük köyler bir müddet 
daha imam tutabilir kanısındayım. 

Ayrıca, iki üç yıldan beri verilmiş olan kadro
larda bu şekilde bir objektiflik olup olmadığı konu
sunda bazı kuşkularımız var, bunun da araştırılması 

faydalı olur kanısındayım. Kuşkuları bir tarafa bı
rakalım, birtakım haksızlıklar olmuşsa, bazı yerlere 
yığılmalar olmuşsa, hiç olmazsa, olmayan köylere 
onlar aktarılmak suretiyle bu gibi köylerimiz de bir 
an evvel imama ve bir ezan sesine hatta cenazesini 
yıkayacak kişiye kavuşur; biz de onlar da rahatlarız. 

Sayın Bakanım, sayın Diyanet İşleri Başkanlığı 
mensupları; 

Yukarıda arz ettiğim kuşkularım, cami onarım 
ve cami yapım konularında da vardır. Sadece Er
zurum uygulanmasının adaletli, sıhhatli, objektif bir 
uygulama olduğuna beni tatmin ederseniz sizlere 
saygılarımı ve muhabbetlerimi defaatle tekrarlarım 
ve beni bu kuşkulara sürüklemiş olanları ıslah et
mesi temennisiyle AHahıma yalvaracağım. 

Sizi Allaha, Erzurum'un dertlerini size emanet 
ederek, Bütçenizin camianıza, Milletimize ve mem
leketimize hayırlı olmasını diler, saygılarımı suna
rım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, buyurunuz efendim. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; 

Kur'an kurslarıyla ilgili kısa bir maruzatta bulu
nacağım. 

Edindiğim bilgilere göre Türkiye'de yaklaşık ola
rak 2 500 Kur'an kursunda, Milli Eğitim Bakan
lığının ve Diyanet İşleri Başkanlığının denetiminde 
görevli vardır. Bunların dışında da binlerce gizli 
durumda, Diyanet İşleri Başkanlığının denetimi dı
şında görevli var. 

Şimdi, bu derneklerde 18 yaşından küçük çocuk
ların da gizli olarak okudukları göz önünde bulun
durulursa bu konuşmamın da bir sual olarak Sayın 
Devlet Bakanı tarafından cevaplandırılmasını istir
ham edeceğim. Bu feci durum karşısında aklıma bir 
hukukçu olarak, özür dilerim bir adliyeci olacak, hu
kukçu olmak kolay değil, kariyerlerden geçmek la
zım, öyle herkes hukuk fakültesini bitiriyor, geli
yor burada bir hukukçu olarak diye konuşuyor. 
Onun için özür dilerim, bir adliyeci olarak, bir tat
bikatçı olarak şu öneride bulunmak istiyorum; Sa
yın Bakanımıza, Hükümetimize ve Sayın Başba
kanımıza arz etmek üzere: Medeni Kanunda bir tesis 
müessesesi vardır. 

Şimdi, Kur'an kursları hakkında şöyle bir tekli
fim olmuştu: Bir yörede Cumhuriyet Savaşıyken, 
Kur'an kursu vardı. Bin kişinin yardımıyla şöyle 
böyle 2-3 milyona mal olmuş muazzam b*'nalar, te
sisler. Bir gün Kur'an kursuna gittim dedim ki, 
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«Yarın bir bakan değişi verir, mesela Sayın Süley
man Demire! birden Başbakan oluverir, aklına geli
verir, Cemiyetler Kanununun 9 ncu maddesi gere-
ğlace, din esasına dayak dernek kurulamaz maddesi, 
eski Cemiyetler Kanununa göre, bir günde kapatılı-
verfa* bu dernek. Dernek kapatıldı mı derneğe bağlı 
Kur'an kursunun emlaki de nereye gider; Hazineye 
kalır. Hazineye kalınca, ilköğretim müdürü gelir 
burada eiurar, jandarma kumandam gelir burada 
(j'rvrü-\ hk resmi dafre cMr. «Sırf k'-:r»d.«îeri!iii tahrik 
etmek için, «Bu nedenle, bunun bir tek çaresi var
dır: Bunu münhasıran din eğitimine tabi tutmak is-
tjyorssnız tek yolu vardır, bunun da yolu şudur: 
Birîeşirseniz, burayı bir tesis yaparsınız. Tesisname-
de, vakıfnamede, bu gayrimenkulun içinde Kur'an 
kursu yapılacaktır ve Kur'an kursunun öğreimeni 
EH kadar olacaktır, hocaya azami ya da asgari müf
tü kadar maaş verilecektir kaydını koyarsınız ve bu-
nnr? dsşında, günde 3 saat, 4 saat Kur'an dersi alır, 
bunun dışında burası gayet güzel bir süt - yoğurt 
in?aMhanesi olabilir. İşle ibadet bir araya geldi mi 
gerçek Müslümanlık doğar, ama işi ibadetten ayrı 
tutunca Müslümanlıkla ters düşer, Müslümanlığı tağ-
y'-* o t e , İnıaa da sakat olur, İmam sakat olait'a-
nn Müslümanlığı temsili de doğru değildir.» dedim. 
İk~3. ettim ben bankan, bunlar gaf, temiz vatandaşlar-
^•:. MSP Ve oy veren, tam saf, temiz vatandaşlardı. 
Ikrta oldular. 

Geldiler bir iki tane sakallı avukata Bekir Berk'le 
beraber. Sakallı avukat İstanbul'da; «Bu Savcı sizi 
kandırıyor, orayı kolhoz yapacak» dedi; buyurun 
işte arkadaşlar. 

Şimdi, bu örnek karşısında Türkiye'de bu kadar 
ICur'an .kursları vardır. Devlet olarak bunun üzeri
ne eğilip, işyeri haline getirip; ancak bir şartla, mil
letin parasıdır, orada din eğitimi yapılacaktır, saygı 
gösteririz; şu kadar saat din eğitimi yapılacaktır, şu 
kadar talebe okutulacaktır ve Kur'an dersini vere
cek öğretmenin maaşı verilecektir, gerisi, oraya te
sis yaptırmış kimsenin, halkın kooperatifinin malı 
olacaktır; ama kooperatifle işbirliği halinde olacak, 
kooperatife bağh bir tesis niteliğinde olacak. 

Pek fasla hukukçu değilim, ama bunun yolu var
dır. Bunun yolu yordamı vardır. Bu durumda, işten 
mücerret; iş yok, sabahtan akşama kadar otururlar 
orada. Üç-beş saat Kur'an dersi, ondan sonra ne 

Arkadaşlar, şiındi bakınız, bu çocuklar oradan 
mezun olacaklar. İlahiyat Fakültesinden mezun ola

cak, Yüksek İslam Enstitüsünden mezun olacak; 
mezun olacak, mezun olacak... O kadar cami yok, 
minareye göre kadro vermek lazım. O kadar minare 
de yok. Ondan sonra ne olacak? Bakacak; subay eğ
leniyor, dans ediyor. Kaymakam eğleniyor, dans edi
yor. O da okumuş, Yüksek İslam Enstitüsü mezu
nu, İlahiyat Fakültesi mezunu... Allah, Allah... Bir 
kompleks başlayacak; bunlar rahat eğleniyorlar, ho
caya her şey yasak. Şimdi, bunun sonu nereye gi
der biliyor musunuz? Kari Mars'ın kafasına bir sa
rık giydirmeye gider. İslâm sosyalizmi, İslam ko
münizmi, işte neyse. Var, o hava esiyor. MSP'nin 
temelinde, bilhassa Milli Hareket Partisinin gençle
rinde açıkça görürsünüz. Yani sohımuzdaki aşın 
gençler «Komünist olduklarını beyan ediyorlar...» 
Bunlar... Kaddafi'yi hatırlarsınız; şarabı haram et
miş, ama mülkiyetin ırzına geçmiş. Yani, komüniz
min gireceği yer belli değildir. Yeşil komünizm var, 
kszîl komünizm var; çeşitli bunlar. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, lütfen kürsünün se-
vij'esine uydurunuz konuşmalarınızı. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Bitiriyorum 
Sayın Başkan. 

Şimdi, bu vasatı bilmek, bertaraf etmek için, ir -
tica tehlikesini, irtica vasıtasını bertaraf etmek için, 
işle ibadetin aynı derecede mukaddes olduğunu ka
bul etmek suretiyîes bu Kur'an kurslarının ibadeti 
baki kalmak şartıyla boş zamanlarını İşyeri haline 
getirip ve o işyerinden gelen kazançların da oranının 
talebelerine mi, çalışanlarına mı verilir, hem ücret 
alırlar hem de o kooperatifin ortaklarının malı 
olur. 

Böyle bir önerim vardır. Bunu grupumda da 
arz edeceğim. Bunu bir teklif haline getirelim. 
Eğer kolhozsa koîhoz, halli sektörü ise halk sektö
rü; ama gerçek Müslümanlık budur, bunun aksini 
düşünmek, bunun Müslümanlığa ters olduğunu iddia 
eden o sakallı avukatın da, ben vatandaşa acırım ki, 
ona Müslüman diyor, ona münafık demesi daha 
iyidir. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye var 

rai?,. 

LÜTFİ DOĞAN (Erzurum) — Sayın Feyyat'ra 
dediklerinden MSP muazzeptir. 

BAŞKAN — Rica ederim. 
Bsşka söz isteyen sayın üye yok, Tenkit ve «temen-

p."2re cevap vermek üzere Devlet Bakam Sayın Lûtfi 
D;>ğca huyurunuz efendim. Sayın Boğan 15 dakika ile 

240 



C. Senatosu B : 26 

mukayye isiniz, bir iki Sora da var, eğer 15 dakikadan 
önce 'bitirirseniz soruları cevaplandırmak imkânımız 
da ölür. 

'DEVLET BAKANI LÜTFİ DOĞAN (Malatya 
Milletvekili) — Sayın Başkan, değerli senatörler; 

Önce parti gruplarının ve kişisel görüşlerini açık
layan senatör arkadaşlarımın Diyanet İşleri Başkan
lığına dair sundukları önerilere, yaptıkları çok ince yü
celtici yorumlara yol gösterici sözlerden ötürü şükran
larım! arz ederim. 

•Ayrıca, Türk halkının hepsinin bağlı olduğu İslam 
dinini, onun katıksız gerçek temsilcilerini Millet Mec
lisinde ve Senatoda bütün partilerin ortak olarak gös
terdikleri; milletin niteliğinde olduğu kadar bütün tem
silcilerinin aynı hassasiyetle İslam dinine saygılarını ve 
din görevlilerine bağlılıktaki hassasiyetlerini takdirle 
karşılamak istiyorum ve Türkiye'deki bütün din gö-
revSi'îerinîn 'bu konuda Büyük Millet Meclisine karşı 
saygılarını sunmak istiyorum. 

'Değe?!! senaiörîer; 
Hükümetimiz Programında Diyanet İşleri Baş

kanlığının yönetimi din politikası; yani yürütülmesi, 
diıi görevlileri konusundaki yapılacak olan şeyler ta
mamen gösterilmiştir. Hükümetimiz sağlam bir laik
lik, ilkesini yansıtacaktır. Gerçek özgürlükçü demok
rasiye feğiı bir Hükümet olarak her alanda gösterdiği 
»yi gerçek özgürlüğün; en güze! ve hassas, ince örne
ğin! din alanında gösterecektir. 

Bu kutsal mübarek hizmetin, bu çizgide yürütül
mesine engel olan her türlü engeller kaldırılacaktır. 
En büyük engel politikadan gelmektedir. Allah'a ham-
dediyorum ki, Uîu Tann'ya övgülerimi sunuyorum 
ki, ark'adaşlarım Türkiye'de Cumhuriyetle birlikte ge
len laiklik ilkesi bugünlerde çok iyi anlaşılmış; (Din 
hayatının poüitlka sömürüsü ile ne hale geldiği) arlık 
b:ı noktada birleşUmiş bulunmaktadır. 1 

i 
Hükümetimiz Prugrammda laiklik anlayışımız ay- j 

nhtıîarryla gösterilmiştir. Biz, dini, insanı yücelten bir 
kurum olarak görüyoruz; kişi ve toplum o!araik bu | 
a'anda çalışmakta titizlik göstereceğiz. Kişisel çıkarı 
politik yarar olmaktan, bu mübarek kutsal dini ha
yatım .kurtarıp kendisinde zaten arı olan, insana ya-
k>a olan bu din hizmetini, insanın yücelmesinde kul-
iûnmak istiyoruz. 

Sevgili, muhterem senatör arkadaşlarım; 
Ba konuda daha ayrıntılı konuşmak isterdim. Çün-

• kii Türkiye'de yasalar, Türkiye'de laikliğin ne olaea-
ğmı gösterdiği gibi Hükümetimiz de Programında j 
ayrıntı olarak göstermiştir. Ancak, hâlâ birtakım dü- i 
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şönceler içinde bu kelimenin açıklanmasında tereddüt
ler olduğunu görmekteyiz. 

Vakit kısa olduğu için Hükümet Programında gös
terilen, belirtilen, öngörülen noktaları daha fazla 
açıklamaya imkân bulamıyorum. Ancak, arkadaşla
rım, çağdaş insanın inanma, iç yöneliş ihtiyacına kar-
şılık verecek biçimde, din hizmeti kullanılacaktır, yö
netilecektir. 

İnsan için olan din, insanın yücehnesS için olan 
din, insanın yücelmesine, mutluluğuna götürecektir. 

Özür dileyerek konuşuyorum; 'burada hiçbirimiz 
birbirimize öğüt verecek durumda değiliz; fakat ar
kadaşlarım sonu belirtmek isterim; İslamiyet, din de
yimi ile rahmet için gönderilmiştir; her şeyi ile. Bu 
manayı biz gerçekleştirmek isliyoruz. Çağdaş insan, 
tekniğin gelişmesi ile çok sıkıntılı dar bir durumda 
bulunmaktadır. İnsana lazım bu. Bu bakımdan Allah 
kısmet ederse, Hükümetimiz bu konuda düşünce iti
barıyla gayet aydınlık ve berrak bir tutum içinde bu
lunmaktadır. 

Biz dini, sosyal ve ilahi bir kurum olarak, insanın 
bir insan hizmeti olarak görüyoruz. Bir siyasal hizmet 
d ?§''], doğrudan doğruya insana en yakın hizmettir. 
Dia tabiri iîe Söyleyeyim; din hidayet, din görevli hi
dayet hizmeti, iman mesleğidir. Bunu bu alana ge
tirmek istiyoruz. 

Büyük Atatürk'ümüzün en büyük eseri Cumhuri-
yel'imlzin temel ilkesi laikliğin hiçbir zaman dinsizlik 
olmadığım hiçbir zaman dinin de ret ettiği taassup 
olmadığını göstermek için çalışacağız. Bu manada bü
tün partiler birleşmişlerdir. 

Arkadaşlarım, 
Dini politikaya alet etmekten Ötürü, özellikle son 

günlerde Cephe Hükümetinin yaptığı acıklı manzara
da bunu yapanlar dahi yaptıklarından utanmışlar
dır. Ben burada zaman kısa olduğu için çok kap
lamlı oîarak bunu anlatmak istemiyorum; fakat ar
kadaşlarım Cephe Hükümetinin özellikle son deneyin
de Diyanet İşleri, din işleri kişisel çıkar ve siyasal ya
rar ve bunun yarışması haline getirilmiş, bu getiril
meden ötürü bunu yapanlar dahi yaptıklarından uta
nır bir hale gelmişlerdir. Bunu gerçekten bir bakıma 
bahtiyarlıkla karşılıyorum, 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir dakikanızı rica ede
ceğim. Çalışma süremiz dolmuştur; Sayın Bakanın az 
bir konuşma süresi kalmıştır. Bu Bütçeyi bitirmek üze
re, oylamanın sonuna kadar müzakerelerin devamı
nı oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. Sayın Bakan beş daki
kanız var. 



C. Senatosu B : 26 8 . 2 . 1978 O : 2 

DEVLET BAKANI LÜTFİ DOĞAN (Malarya 
Milletvekili) — Sayın Başkan, çok teşekkür ederim. 

Sayın senatör arkadaşlarım; 
Bu konuyu daha fazla açıklama imkânım yok, 

özellikle benden önce konuşan grup sözcüleri ve ki
şisel konuşanlar bu konunun güzellemesini yaptılar; 
fakat ben işin düşünce bakımından bazı noktalar üze
rinde altını çizmekle yetiniyorum. 

Arkadaşlarım, 
Gerçek manasıyla din politikadan soyutlanacak, 

din görevlileri bütün bu türlü çalışmalardan uzak tu
tulmaya çalışılacak. Ancak, politika idare demektir. 
Hükümetinizin din görevlilerini çalıştırmakta, din mü
essesesini yaşatmakta bir yöntemi olmayacak mı? Şüp
hesiz bir yöntemi olacak. Bu yöntem; İslam dininin 
öngördüğü biçimde, hurafeden uzak, tslam dininin 
kendi özelliği olan akılcı, medeniyetçi, uygar insana 
yakın bir politika güdülecek 

Arkadaşlarım, 
Şimdi ben şu kısa vakitte Sayın Başkan müsaade 

buyururlarsa, bu konuyu daha öteye götürmeden ar
kadaşlarımın konuştukları bazı konulara yine yarar 
*>!ur, dîye kısa kısa cevaplar vermek istiyorum. Çün
kü, o kadar güzel konuştular, güzelleme yaptılar; an
cak bir yos gösterdikleri için onlara cevap olarak bazı 
konulara temas edeceğim. 

AP Sözcüsü arkadaşım köy kadrolarının dağıtımı 
konusunda, diğer arkadaşlarım da aynı konu üzerinde 
durdular. Bu köy kadroları bir tüzükle dağıtılmakta
dır ve Sayın Nalbantoğîu'nun da buyurduklar* g!<bi, 
yoksul köyden daha varlıklı köye doğru gitmektedir. 
Bu böyle sağlanmaktadır. 

Ancak, daha önce bazı hoş olmayan durumlar ol
muştur; fakat biz (İnanarak söylüyorum) bu konuyu 
gerçek anlamda yürüteceğiz. 

YaZnız arkadaşlarım bir konu var; bu da küçük 
köylerde kadrolar var; fakat bir kasaba niteliğinde 
kocaman köyde cami var beş tane cami var, hiçbir ca
miinde kadro olmuyor. Bu bakımdan, bu anlamda 
büyük köylerin din görevlileri de küçük köyde olan
dan daha büyük bir sıkıntı içinde bulunmaktadır. Bir 
izzeti nefis yıkıldığı içinde bulunmaktadır. Onları da
ha özgür, daha bağımsız, güven içinde yaşatmak için 
köy bütçelerinden, köyden maaş alarak kadrosuz ça
lışan din görevlilerini de (Tahminen 15 bin kadardır) 
güvenceye bağlayacak bir yeni kanun teklifi hazır
lanmaktadır ve bu şekilde büyük köylerde kadrosuz 
olan; 29 sene 30 sene hizmet edip hiçbir güvencesi 
olmayan, sigortası, emekliliği bulunmayan ve bu hiz

mette yaşlanan insanların da gönüllerine bir rahatlık 
getireceğine inanıyorum. 

İkinci konu, arkadaşlarım : 
İmam - hatip vekilleri konusu daha önce bir hayli 

tEi'tışTîiaîara hedef olmuştu. Nihayet Büyük Millet 
Meclisi 2988 sayılı Kanunla, vekil imam - hatipliği 
ssalete geçirdi. Gerçekten güzel bir şey yapıldı; fakat 
affetsinler bu işi yaparken de birtakım çıkarlar dü
şündüklerinden acele ettiler, partiler arası yarışma
da (A) partisi (M) partisi birbirlerinden önde gitmek 
için çok aceîc ettiklerinden 15 bin kişilik imam -
hatip vekilleri, bu kanun çıktıktan sonra da bir çok 
noktalarda ortada kaldılar : 

Arkadaşîarım, bu konuları tespit ettik Diyanet İş
leri Başkanlığı olarak, ben üzerinde durdum ve ya
kında Büyük Millet Meclisine bu konu getirilerek o 
eksiklikler giderilecektir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan vaktiniz doldu efen
dim. Lütfen efendim. 

DEVLET BAKANI LÜTFİ DOĞAN (Devamla) 
— Diğer konuları da not ettim, arkadaşlarıma yazılı 
olarak cevap vereceğim, vaktinizi israf etmek istemi
yorum. 

Türk işçilerinin yoğun olduğu dış ülkelerde din gö
revlisi meselesi de gerçekten üzerinde durulması ge
reken çok önemli bir konudur. Türkiye'de olduğu gi
bi AvrupaMaki din hizmeti de aksamış, yalnız aksa-
ITÎIŞ değil, arkadaşlarımın dedikleri doğru, parçalan-
nıışî'r. O bakımdan, yerinde inceleme yapacağım. 

I Ber», din hizmetini doğrudan doğruya, Hükümetimi
zin de halkçı görüşü itibarıyla, insana yakın olması 
itibarıyla 100 bin kişiye, 10 bin kişiye lalettayin bir 

I insan olarak görmüyorum, bunu daha geniş kapsamlı, 
her seviyede, imam - hatip seviyesinde, vaiz seviyesin
de, d.s'ha kapsamh olarak çözmeye çalışacağım. Ora
daki misyoner hareketlerine karşı Türk yurttaşını yal
nız bırakmamak için onların yanma kendi iç bünye
lerini, kültür bünyelerini sağlamlaştırarak bu propa-
ganîara karşı geleceğimize inancım vardır. 

Keza Diyanet İşleri Başkanlığının en önemli ko-
Kîî'arından birisi, hizmet içi eğitimidir. Hiçbir teşek
külde olmayacak şekilde, özellikle geçen 10 - 15 se
ne içinde bu uygulanmaktadır. Başkanlıktaki din gö
revlileri çeşitli kültür seviyeîerindendir. Bu çeşitli kül
tür seviyelerinde din hizmetinde bütünlük sağlamak 
için süreli eğitim yapmak mecburiyetindeyiz. Onun 
için Boîu'da, İstanbul'da ve Türkiye'nin bir çok yer-

j 'erinde yine inceleyerek, planlayarak, planlı bir şekil-
| de bu eğitimi yapmaya çalışacağım. 
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Daha önce yapılan, hemen hemen bütün partili
lerin şikâyet ettiği, politik olduğunda ittifak ettikleri 
Cephe Hükümetinin son yaptığı tayinleri yerinde in
celeyerek onların hepsini; o gayeli tayinlerin hepsini 
kaldıracağım ve Diyanet İşleri Başkanlığındaki bu 
yoMaki şikâyetler yakında çözümlenecektir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, şimdi suallere geçiyo
rum efendim. İki tane sual var. Bunlara şifahen cevap 
vermek zorunda da değilsiniz, yazılı olarak da cevap 
verebilirsiniz. Okuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki sorumun Sayın Devlet Bakanı tarafın

dan cevaplandırılmasını rica ederim. 
Van 

Ferfd Melen 

Soru : 1976 yılının Kasım ayı içinde Van ilimizin 
büyük kesiminde vuku bulan depremi takip eden gün
lerde felaket bölgesini ziyaret eden Diyanet İşleri Baş
kanı Van'da verdiği demeçle vatandaşların Kurban 
Bayramında kesecekleri kurbanların parasını felaket
zedelere yapılacak yardımda kullanmak üzere Diya
net İşleri Başkanlığı emrine göndermeye davet etmiş
tir. Arkasından bu davet üzerine toplanmış olan 30 
milyon liradan; ancak küçük bir kısmı felakete uğra
mış olanlara dağıtılmış, geri kalan kısmının ise fela
ket bölgesi dışında kullanılmış ve hak sahibi olmayan 
kimselere verilmiş olduğu iddia edilmiş ve bu konu
tla çeşitli şikâyetler yapılmıştır. 

Bu şikâyetler tahkikat konusu yapılmış mıdır? İn
celeme veya soruşturma yapılmış ise, sonuç ne olmuş
tur, sorumlular hakkında ne muamele yapılmıştır? 

Bu Sayın Melen'in sorusu. 
Bir de Sayın Paker'in sorusu var, o da şu : 

Sayın Başkanlığa 
Diyanet Başkanlığınca çıkartılan ve çocukların 

doğduğu büyüdüğü yerlerdeki Kur'an kurslarına git
mek mecburiyeti ile Kur'an kurslarına gitme yaşını 
tahdit eden yönetmelik değiştirilecek m'.dlr? 

Antalya 
Şerafettin Paker 

BALKAN — Bu İki suali de hangisini şifahi, han
gisini yazılı cevaplandıracağınızı siz tayin edersiniz 
efendim. 

Buyurun. 

DEVLET BAKANI LÜTFİ DOĞAN (Devamla) 
— Sayın senatörler, 

Sayın Melen'in sorduğu soru cevap vermek için 
gerçekten insanı utandırıcı bir konu. Ancak, bu konu 

üzerinde hassasiyetle durdum. Devlet Bakanı olduk
tan sonra dosyalar içinde bu konunun, İçişleri Ba
kanlığınca önceden tahkik edildiğini; fakat işleme ko-
iîü'imadığaıı gördün?. Bunun üzerine tahkikat açtır
dım; henüz tahkikatın sonucu alınmamış tır. Bunda, 
ts.hli.kahn sonucunda gerekli durum; sorumlular hak
kında gerekli işlem yapılacaktır. 

İkinci soru : Kur'an kursları hakkında bir Yönet
melik vardır. Bu Yönetmelik, Diyanet İşleri Başkan
lığı İle Milli Eğilim Bakanlığı arasında işbirliği yapı
larak ortaya çıkmıştır. Bu Yönetmelik çıkalı dört beş 
sene olmuştur. Bu Yönetmelik hakkında birtakım is
tekle/ bulanmaktadır. 

Sayın senatör arkadaşımızın sorduğu soruyu he
men buradan cevaplamak imkânım yok. Ancak, bu 
Yönetmeliğin dört senedir uygulamadaki aksaklıkları 
va.v im, yok mu inceleyeceğiz. Ona göre davranaca-
ğjmizı belirtmek isterim. 

BAŞKAN — Peki efendim, tamam. Teşekkür ede
lim Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI LÜTFİ DOĞAN (Devamla) 
— Efendim, Diyanet İşleri Bütçesinin, hepimiz hak
kında, Diyanet camiası hakkında hayırlı olmasını di
ler; hepinize saygılarımı sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Diyanet İşleri Başkanlığı 1978 mali 
ydı bütçesinin müzakeresi tamamlanmıştır. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesi 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 121 746 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler.,. Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

i l i Toplumun dini konularda ay
dınlatılması ve ibadet yerleri
nin yönetimi 1 419 095 000 
BAŞKAN •— Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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Böiüıa Lira 

900 Programlara dağıtılamayan 
transferler 54 000 000 

BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın senatörler, bugünkü Birleşimin 

3. — 1978 yılı Toprak ve Tarım Reformu Müs- j 
teşarhğı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu Raporu (M. Meclisi : 1/53; C. Senatosu : 
1:526) (S. Sayısı -730) 

BAŞKAN — Programımıza göre Toprak ve Ta
rım Müsteşarlığının Bütçesi görüşülecektir. 

Grupları adına müracaat eden Cumhuriyet Halk 
Partisinden Sayın Ziya Gökaîp Mülayim, buyuru
nuz efendim. 

CHP GRUPU ADINA ZİYA GÖKALP MÜ
LAYİM (Samsası) — Saym Başkan, Cumhuriyet Se-
natosunun sayın üyeleri; 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 1978 
Mail Yılı Bütçe Kanun tasarısı üzerinde CHP Cum
huriyet Senatosu Grupunun görüşlerini kısaca belirt
mek üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. 

Saym senatörler; 
Geçen yıl Milliyetçi Cephe Hükümet!, Toprak 

ve Tanaı Reformu Müsteşarlığı Bütçesi için 1 milyar 
107 milyon lira ödenek istemişti. Bu ödenek iste
rikken Bütçe Kanun tasarısında hedef olarak «1977 
yilmin. Urfa'da dağıtıma tabi tutulacak arazilerden 
1 milyon dönümünün projeleri hazırlanarak dağıtı
ma yapılacaktır» denilmişti; fakat 1977 yılında bu J 

8 . 2 . 1973 O : 3 

Diyanet İşleri Başkanlığı 1978 mali yılı bütçesi 
bayır*?, uğurlu olsun. 

Î378 yıh Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçe kanun 
tasarısının açık oyîamasma 94 sayın üye iştirak et
miş, 52 kab-ulj 42 ret, oyu kunamlnnşt'ir. Tasarı ka
bul edilmiştir. 

Bugün saat 2ö=00*de tekrar toplanmak üzere Bir
leşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 19,10 

Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

j topraklar dağ?.ülmanıış, Î977 yılı sonunda Yüce Mec
lîste düşürülen Cephe İktidarı, her alanda olduğu 
gibi, Toprak Reformunda da ağır bir enkaz bırak-
rmştır. 

Şimdi Cephenin Toprak Reformunda neler yap-
I tığını beraberce görelim: 

Sayın senatörler; 
Cephe iktidarı üç yıl görevde kalmış ve bu süre 

içimde Toprak Reformu rafa kaldırılmıştır. Yasanın 
baiün aksaklıklarına rağmen bu süre içinde Urfa'da 
Toprak Reformu çoktan tamamlanmış, topraksız 
köylü bırakılmamış ve yurdun başka illerinde de 
Toprak Reformu sonuçlanmış olması gerekirken, da
ha tek bir Urfa bölgesinde hilz reform tamamlana
mamıştır. Yıllardır kasıtlı olarak engellenmiştir. 

Toprak Reformunun Anayasamızda da yer alan 
öz Is, köylüyü topraksızlıktan kcrt^rıuaktir, toprak 
dağıtımıdır. Bakınız Cephe iktidarları bu konuda ne
ler demişler ve ne yapmışlardır: 

25 Karîraiî Î975'ie Toprak Reformundan sorum
lu Devlet Bakanı Mustafa Kemal Erkcvanlı, 1975 
yılı sonuna kadar 11 bin aileye toprak dağıtılacağını 
basma açıklamıştır. 

1976 Mali Yılı Bütçe Kanun tasarısında «1 milyon 
I 173 bin 810 dönüm arazi dağıtıma tabi tutulacak, 8 
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bin 419 yeter gelirli tarımsal aile işletmesi kurula
caktır» denilmiştir. 

1977 Mali Yılı Bilice Kanun tasarısında «1977 yık 
sonuna kadar 1 milyon dönüm arazi dağıtılacaktır» 
denilmektedir. Ş 

İşte Cephe hükümetleri iktidarda bulundukları son 
üç yılda böyle d emişler, uygulamada ise 1975 ve 
1976 yıllarında Urfa'da yalnız 636 aileye göstermelik 
olarak toprak dağıtmışlardır. 1977 yılı sonunda ise, 
3 yılda toprak dağıtılan aile sayısı 898'e yükselmiş, 
verilen toprak ise 131 bin dönümü ancak bulmuştur. 

Böylece Cephe iktidarları toprak dağıtımını en
gellemişler, topraksız köylüyü lafla aldatmışlar, ya
saları ve Devlet bütçelerini amaç dışında kullanmış
lardır. 

Sayın senatörler; 
Şimdi de Cephe hükümetlerinin kamulaştırma al

datmacası ve kamulaştırmada yasa dışı kasıtlı uygu
lamalar ve yozlaştırmalarına gelelim: 

Birinci Ecevit Hükümetince, Urfa reformu böl
gesi için yapılan hesaplamalara göre 3 milyon 862 bin 
dönüm arazinin kamulaştırılması saplanmıştı. Cephe 
iktidarları ilk iş olarak kamulaştınlaeak arazinin ya
saya rağmen azaltılması, taraflı uygulanması ve yoz-
laşiırılnıası önlemlerini almışlardır. Örneğin, yasada
ki verimli ve bizzat işletme koşulu yozlaşhrdımş, ka-
nmlaştırılacak arazinin azaltılmasına özen gösterilmiş
tir. 

Yasanın 3 ncü maddesindeki tarım arazisi tanımı 
hiçe sayılmış, taş parçası görülen her arazi tan m dı
şı kabul edilmiş, bu yolla yasaya ters, taraflı ve 
siyasal çıkar sağlamak üzere beıîrîi çiftçilerin arazile- j 
ri kamulaştırma dışı bırakılmıştır. 

Yine Yasanın 5 nci maddesindeki «Aile Başkanı» 
tanımı kasıtlı olarak uygulanarak öğrenci çocuklar 
bile sile başkanı gibi gösterilerek, yasaların verme
diği hak verilerek kamuîaştırılacak araziler belirli ki- j 
silere bağışlanmıştır. 

Ön Tedbirler Yasasmm 6 nci maddesi Sle devir ve i 
i 

temlik hakkım 7 ve 8 nci maddelerindeki ifraz ve ! 
taksimin durdurulmasına karşın, bu maddeler yok 
gibi kabul edilerek kamuîaştırılacak araziler kamulaş- J 
tırma dışı bırakılmıştır. 

Yukarıda saydığımız yasa dışı reformu yozlaştır- | 
ma uygulamalarının birkaç örneğidir. Böyle yollar- j 
la kamulaşîırılacak arazi rezervinden yaklaşık 2 mü- ) 
yon dönüm arazi kaçırtmıştır. Bu uygulama. Dev- i 
letln yasalarım haksız, taraflı, keyfî, partizanca ı 
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uygulamaktır. Demokratik hukuk derk-fee, top
rak reformuna inançsızlıktır. 

Bütçe taşanlarında, basında ve radyoda «1 mil
yon 793 bin doBÜm arazi Urfa'da kamukştırıkl!» el-
ye ilan edilmiştir. Bu miktarlar kâğıt üzerinde kalan 
göstermelik ve kamuyu aldatıcı rakamlardır. Oysa 
bugün dağıtıma tabi turuhııak üzere Hazineye ma! 
edilebilecek gerçek miktar bu değildir. Çünkü refor
mu yozlaştırma Cephe Hükümeti düşürüîüzıeeye ka
dar sürmüş ve kamulaştırılan arazilerin bir kısmı 
mim telif gerekçelerle elden çıkarılmışlar. 

Şöyle ki; kamulaştırıldı denen arazîlerin bir kıs
ım kasıtlı olarak tapuya tescili yaptırılmadığından el
den çıkarılmıştır. Kamulaştırma karan alınmış olma
sına karş?.n, bu arazilerden bir kısmı tavım dışı isş-
Lk arazî adıyla tutulan uydurma tutanaklarla toprak 
sahiplerine geri verilmiştir. Tapu İtiraz Komisyonla
rına düzelttirilen kasıtlı tutanaklarla bir kişiye ait 
olan araziler dört beş kişlninmiş gibi güvterilerek 
kamulaştırılmış arazilerin bir kısmı geri verilmişi";:. 

Bütün bu nedenlerle bugün kamulaştırma yolu il? 
Hazineye geçen arazînin gerçek miktarı belli değildir. 
Devle» bütçesiyle Urfa'da kamulaştırılan tarım top
rakları da topraksız köylüye de^îidmrrymTîk, riiç'ü 
k :şikre2 veya partizan amaçlarla işletilmesine, Işpa-
üne elrmak verilmiştir. 

Böylece hukuk devletinde, devlet arazileri Cer
he yandaşlarınca haksiz: işgal edilmiştir. 

Sayın senatörler, 
Şimdiye kadar vermiş olduğumuz bibilerden gö-

füleccgi üzere. Cephe hükümetleri iktidarda bulun
duktan sürece toprak reformu yapmamışlar, toprak 
reformunu her yönden yozlaştırmışlar ve 1978 yık 
bsşmda kurulan Ecevit fetiktimelme toprak refo-mn 
konu^mda ağır bir enkaz bırakmışlardır. 

Belki diyeceksiniz ki, <.Ssz Ccı»he iktiıtarlav.-^a 
toprak reformu yapılmadı diyorsunuz; ama biz geçen 
;el Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı bütçesine 
1 milyar !G7 milyon lira ödenek vermiştik. Bu para
nın tamamı harcandı. O halde Müsteşarlık bu pa
ralan ne yaptı, nerekre harcadı?..» 

Sayın senatörler; 
Bu paraların nerelere harcandığını görmek için üç 

yıkla milyarlar harcayarak, Urfa'da sadece 898 ki
şiye toprak dağıtan, Toprak ve Tarım Reformu Ör
gütünün, bugünkü durumuna bir göz atmak kafi ge
lecektir. 

Toprak ve Tarım Reformu Örgütünde, bugün 
2 175 kadrolu, sözleşmeli ve geçici yevmiyeli perso-
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nel çalışmaktadır. Bu örgütte işe alınmada, ülkü ocak
larına kayıtlı olma koşulu aranmıştır. Çalışanların Ül
kü Ocaklarına aidat ödenmesi zorunlu kılınmıştır. Bu 

arada Adana, Elazığ, Konya ve Kayseri illerinde araştır
ma ve bölge eğitim müdürlükleri kurulmuştur. Bu kuru
luşlar, toprak reformu önçalışmalan maskesi altında 
Devlet Bütçesi ve araçlarıyla beslenen yandaşlar oca
ğı olarak çalışmaktadır. Böylece cephe iktidarları, 
reform aldatması yapmışlar, reform örgütünü ve Dev
let arazilerini işgal etmişlerdir. Bunun hesabının Ece-
vit Hükümetince sorulmasını beklemenin Türk hal
kının hakkı olduğunu bu yüce kürsüden söylemeyi 
bir görev addediyoruz. 

Sayın senatörler; 
İşte toprak reformu konusunda böyle bir enkaz 

bırakan Cephe Hükümeti, 1977 yılı sonunda düşü
rülmüş ve yıllardan beri gerçek bir toprak reformu 
savunan Ecevit Hükümeti kurulmuştur. Ecevit Hü
kümeti toprak reformu konusunda neler yapacağını 
programında şöyle belirtmektedir: 

«Hakça bir toprak dağıtımına ve toprağın en ve
rimli biçimde kullanımına olanak vererek, Anaya
saya uygun yeni bir toprak reformu yasası en kısa 
sürede Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulacaktır. 
Bu yasa kabul edilirse, yurdun gereken her bölgesinde 
özellikle toprak dağılımı bakımından adaletsizlik bu
lunan yörelerde toprak reformu gerçekleştirilecek, 
geçimi toprağa bağlı olanların kendi toprağım işler 
duruma gelmesi ve ileri teknolojiye dayalı verimli 
çiftçilik yapabilmesi sağlanacaktır. 

Büyük topraklar, Anayasa kuralına ve demokra
tik hukuk devleti ilkelerine ve hakkaniyete uygun ola
rak kamulaştırıhp, dağıtılırken, Hazine topraklarının 
da yetersiz veya az topraklı çiftçilere dağıtılması sağ
lanacaktır.» 

Sayın senatörler; 
Ecevit Hükümetinin toprak reformu konusunda 

neler yapacağı, işte böylece Hükümet Programında 
çok açık bir şekilde belirtilmiş bulunmaktadır. 1978 
Bütçesiyle Ecevit Hükümeti toprak reformundaki yoz
laşma dönemini kapatıp, gerçek bir reform dönemi 
başlatacaktır. Bunun için de ilk iş olarak, 10 Mayıs 
1977 tarihinde Anayasa Mahkemesince bi
çim yönünden iptal edilmiş bulunan 1757 
sayılı Toprak ve Tarım Reformu Yasası yeri
ne, «Toprak işleyenindir» ilkesini esas alan ger
çek ve etkili bir Toprak Reformu Yasasını 10 Ma
yıs 1978 tarihine kadar süratle Meclisten geçire
rek, ülke çapında geniş bir Toprak Reformu uygula
masına girişecek, 100'lere değil 10 binlere 100 binlere 

I toprak dağıtacak ve bunları demokratik halk koope-
I ratifleri içerisinde örgütlendirecektir. 
I Topraksız ve az topraklı köylüyü, topraksızlığın 
I ve yoksulluğun ezikliğinden kurtarma yolunda önem-
I li adımların atılmasına neden olacak Toprak ve Ta-
I rım Reformu Müsteşarlığı 1978 Bütçesinin, ülkemize 
I yararlı olması dileğiyle Yüce Senatonun sayın üyele-
I rini Cumhuriyet Halk Partisi Senato Grupu adına ve 

şahsım adına saygılar sunarım. 
I BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
I Adalet Partisi Grupu adına Sayın Mehmet Kı

lıç. 
AP GRUPU ADINA MEHMET KILIÇ (Gazi-

I antep) — Sayın Başkan, değerli senatörler; 
I Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 1978 yılı 

Bütçesi hakkındaki görüşleri Adalet Partisi Grupu 
I adına dile getirmek üzere söz almış bulunuyorum. 

Değerli senatörler; 
Sayın Ecevit'in başında bulunduğu Hükümetin 

I Toprak ve Tarım Reformu Bütçesini, memleket için 
I bir talihsizlik ve toprak ağalarının baskısı ile ku

rulan Hükümet içinde kararsızlık ve beceriksizliğin 
bir misali olarak görmekteyim. Aslında Sayın Ece-

I vii ve onun kurduğu hükümetlerden toprak ve tarım 
reformu açısından, fakir ve kimsesiz çiftçilerin dert-

I lerine çare olarak bir şey beklemek eşyanın tabiatına 
I da aykırıdır. Sayın Ecevit ve hükümetleri iş yerine la

fı, icraat yerine istismarı, yatırım yerine yapılan ya-
I tınraîarın dedikodusundan başka bir şey yapmamış-
I lardır ki, bundan sonra da birşey yapabilsinler. 

Sayın senatörler; 
Önceleri toprak reformu, daha sonra toprak ve 

tarım reformu, CHP ve onun Genel Başkanı tarafın-
I dan daima istismar edilmiş, icraat yerine polemik ya

pılmıştır. Bunun delilleri daha önceki Meclis zabıt
larında ve Devlet arşivlerinde mevcuttur. 

I «Toprak işleyenin su kullananın» diyen zihniyet 
ve onun başı iktidara geldiği zaman daima böyle ol
mamış, toprak işleyenlere değil, kendi tabiri ile ağa
lara bırakılmıştır. 

Sayın senatörler; 
Malumlarınız olduğu üzere, Toprak ve Tarım 

Reformu uygulamasına 1 Kasım 1973 tarihinde Ur-
fa'da başlanmış, bundan iki ay sonra da 1974 yılın
da Sayın Ecevit iktidara gelmiştir. İktidara gelmiş de 
ne yapmıştır?Alîende Şili'sinin Toprak ve Tarım 
Reformu Müsteşarı Beytelmen'i Türkiye'ye getirerek 

I Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığına Müşavir 
olarak atamıştır. 
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1974 yılında toprak reformunda ne yapılmıştır? 
Cevabı çok basittir. Hiç bir şey yapılmamıştır. Sa
dece Urfa bölgesine militan kadrolar yerleştirilmiştir. 
Sayın Ecevit Hükümeti döneminde 122 bin dönüm 
toprak da kamulaştırılmış; fakat topraksız fakir çift
çiye bir karış toprak dağıtılmamıştır; bir kooperatif 
kurulmamıştır, bir çiftçiye bir kuruşluk kredi de ve
rilmemiştir. Yalnızca Hükümetler dönemlerinde üç 
beş yönetmelik çıkarılmakla yetinebilmişlerdir. 

Buna karşılık Sayın Süleyman Demirel'în Başba
kan olduğu hükümetler döneminde, geçmiş dönemin 
hataları tashih edilerek, Anayasa ve kanunlara uy
gun vatandaşlara güven veren bir uygulama ile ka
nuni süresi içerisinde 1 milyon 767 bin dönüm arazi 
kamulaştırılmış, 1 187 aileye 178 813 dönüm de top
rak dağıtılmıştır. 

Sayın Süleyman Demirel'in Başbakan bulunduğu 
dönemde iki buçuk milyara yakın olan yatırımların 
1 milyar 200 milyon lirası da gerçekleştirilmiştir. 

Urfa'nın tarımsal yerleşim ve kooperatif planla
ması tamamlanmış 12 kooperatif kurularak 71 mil
yon lira kredi de verilmiştir. Ayrıca 332 adet trak
tör ithal edilerek, çiftçinin hizmetine de sunulmuştur. 
Araştırma ve eğitim hizmetlerine gereken önem veri
lerek 31 konuda araştırma, 52 konuda eğitim yapı
larak, memleket sathında reform öncelikli bölgeleri 
tespit edilmiştir. Ayrıca 7 reform bölgesi ilan edil
miştir, 9 bölgede araştırma ve eğitim enstitüsü mü
dürlükleri kurularak Hazine arazilerine sahip de çı
kılmıştır. 

Sayın senatörler; 
Bütün memleket sathında Hazine ve tarım arazi

lerine sahip çıkılarak 28 880 çiftçi ailesine 1 milyon 
97 bin dönüm arazi kiraya verilmiştir. 483 köyde 
2 milyon 624 bin dönüm arazinin mera olarak tah
sisi yapılmıştır. Ayrıca, 634 konuda 549 bin 138 dö
nüm arazi tarım dışına da çıkarılmıştır. 

Kaba çizgilerle arz ettiğim hizmetler ile yatırım
lar karşısında yine Sayın Ecevit polemik yapmaya 
mı devam edecektir. Yoksa hizmete mi devam ede
cektir? 

Şimdi Sayın Ecevit'in şu sorulara cevap verme
sini bekliyorum. 

1. 1757 sayılı Kanun Anayasa Mahkemesi ta
rafından iptal edilmiştir. Sayın Hükümet, Programı
na aldığı yuvarlak sözlerin dışında açıklık ve kesin
likle yeni Reform Kanunu için ne yapacaktır? Sayın 
Demirel Hükümeti tarafından hazırlanan tasarıyı en 

I kısa zamanda Meclislere getirip kanunun samimi ola-
I rak takipçisi olacak mıdır? 
I 2. Bugüne kadar «Toprak işleyenin, su kullana-
I nın» dır diyen Sayın Ecevit, yeni Kanunda bu espri-
I yi de getirecek midir? 
I 3. Urfa'da toprak ve tarım reformu uygulama-
I sini sebepsiz yere sırf hükümet olabilme aşkına dur

duran Sayın Ecevit bundan sonra ne yapacaktır? 
J 4. Urfa'da kamulaştırılan ve Hazine adına tescil 

edilen toprakları işleyenler mi kullanacak, yoksa or-
I taklık Hükümetine destek olan toprak ağaları mı iş-
I leyecektir? 
I 5. 10 Mayıs 1978 tarihine kadar kanun çıkmaya-
I cağına göre Urfa'da Hazineye mal edilen 3 milyon 
I dönüm arazi kime ikram edilecektir? 
I Bu sorulara ciddi, kesin, açık cevap bekler, Büt-
I cenin Türk milletine hayırlı, uğurlu olmasını diler, 
I hepinizi saygıyla selamlarım. (AP sıralarından alkış

lar) 

I BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
I Grupları adına başka söz isteyen yoktur. Şahıs-
I îarı adına Sayın Akıp Aksaç?.. Yok. 

Başka söz isteyen?.. Yoktur. 
I Bu şekilde Toprak ve Tarım Reformu Müsteşar-
I lığı Bütçesi üzerinde grupların ve şahısların konuş-
I ması bitmiştir. 

Sayın Bakan Enver Akova, buyurunuz efendim. 

DEVLET BAKANI ENVER AKOVA (Sivas Mil
letvekili) — Sayın Başkan, değerli senatörler; 

Bakanlığıma bağlı Toprak ve Tarım Reformu Müs
teşarlığı ile ilgili bütçe üzerinde Cumhuriyet Halk Par-

I tisi Grup Sözcüsünün ve Adalet Partisi Sözcüsünün 
burada dile getirdikleri bazı hususları 10 dakikalık 
bir zaman içinde, sınırlanan çerçeve içinde, Yüksek 
Heyetinize arz etmek istiyorum. 

I Şunu açıklıkla söylemek isterim ki, Türkiye'de 
I Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı ile ilgili ça-
I lışmalar bu personel tarafından yapılan bütün tatbi

kat safhaları hepinizin bildiği gibi kolay olmamıştır. 
20 günlük bir zaman içinde bütün gücümü, kuvveti-

I mi özellikle bu Bakanlık içinde bu Müsteşarlığa ken
dimi adadım ve verdim. 

I Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Sayın Prof. Dr. 
Ziya Gökalp Mülayim bazı hususları dile getirdiler. 

I Bakan olarak bu rakamları gerçek yönüyle arz etmek 
I niyetindeyim. 

Değerli arkadaşlarım; 
I Türkiye'de 1617 sayılı Toprak ve Tarım Refor-
| muyla ilgili öntedbirler kanun tasarısı çıkarılmıştır 
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ve 1972 tarihinde bildiğiniz gibi yürürlüğe girmişim 
1973 yılında ise 1757 sayılı esas Kanun çıkarılmış, 
yürürlüğe girmiş; ancak 1977 yılında bir siyasi parti
nin müracaatı üzerine Anayasa Mahkemesi tarafın
dan bu Kanon iptal edilmiştir. O halde, siyasi bas
kılar ve siyasi atmosferler; açıklıkla beyan etmek is
terim ki, birçok uygulamalarda aksaklıklara neden 
olmuştur. 

Değerli senatörler; 
Kamulaştırma ve dağıtım faaliyetleri ile ilgili, ba

zı rakamlar üzerinde duralım : 
Kamulaştırma : 
1. Tapulama yoluyla Hazineden intikal eden 

arazi miktarı (Gerçek rakam olarak veriyorum) 
1 150 264 dönümdür. 

2. Şahıslardan kamulaştırma yoluyla intikal eden 
araz] miktarı 1 767 351 dönümdür. 

Toplam 2 917 623 dönüme irca olmaktadır. 
O halde, tarihler silsilesi içinde senelere göre bu 

hususu eğer konuşmak ve dile getirmek gerekirse, da
ğıtım bakımından 1975 yılında 8 köyde lti3 çiftçi aile
sine 26 bin dönüm arazi verilmiştir. 

1976 yılında 23 köyde 615 çiftçi ailesine 96 141 
dönüm arazi verilmiştir. 

1977 yılgıda 17 köyde 409 çiftçi ailesine 56 654 
dönüm toprak dağıtımı yapılmıştır. 2 köyde de 
52 614 dönüm toprak dağıtımı hazır beklemektedir. 
Bugüne kadar 48 köyde 1 187 çiftçi ailesine 178 813 
dönün toprak dağıiılmış bulunmaktadır. 

Değerli senatöıler; 
Toplulaştırma meselesine gelijıce : 
İstanbul'da yapmış olduğum tetkikler neticesinde 

çeşitli senelerde ve kademelerde bazı vilayetlerimizin 
bir kısmında, hatta belirli köylerde toprak ve tarım 
refoi'murrjn ç a l k a l a n olnraştur: İstanbul Bakır
köy'e bağlı Kayabaşı Köyü ve Samlar Köyüîie bizzat 
gittim, buradaki vatandaşlarla temaslarda bulundum. 
Yammda İs^anbHİ Vaîi Muavini ve Bakırköy Kayma-
kammı almak nırcîiyle denetlemelerimi sürdürdüın. 
Bir köyde tcplu*a=t;rm3ya ait ittifakla diyebilirim ses 
çıkmıştır; ama Sasılar Köylümde (Cumhuriyet Hükü
metinin bir üyesi olarak gerçek söylersek istiyorum) 
kstiyen toplulaştırmaya yanaşmıyorlar. Sebebi?.. 
Açıkça bana şımu söylediler : Siz İstanbul'un sebze-
sin'iî çoğunu, hatta salatalığım temin ediyoruz, Baba-
knmız-dan, annelerimizden miras olarak bize evlek 
halinde arazi kalmıştır, bizim bu sulu arazimiz alına
caktır, bise kıraç arazi verilecektir, diye bir kuşkunun, 
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| bir korkunun içine bürünmüş bulunuyorlar. Kendile
riyle uzun konuşmam nelices'nde yine de onları razı 
ettiremedim. Ama, biz, en adil ölçüler içerisinde bu 
reform çalışmalarım yürüteceğiz, değerli senatörler. 

i Kiralamaya gelince : 
24 köyde 364 topraksız veya az topraklı çiftçi ve-

i ya çiftçi grupuna 50 080 dönüm Hazine arazisi, 
1 967 820 TL. karşılığında kiraya verilmiştir. Ancak, 

| ifraz çalışmaları hususunda 172 köyde toplam 
1 löö Oöö dönüm arazinin ifraz çalışmaları bitmemiş
tir, devam etmektedir. Şu kadarını söylemek isterim 
ki, bazı gazetelerde, basında yer aldığı gibi; ancak 
bakanlığım tarafından Urfa'da geçici olarak çalışma
ları durdurmuş bulunuyoruz ve verdiğim söz de şu
dur : Yüce Senatodan ve Meclisten bütçe kanunu çık
tıktan sonra bizzat Urfa'ya gidip her siyasi partiye 
mensup arkadaşımızın milletvekili ve senatörlerimizin 
müracaatları üzerine yerinde denetlemeyi yaptıktan 
sonra adil ölçüler içerisinde orada da çalışmalarımızı 
sürdüreceğiz. Burada çalışan personel 30 kadardır ve 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünden orada görevli 
bulunmaktadırlar. 

i Değerli senatörler; 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığında görev

li personelin öğrenim durumlarına göre miktannı arz 
ı etmek istiyorum. 

Yüksekokul, fakülte mezunu 299 kişi görev yap-
I maktadır, lise ve dengi okul mezunları olarak 352 
î kişi görev yapmaktadır. Ortaokul mezunu olarak 136 

kişi görev başındadır, ilkokul mezunu olarak 390 kişi 
ı çauşmaktadır. Toplam olarak Toprak ve Tarım Müs

teşarlığı bünyesinde yalnız Urfa'da değil, diğer tatbik 
bölgelerinde olmak üzere 1 177 kişi çalışmaktadır. 

Çok kıymetli senatör Mülayim Beyefendinin te-
! mas ettikleri hususlara da burada biraz değinmek is

tiyorum. Senelere göre arz edeceğim. 

i Değerli senatörler; 
j 1757 sayılı Toprak ve Tanm Reformu Kanununa 
] göre geçici-yevmiyeli personel olarak istihdam edilen

ler; 1973 yıhnda sıfırdır ve bu gerçektir. Sayın sena-
I terler bu rakam sıfirdir. 

j 1974 yıhnda alman personel sayısı 72'dir. Ayrı
lan personel sayısı 72'dir. 

1 , 1 . 1975 - 1 , 5 , 1975 tarihleri arasında 33 ki
şi alınmış, 32 kişi ayrılmış; bir kişi kalmıştır. 

i 1 . 5 . 1975 - 31 . 12 . 1975 tarihleri arasında 
geçici yevmiyeli olarak 138 kişi alınmış, 131 kişi ay-

] nîanlar arasında; 7 kişi katmıştır. 
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1976 tarihînde 132 kişi aîımtıış, İZA kişi ayrılmış; 
28 kjgl görev başında kakmşür. 

Î977 yıîmda 330 k»;! akamıç, 155 kişi aynîmış; 
225 kişi görev başmda kakîîişfır. 

Toplam : 17 kişi de bu sene alılmak suretiyle 
782 kişi alıımuş, 504 kTşi a y ^ m ; | ; 273 kvçi şn anda 
görev başındadır. Bu not Urfa dışındakiler için. 

BAŞKAN — Saym Bakr.n, üç dakika.îr-2 var. 

DEVLET BAKANİ ENVER AKOVA (Devam
la) — Bagiin Urfa'da bütün personelin yekûna 421 
kişiden ibarettir. 

Değerli senatörler; 
Geçici yevmiyeli personel olarak Urfa Bölge Baş-

kanlığında istnıdam edilenlerin yıllar itibarıyla duru
mu da şudur : 

1973 yılında hiç personel alınmamıştır, sıfırdır. 
1974 yılında alınan personel sayısı 124, aynlan 

personel sayısı 121; üç kişi kalmıştır. 
1975 yılmda 395 kişi alınmış, 395 kişi çıkarılmış; 

bu yılda çalışan olmamıştır. 
1976 yılında 699 kişi akıımış, 452 kişi çıkarılmış; 

247 kişi ka?msştîr. 
1977 yılında 405 kişi alınmış, 238 kişi çıkanlımş; 

167 kişi kalmıştır. Toplam : 421 kişi Urfa bölgesinde 
çalışmaktadır. 

Sözleşmeli personel olarak durumu arz etmek is
tiyorum : 

1973 yılında alman personel yedi, ayrılan perso
nel altı; kalan personel bir. 

1974 yılında alman personel sayısı sekiz, ayrılan 
personel sayısı yedi; halen çalışan personel sayısı bir
dir. 

1 . 1 . 1975 • 1 . 5 . 1975 tarihleri arasında per
sonel alınmamış. 

1 . 5 . 1975 - 31 . 12 . 1975 tarihinde 27 kişi alın
mış, 23 kişi ayrdmış; halen çabşan personel dörttür. 

1976 yılında 33 kişi alınmış, 16 kişi ayrılmış; 17 
kişi kalmıştır. 

1977 yılında 22 kişi alınmış, yedi kişi ayrılmış; 
15 kişi çalışmaktadır. 

657 saydı Devlet Memurları Kanununa göre is
tihdam edilenlere gelince : 

1973 yılında 86 kişi alınmış, 47 k?şi ayrılmış; 39 
kişi kalmıştır. 

1974 yılında 97 alman, 39 ayrılan; kalan 58Mir. 
1 . 1 . 1975 - 1 . 5 . 1975 tarihinde iki kişi alın

mış ve iki k'ş! kahraştır. 
BAŞKAN — Saym Bakan, bir dakikanız kalmış

tır efendim. 

DEVLET BABANI ENVER AKOVA (Devam
la) — Teşekkür ederin:* Zaten blllriycrsm Szym. Baş-

1 . 5 . 1975 - 31 . 12 . 1975 tarihleri arasında 44 
kişi aknnnşj 13 kişi ayiık^uş; 31 kişi kalmaşiır. 

.rlalnde ı Î7ö kişi akıımış, Sö kişi ayrılmış; 
129 kişi kaimidir. 

1977 ferikinde 135 k'si nknn lo kişi aynknış; 
I J J k;*i üll^t. li-vcv yapraktadırlar. 

Düğeri! senatörler; 
Ure5kn imkânları artırılan çiftçilerimizin ürettik

leri mallarını değerlendirme ve pazarlama imkânını 
sağlayabilecek demokratik kooperatifçiliğe hızla giri
şilecek ve kssa bir süre içerisinde toprak reformu 
kooperatifleri yari sathında geliştirilecektir. 

Ülkemizin hayvansal üretiminin teme!! olan mera, 
yaylak ve kışlakların tespiti, taksisi ve ıslahı progra
ma başlanarak ve beîirîû bir çerçeve içerisinde düzen
lemeye yonkîea tabi tutulacaktır. 

Sınırlı fanm topraklarımızın birim alanından sağ
lanan verimin arhnînîasına çalışılacak ve münbit ta
rım topraklarımın tarıma aysrarak, tanm dışı amaç
larda kuSamimasım önlemek için her türlü tedbir alı
nacaktır. 

BAŞKA?-J — Sayın Bakan, lütfen efendim prog-
rnımnnz; çok dolu. 

DEVLET BAKANI ENVER AKOVA (Devam
la) — Sayın Başkan, biraz müssnıabamzı istirham 
e d ly oram. 

BAŞKAN — Oldu zaten. 

DEVLET BAKANI ENVER AKOVA (Devam
la) — DegerM senatörler; 

Bugün için yapabileceğimiz tek şey vardu*; 10 Ma
yıs 1975 iarklne kadar, Anayasa Makkemesinin ver
dimi karar gereğince bugünkü ıısyguîr.ma knkâmnı an
cak bulablîeceğ'2, Hükümetimiz Programında belirtti
ği S'M en İnşa bir zaman içinde Yüce Parlamentoya 
Toprak ve Tarım Reformu MiisteşarkSı ile ilgilıi ye
ni bir kamın tasarısını sunacaktır ve şunu açıklıkla 
söylemek istiyorum; hiç kimsenin şüphesi bulunma
sın ve kuşku duymas»n. Bakanlığıma bağlı Toprak 
ve Tanm Reforma Müsieşnrkgmda siyasete sureti ka-
tlyede müsaade etmeyeceğim. Herhangi bir konuda 
değerli arkadaşlarıma intikal eden konu varsa, Bakan
lığıma önemle intikal ettirmelerini), beklemekteyim. 
Ger^k" işlem yapılacaktır ve bu arkadaşlarıma, hızla 
kendi isimlerine, adreslerine cevap verilecektir, Şunu 
kesinlikle söylemek isterim ki; Urfa'mn dışında top-
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rak tarım reformu ile ilgili herhangi bir uygulama 
durdurulmamıştır. 

Bütçem üzerinde değerli arkadaşlarımın görüşleri
ni değerlendirecek ve onlardan elbette ışık alacağız. 

Bütçemizin Yüce Türk milletine hayırlı uğurlu 
olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyor, hepinize 
saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayısı Bakan. 
Toprak ve Tarmı Reforma Bütçesinin tümü üze

rindeki görüşmeler bitmiştir. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum : 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir,, 

Maddeleri okutuyorum efendim : 
Toprak ve Tarım Reforma Müsteşarlığı 1978 ma

li yılı bütçe kanunu tasarısı. 
Madde 1. — Toprak ve Tarım Reformu Müste

şarlığına 1978 mali yılında yapacağı hizmetler için, 
bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (624 926 
000) lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — (A) işaretli cetveli okutuyorum. 

Toprak ve Tarım Reformu 
Müsteşarlığı Bütçesi 

BAŞKAN 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 25 456 000 
BAjŞKAN — Bölümü oylarını
za. sunuyorum '• Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Toprak ve Tarım Reformu uy
gulamaları 304 470 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıl
mayan transferler 295 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler.,. Ka
bul edilmiştir. 

1 nci maddeyi (A) işaretli cetveli ile birlikte oy
larınıza arz ediyorum : Kabuî edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Toprak ve Tarım Reformu Müste
şarlığı gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (624 926 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

Gelir 
türü 

(B) işaretli cetveli okutuyorum. 
E — CETVEL! 

Lira 

100 000 2 Vergi dışı gelirler 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum : Kaba! edenler... 
Kabili etmeyenler,,. Kabul edil-
miştiv. 

3 Özel gelirler 624 826 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi (B) işaretli ı el veliyle birlikte oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabu* edilmiştir. 

Madde 3. — Toprak ve Tarım Reformu Müste
şarlığınca 1978 mali yılında elde edilecek gelir çeşit
lerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline, 1978 mali yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi (C) işaretli cetvel ile 
birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Harcamalara ait formül bağlı (R) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oylanmza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 5. — 1757 Sayılı Kanunun 201 nci mad
desi gereğince TC Ziraat Bankası nezdinde açılan 
«Toprak ve Tarım Reformu Fonu» na Genel Bütçe
den ödenmesi gereken meblağ 1978 mali yılı için 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı Bütçesine bu 
amaçla konulacak ödenekten karşılanır. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi oylarınıza arz ed'".yo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 6. — Toprak ve Tarım Reformu Müste-
çarhğî, 1978 mali yılı içinde yeni bir kanun çıkarılın
caya kadar, 1757 saydı Kanunun ödemelere, borçlara 
Toprak ve Tanın Reformu Fonuna ve maü konulara 
ilişkin 40, 41, 182, 187, 189, 190, 194, 196, 197, 198, 
201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 219, 220, 223 
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ve 224 neü maddelerindeki hükümleri yürütmekle yet-
kilrdfr. 

BAŞKAN — 6 ncı maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 7. — Bu Kanun 1 Mart 1978 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler,.. Kabul 
edilmiştir. 

Madde 8. — Bu Kanunu Başbakan ve Maliye 
Bakam yürütür. 

BAŞKAN — 8 nci maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Tümünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, ayrıca açık oya arz edilecektir, kupalar 
gezdirilsin. 

Toprak ve Tanm Müsteşarlığı Bütçesinin Türk 
milletine, bakanağa hayırlı olmasını dileriz. 

/ . — 1978 yılı bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu. (Millet Meclisi : 1/52, 
Cumhuriyet Senatosu : 1/525) (S. Sayısı : 729) (De
vam) 

E) DEVLET METEOROLOJİ İŞLER! GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Şimdi programımız gereğince Dev
let Meteoroloji Gene! Müdürlüğü Bütçesi görüşüle
cek; lütfen Komisyon ve ilgili Bakan yerini alsın
lar. 

Gruplar adına, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
adına Sayın Ziya Gökalp Mülayim, buyurunuz efen
dim. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Trabzon) — Hayır 
efendim. 

BAŞKAN — Burada öyle yazıyor. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Trabzon) — Bu ko

nuda sözcümüz yok, bir yanlışlık var. 
BAŞKAN — Evet, Cumhuriyet Halk Partisinin 

sözcüsü yokmuş. AP Grupu adına Sayın Mehmet Er
dem; buyurunuz efendim. 

AP GRUPU ADINA MEHMET ERDEM (Bile
cik) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun değerli üye
leri; 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 1978 malı yılı 
Bütçesi hakkında Adalet Partisi Grupunun görüşleri
ni arz etmek üzere huzurlarınızdayım. 

| Sayın senatörler; 
Meteorolojinin dünya çapında büyük bir önemi 

vardır ve çok yanlı bir hizmettir. Bugün her yerde 
J meteorolojiden istifade edilmektedir. Meteoroloji, di-
I ğer bilim dallarına oranla daha hızlı gelişen ve gide

rek geniş alanlara uygulanan bir bilim dalıdır. Bu özel
liğini sürdürmek ve günümüzün gerektirdiği ihtiyaçla
rı eksiksiz olarak karşılamak için gerekli tedbirlerin 
alınması şarttır. Zira meteoroloji, ülkemizin ekono
mik kalkınmasında doğrudan doğruya veya dolaylı 
olarak gerekli katkılarda bulunan bir kuruluştur. 
Onun için bu kuruluşa el birliği ile yardım etmemiz 
elzemdir. Bugüne kadar Genel Müdürlüğün merkez 
ve taşra teşkilatındaki bütün memurları sessiz, seda
sız ve bir çok zorluklarla da mücadele ederek vazife
lerini bihakkın yapmışlardır. Kendilerine teşekkürü 
bir borç bilirim. 

Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü çalışmala
rının daha verimli ve aksaklıkların asgari hadde indi
rilmesi için bazı tedbirlerin alınmasını da lüzumlu 
görmekteyiz. Önerilerimizi şu şekilde özetleyebiliriz: 

1. Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğünde ça
lışan memurların büyük bir kısmı normal mesai ya
pan Devlet dairelerinden büyük farklılıklar göster
mektedir. Burada çalışan elemanların geniş ölçüde 
yıpranmakta olduğu, sağlıklarından kaybetmekte ve 
bazı hastalıklara tutulmakta oldukları meydandadır. 
24 saat devamlı mesai yapan, bu bölümlerde çahşan 
elemanlar yerine göre yarım saatte, yerine göre her 
saatte binalarından uzak olan rasat parklarına git
mekte, bilhassa kış aylarında soğuk sıcak değişmele
rine maraz kalarak kısa zamanda sağlıklarından ol
maktadırlar. Bunun tedbirleri alınmalı, bu zahmete 
katlaman memurların mali yönden tatmini cihetine gi
dilmelidir. 

657 sayıh Kanuna göre sabah 9.00'da vazifeye baş
layıp, akşam saat 17.30'da işini terk eden, haftada 39 
saat mesai yapan bir memurun, yıllık resmi tatiller 
hariç çalışma saati ortalama yılda 1950 saattir. Dev
let Meteoroloji Genel Müdürlüğünde merkezde Hava 
İşleri Müdürlüğünde çalışan elemanlarla taşradaki 
bazı istasyonlarda çalışan elemanların normal memu
ra nazaran yaptıkları fazla çalışmaları şöylece tahlil 
edersek; istasyonlarda gece gündüz, tatillerde dört ekip 
halinde 12 saatlik nöbet sistemiyle çahşan elemanlar 
yılda 2 190 saat; yani normale nazaran 244 saat faz
la çalışmaktadırlar. Üç ekip halinde 24 saatlik nöbet 
sistemiyle çalışanlar, yılda 2 920 saat çalışmaktadır-

| lar. Bunlar da normale nazaran yılda 970 saat fazla 
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mesai y a p m a k t ı r l a r . Bu gruplara dahil olanlar; is-
tldîalciler, haritacılar, telsizciler, telemeiler, rasatçılar 
ve teknisyenlerdir. 

Sayın senatörle?; 
Bu genel müdürlükte çalışan kıymetli, yılmak bil

meden memleket klarnetinde hayatları pahasına da 
olsa fedakârlıkla vazife vermek aşkıyla ncket bekle
yen memur kardeşlerimize gerekli haklarının azamisi
nin verilmesini temenni etmekteyiz. 

3. Meteorciejl Teşkilat:, msrvmt meteoroloji is
tasyonları sayısı bakımından, yeterli değildir. İstas
yon sayıları artırılırken, batan istasyonların kapasite
lerinin yif "t"\*"i v^er r e c i n e de gl -"l~:-.e'. '!:•'. 

4, Tsr'f şJîekcr'yic m?:'-*.':: arasında''! kake-Iej-
roenin ve b'kji ahvveT~"zıİP daha sikaül ve rai: ak! 
olmasına çahşılnıakdır. 

5.- Meteorolojik hkmetierin günün şartlarına uy
gun olarak yürütüime2İs öncelikle gelişen ve değişen 
teknik bilgilerle mücehhez personelle çalışmak ve uy
gulamakla mümkündür. Günümüzün gerektirdiği ih
tiyaçları eksiksiz olarak karşılamak için personel eği-
timine ehemmiyet verilmeli ve latanbal Teknik Üni
versitesinde yetiştirilen meteoroloji mühendislerinden 
istifade edilmelidir. 

Sayın senatörler; 
Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ait ¥itçe görüşü

lürken, tarihi Kandilli Rasathanesinin durumuna da 
değinmeden geçemeyeceğim. 

Rahmetli Fatin Hoca devi inde ve ondan sonra o 
günkü namüsait şaıüara rağmen ilmi bir şükret ya
par? Kandilli Rasathanesi maalesef îîsai hüviyetini -kay
betmiş, Boğazlçi-ıre yazlık hır sayfiye kaime gelmiş
tir. Uzun zamandan beri rarathaneye yerleren başta 
rasathane müdürü olmak ürere, en küçük rerıonelkre 
kadar bir revizyondan geçmesinin sarini olduğu İnan
andayız. Kendilerine bağlı olmasa dahi, Sayın Bakan
dan ve Genel Müdürden r ican; tarihi Kandilli Ra
sathanemizi Uganda ayarı kir rasathane olmadan 
kurtararak, eski ilmi ve şöhretli ismine layık bir hale 
getirmeleri hususunda gayret göstermeleridir. 

1978 mali yılı Devlet Meteoroloji îşieri Genel Mü
dürlüğü Bütçesinin memleketimize hayırlı olmasını 
diler, Adalet Partisi Grupn adına hepinizi saygılarla 
selamlarım, (A? snralanmlan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Erdem. 
Başka süs isleyen? Yek. 
Buyuran Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI El'İVlliill AKOVA (Sivas 

Milletvekili) — Sayın Başkan, değerli senatörler; 
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j 10 . 2 . İ937 tarih, 3Î27 sayılı Kamınla Devlet 
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü adı altında Baş
bakanlığa bağlı genel bütçeli bir kuruluş olarak faa
liyete başlanıştır. 

15 . 6 . 1942 tarih ve 4256 sayılı Kanunla bu ka
mımın bazı maddeleri değiştirilmiş ve bazı hükümler 
eklenmiştir. 

15 . S . 1957 tarih, 6967 sayılı Kanunla Devlet 
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Başbakanlıktan, 
Tarım Bakanlığına devredilmiştir. 

Yine 3 . 2 . 1978 tarihli Kararname ile bugün 
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Başbakanlığa 
bağlanmış bulunmaktadır. 

Ba Genel Müdürlüğün amaçlarına gelince : 
Türkiye'nin havası, suyu, iklimi ve umumiyetle 

meteoroloji ile ilgili işier üzerinde çalışan ve bu yolda 
çahşmak ürere teşekkül halinde bulunan bütün ku
ramları da içine almak ve Türkiye'nin bu sahadaki 
askeri ve sivil iıer türlü hizmetlerini yürütmek bu Ge
nel Müaürüiğiin amaçları arasındadır. 

Görevlerini dört anamadde üzerinde toplamak 
mümkündür sayın senatörler: 

1= Milli ve milletlerarası çalışmalarla belirli alan
larda hareket eden yerli, yabancı, askeri, sivil, kara, 
deniz ve haya taşıtlarının korunmalarını sağlamak, 
yari içinde meteorolojik çalışmalara ihtiyaç gösteren 
tevekküllere ve halka gerekli bilgiyi hazırlamak. 

2. Memleketin bayındırlık, ulaştırma, adalet, 
ekonomi5 sağlık ve kültür faaliyetleri için gerekli yar
dımcı çalışmaları hazırlamak. 

3. Kara. Deniz ve Kava Kuvvetlerimizle, NATO 
ve £SkiTO askeri antlaşmaları sebepleriyle 3'itklen-

i m!ş olduğa askeri sonnnkıkrkları yerine getirmek. 
4. Türlüye çanında yapılan rasat ve etütîeriyle, 

Türlüye çr.pında yardan ilmi araştırma, inceleme, ve 
ayrıca yatırım, planlarına ışık tatmak, bu Genel Mü
dürlüğün görevleri arasmda yer almaktadır. 

Sayın senatörler; 
Bu kuralrşan teşkilat ve personel durumu bakı

lmadan bir iki cümle söylememe müsaade buyurma
nızı rica ederim. 

Devlet Meteoroloji İşleri Genci Müdürlüğü bu gö
revleri; merkezde genel müdür, teknik ve idari olmak 
üzere iki genel müdür yardımcısı yönetiminde, S da
ire başkanlığından oluşmaktadır. 19 şube müdürlüğü, 
taşrada 15 bölge müdürlüğü bünyesinde toplanmış, 
4 uluslararası hava limanı ve deniz istasyonları, 5 ra-

| dar,, 6 raciyosoride- 59 sinoptik ve hava meydanları, 
184 büyük klimatoloji, 200 küçük klimatoloji 742 ya-
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ğış, 688 tanımsal meteoroloji, 7 merograf istasyonla
rından oluşan bir gözlem şebekesiyle yürütülmektedir. 

Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatında; 
genel idare hizmetlerinde 455, teknik hizmetlerde 
1 471, sağlık hizmeti erinde 4, eğîtim hizmetlerinde 4, 
yardımcı hizmetlerde 1 461 kişi olmak üzere toplam 
3 395 personel çalışmaktadır. 

Sayın senatörler; 
Adalet Partisi Grup Sözcüsü Sayın Mehmet Er-

dem'in grupu adsna yapmış olduğu konuşmayı dinle
miş bulunmaktayım. Bu Gene! Müdürlüğe ait dilek 
ve temennilerini ilgili bakanlığa ulaştıracağımı Yüce 
Heyetiniz huzurunda arz etmek istiyorum. 

Bu bütçenin Türk Milletine hayırlı olmasını niyaz 
ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Böylece Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdür

lüğü bütçesi üzerindeki görüşmeler bitmiştir. Bölüm
lere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel 
Müdürlüğü Bütçesi 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 50 485 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Meteoroloji rasat ve analiz 
hizmetlerinin düzenlenmesi ve 
geliştirilmesi hizmetleri 264 136 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler,.. Kabul 
edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 5 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bütçenin tümünü oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler,.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Türk 
Milleti için hayırlı olmasını dileriz efendim, 

F) AY AS A MAHKEMESİ BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Şimdi, programımız gereğince, Ana
yasa Mahkemesi Bütçesi müzakerelerine başlıyoruz. 

Cumhuriyet Ualk Parifsi Grypu adına Sayın Zih
ni Beiil, buyurunuz efendim. Tabii biliyorsunuz, ko
nuşma süreniz 10 dakikadır. 

CHP GRUPU ADINA ZİHNİ BETİL (Tokat) — 
Yüce Cumhuriyet Senatosunun Sayın Başkam, sayın 
üyeleri; 

Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet Senatosu 
Grupunun 1978 Mali yılı Bütçe Korumu fosansınin 
Anayasa Mahkemesine ait k-snıı hakkındaki göriişü-
nü açıklamak üzere huzurunuzda bükmüyorum. 

1977 Mali Y»Jı Bütçe Kanunu tasansınıa bu ko
nudaki grup sözcülüğünü de bezi y^posşünî, Bu yıl 
grup sözcülerine ayrılan konuşma süresinin İG daki
kayla sınırlanmış olmasını da göz önünde bulundu
rarak, geçen yıl söylediktendi tekrardan, kaçmacağun 
YO konunun önemini koruyan özellikleri üzerinde 
durmakla yetineceğim. 

Bilindiği gibi, Anayasa Mahkemesi 15 asd ve 5 
yed el*, üyeûan kurulu, Anayasarnızün ve demokratik 
yaşamımızın güvencesi olarak kurulmuş bir Anaya
sa kuruluşudur. 

Anayasamız, Anayasanın üstünlüğü ilkesini ka
bul etmiş^r, Anayasanızın 8 nci maddesindeki; 

«Kanunlar Anayasaya ayk-rı olamaz. 
Anayasa hükümleri, yasarca yiirülınc ve yara or

ganlarını, İdare. makamlar-m ve kişileri bağlayan te
mel hukuk kuralkındır.» 

Hükmü bu nedenle konulmuş ve Î47 nci madde
ciyle Anayasa Mahkemesine, kanun'arın ve Türkiye 
Büyük Müüst Meclisi İçtüzüklerinin, Anayasaya uy-
ganluğ-mu denetleme yetki?! bu nedenle verilmiştir. 

Aynca, Anayasanızın 4 ncü maddesindeki, «Hiç
bir kimse veya organ, kaynağmı Anayascîdan almayan 
kir devlet yetkisi kullanamaz» V-TÎ 152 nci maddesinde 
yer alan, <• Anayasa Mahkemesi kararları, Devletin 
yasama, yürütme ve yargı organlann», idare mnkafiı-
îarınî, gerçek ve tüzelkişileri bağlar» kuralları da, 
uygulamada, Anayasanın üstünlüğü ilkesini sağlama 
amacıyla konulmuş kurallarıdır. 

Anayasa Mahkemesi, yasalar:*? ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisi İçtüzüklerinin Anaaysaya uygun
luğunu denetlemekten başka; Cumhurbaşkanın*, Ba
kanlar Kurulu üyelerini, Yargıtay, Danıştay, Askeri 
Yargıtay, Yüksek Hakir ler K-ırulu ve Sayıştay Baş
kan ve üyeleriyle; Cuıiîk'uriyct BuşLiavas-, Başkanım 
Sözcüsü, Askeri Yarg-iay Başsavcısını ve kendi Baş-
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kan ve üyelerini görevleriyle ilgili suçlarından dola
yı Yüce Divan sıfatıyla yargılamaktır. 

Siyasi partilerin kapatdması hakkındaki davalara 
bakmak, siyasi partilerin gelir kaynakları ve giderleri 
hakmda verecekleri hesaplan denetlemek ve bu par
tilerin sicillerini tutmak; Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyelerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldı
rılmasına veya üyeliklerinin düşmesine (Kendi mec
lislerince) karar verilmesi halinde ilgililerin, Anaya
sa ve İçtüzük kurallarına aykırılık iddiasına dayanan 
iptal istemlerini karara bağlamak; Danıştay üyelerini 
seçmek ve kendi üyeleri arasından Uyuşmazhk Mah
kemesine Başkanlık edecek üyeyi seçmek görev ve 
yetkisine sahiptir. 

Sayın Senatörler; 
Bizim Anayasamız, Devletimizin şeklini sadece 

«Cumhuriyet» sözcüğü ile tanımlamamış, kabul etti
ği Cumhuriyetin nitelikleri, için 2 nci maddesinde, 
«Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına ve başlangıçta 
belirtilen temel ilkelere dayanan, milli, demokratik, 
laik ve sosyal bir hukuk devletidir.» demekle de yetin
memiş, bu maddeye koyduğu kuralla, devletimizin 
aynı zamanda bir «Hukuk Devleti» olduğunu da 
ifade etmiştir. Bu da Anayasamızca hiç kuşkusuz, 
hukukun üstiiniüğü ilkesinin kabul edildiğini kanıtlar. 

Sayın Senatörler; 
Konumuzun aydınlanması için. Anayasamızın şu 

kurallarını da hep birlikte hatırlamamızda yarar görü
yorum. 

1961 günlü Anayasamız, egemenliğin kayıtsız 
şnrtsız Türk Milletine ait olduğunu, 4'ncü maddesi
ne bir temel kura! olarak koymakla yetinmemiş ve 
1924 günlü Anayasamızdan farklı olarak aynı mad
deye, Milletin egemenliğini, Anayasanın koyduğu 
esaslara göre, yetkili organlar eliyle kullanacağı te
mel kuralını da koymuştur. 

Ayrıca, 1961 günlü Anayasamız 5 nci maddesine, 
Yasama yetkisinin Türkiye Büyük Millet Meclisine 
ait olacağı ve devredilemeyeceği, 6 nci maddesine, 
yürütme görevinin, kanunlar çerçevesinde Cumhur
başkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından yerine getirile
ceği ve 7 nci maddesine de, yargı yetkisinin Türk 
Mîlleti adına, bağımsız mahkemelerle kullamlacağı 
kurallarını koyarak, dengeli kuvvetler ayrılığı ilkesini 
kabul etmiştir. 

Sayın üyeler; 
^".:.;;v--._T.mız5 dcğan ihtiyacı en iyi biçimde kar

şılamak iyi niyet ve amacıyla hazırlanmış ve yürür
lüğe konulmuştur. 

Anayasalar da, güttüğü amaç, dayandığı ilke ve 
koyduğu kurallarla bir bütündür. Anayasamıza asla 
aykırı düşmeyen siyasal tercihler hariç, siyasal par
tiler olarak, Yasama Meclisleri olarak ve Yasama 
Meclisleri üyeleri olarak özgürlükçü demokratik 
parlamenter rejimimizi yaşatmak, ulusumuzu, ulusal 
güvenliği her bakımdan sağlanmış, sosyal adalet ve 
güvenliğin bütün koşulları gerçekleştirilmiş bir top
lum içinde huzur ve refaha kavuşturmak için, her 
şeyden önce Anayasamızı bir bütün olarak kabul et
mek ve uygulamak zorunluluğundayız. 

Yasalarımız, Anayasamızın güttüğü amaç, dayan
dığı ilke ve koyduğu kurallara uygun olarak yapmak 
ve uygulamak, bu zorunluluğun doğal bir sonucudur. 
İşte, Anayasa Mahkemesi bu zorunluluğu karşıla
mak ihtiyacıyla ve bu zorunluluğu sağlamanın bir 
güvencesi olarak kurulmuş bir Anayasa kuruluşudur. 

Anayasa Mahkemeleri kararlarının. Devletin ya
sama, yürütme ve yargı organlarım, idare makamla
rını, gerçek ve tüzelkişileri bağlayıcı niteliği hakkında 
Anayasamızda yer alan kural, bu kararların eleştiril
mesine hiç kuşkusuz engel sayılamaz. Ancak, bu eleş
tiri Anayasa Mahkemesinin gereksizliği sonucunu da 
hiç kuşkusuz doğuramaz. 

Demokratik parlamenter rejimimizi, her çeşit sar
sıntıya dayanıklı ve bütün koşullarıyla yerleşmiş ve 
kökleşmiş bir düzeye ulaştırma çabamızı sürdürme 
zorunluluğunda olduğumuza göre; gerçek düşünce 
özgürlüğü, düşüncelerin sözle, yazıyla ve çizgiyle 
ifadesinin suç sayılmaması aşamasına henüz geleme
diğimize göre, toplumumuzun Anayasa Mahkemesi
ne olan ihtiyacı, hiç bir tartışmaya yer bırakmayacak 
biçimde açıktır. 

Sayın senatörler; 
Özellikle çok partili ve serbest, eşit gizli, tek dere

celi genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına dayalı, 
seçim yaşamına girdiğimizden bu yana çektlşimiz bü
tün sıkıntıların, geçirdiğimiz bütün bunalımların, 
çekmekte olduğumuz bütün sıkıntıların ve geçirmek
te olduğumuz bütün bunalımların temel nedeni, Ana» 
yasamızın bir bütün olarak kabul edilmesi ve uygulan-
mnsı zorunluluğunu (Üzülerek söylüyorum) tam ola
rak gerçekleştirememekliğimizdir. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Yanlış anlaşılmaması için şu açıklamayı da yap

ma ihtiyacım duyuyorum: Anayasamızda, yasaları
mız gibi değişen koşullara ve doğan ihtiyaçlara göre, 
Devlet şeklimizin «Cumhuriyet olduğu hakkındaki 
kural hariç değiştirilebilir. Ancak, bu değişikliklerin 
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Anayasamızda belirlenen biçimde gerçekleştirilmesi 
ve gerçekleştirilinceye kadar uygulanması gerekir. 

Siyasal partilerin, Yasama Meclislerinin, siyasal 
parti ve Yasama Meclisleri üyelerinin saygınlıkla
rının, bu gereğe uyma, uyabilme oranında artabilece
ği ve korunabileceği de bir gerçektir. Zaman zaman, 
«Bu Anayasa ile bu ülke yönetiîemez. Bu Anayasa
nın verdiği yetkilerle hükümetler görev ve ödevlerini 
yerine getiremez.» sözlerini duyduk, clayuyoruz. Bu 
sözleri bu kürsüden söyleyenler de oldu. Söyleyenler 
arasmda Başbakana ve bakanlara rastladığımız da 
oldu. Sadece bu tutum ve davranaşm bile, Anayasa
nın içtenlikle ve bütünüyle kaba! edilip uygulanması 
gereğine ne kadar aykırı düştüğü, biç bîr açıklama
ya ihtiyaç bırakmayacak bir biçimde açıktır. 

Sayın senatörler; 
Burada bir kadirbirlik gereği olarak ve memnun

lukla ifade etmek isteriz ki, bu kürsüden bu Anaya
sa ile başarılı devlet yönetiminin mümkün olabileceği, 
bu Anayasanın verdiği yetkilerle hükümet görev ve 
ödevlerinin başarıyla yapılabileceği inancanda olduk
larını söyleyenleri de dinledik. Bunlar arasında Baş
bakanın ve Bakanların bulunduğunu da gördük. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
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bir Yasama Organıdır. Anaaysa Mahkemesi ise bir 
yasama organı değildir. İptaline karar vardiği bir yasa 
yerine bir yasa yapamaz veya iptal ettiği bir yasa 
kuralı yerine, yeni bir kural koyamaz. 

Sayın senatörler; 
Burada geçmişteki bir dileğimizi bir kez daha 

tekrarlamakta da yarar görüyoruz. 
Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yargılama 

Usulleri hakkındaki 44 sayılı Yasaya göre, bu Yasa
nın yürürlüğe girdiği 25 Nisan 1962 tarihinden bu 
yana, hukuk öğrenimi, hukuk doktorası yapmış yete
nekli hukukçular Anayasa Mahkemesinde görev al
maşlardır. Bunlar arasında o zaman uzman sayılacak 
ölçüde bilgilerini artırmış, tecrübe edinmiş ve Ana
yasa Mahkemesi üyeliğini başarıyla yapma niteliğini 
kazanmsş kişiler de vardır. 

BAŞKAN — Sayın Betil, bir dakikanız kaldı efen
dim. 

CHP GRUPU ADINA ZİHNÎ BETİL (Devam
la) — Teşekkür ederim efendim. 

Anayasa hazırlanırken bu durum her nasılsa dü
şünülmemiştir. Bu boşluğun ilk fırsatta doldurulması
nı dileriz. 

Sayın senatörler; 
Burada izin verirseniz, benim de üyesi olduğum 

ve bu nedenle beni de içine alan bir öz eleştiri 
de yapmak istiyorum. 

Anayasamıza göre Anayasa Mahkemesinin iki 
asd ve bir yedek üyesi Cumhuriyet Senatosunca, üç 
asîî ve bir yedek üyesi de Millet Meclisince seçilir. 
Bu seçimlerde, üzülerek ifade ediyorum, çok gecik
tik, çok gecikiyoruz. Bu gecikmeyi önleyici bir çaba 
İçine mutlaka girmeliyiz. 

Yüce Cumhuriyet Senatosunun Sayın Başkanı, 
sayın üyeleri; 

Anayasamızın güvencesi olma görevini övgüye 
değer bir yetenekle yapan, Anayasaya uygun olarak 
aklığı kararlarla birçok bunalımı önleyen Anayasa 
Mahkemesinin mütevazı Bütçesinin kabulünü diler, 
üyesi olduğum Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet 
Senatosu Grupu ve şahsım adına Yüce Kurulumuza 
saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Betil. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Mustafa Deli-

veli; buyurunuz efendim. 
Sayın Deliveli, müddetiniz on dakikadır. 
AP GRUPU ADINA MUSTAFA DELİVELİ 

(Hatay) — Sayın Başkan, muhterem senatörler; 

Burada Yasama Meclislerinin saygınlığı ile ilgili 
bir konuya, bir kez daha değinmek isterim, 

Bir yasa tasarısı veya teklifinin görüşülmesi sı
rasında, Anayasaya aykınbk ileri sürüîdüğiiiîdc, 
«Biz yasayı çıkaralım. İleri sürülen aykırılığı Ana
yasa Mahkemesi inceler; yerir.de gösme^se reddeder, 
doğru bulursa yasanın iptaline karar verir. Ortada 
sorun kalmaz.» görüşünde olanlara da rastlıyoruz. 
Biz bu görüşe katılmıyoruz. Çünkü, Anayasa Mahke
mesi yasaların Anayasaya aykırılığım otomatik ola
rak denetleyen bir organ değildir. Bu denetimi, usu
lüne ve biçimine uygun olarak dava açddfğı takdirde 
yapar. Ayrıca, Anayasa Mahkemesine ne kadar az 
sayıda yasa iptali davası açılırsa veya açdan dara
lar sonunda ne kadar az sayıda yasa iptaline karar 
verilirse, Yasama Meclislerinin yasama yetkilerini 
o kadar yetenekle yaptıktan ve çıkardıklan yasaların 
Anayasaya uygunluğu &ç;smdan o ksdar inandırıcı 
olduklan sonucuna varılır ki, bu da Yasama Mec
lislerinin saygınlığını artırır. 

Bundan başka, biz, bazıları tarafından ileri sürü
len, «Anayasa Mahkemesi varken Cumhuriyet Sena
tosuna gerek yoktur yahut Cumhuriyet Senatosu 
varken Anayasa Mahkemesine gerek yoktur» görüşü
ne de katılamıyoruz. Çünkü, Cumhuriyet Senatosu 
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Adalet Partisi Grupunun Anayasa Mahkemesi 
Bütçesi hakındakl görüşlerini arz etmek üzere huzu
runuzdayım. Sürem on dakika olduğu için sözlerimi 
bu süre içerisine sığdırmaya çalışacağım. 

Şunu ifade etmek isterim; Anayasamız, kim ne 
derse desin, hangi şartlar altında tedvin edilmiş olur
sa olsun, bir ferdin, haysiyetli Türk Vatandaşının 
hakkını, hukukunu, özgürlüğünü, kendi içinde mün
demiç bir manzumedir. Tatbik edilirse, iyi uygulanır
sa, her haysiyetli vatandaş, hakkım, özgürlüğünü bu 
Anayasanın içinde bulur. 

Anayasaya bir şey demiyorum. Anayasa Mahke
mesinin kuruluşuna da bir şey demiyorum. Gerçi ku
ruluşunda, 1924 Anayasası iîe 1961 Anayasası tedvin 
edilirken, pek haklı olarak, 1946'da çok partili ha
yata başlandığı tarihten 19öö'in ihtilali ve 19Ğ0 ihti
lalinden sonra Yassıada Mahkemesi karartanımı da 
(Türk adaleti için kara lekedir.) bu tedvinde tesiri 
vardır. Bütün buna rağmen, tedvin şekline tesir eden 
etkenler nereden olursa olsun. Anayasa, medeni bir 
vatandaşın, ferdin, hakkını, özgürlüğünü, hukukunu 
içinde toplamıştır. Onun için, övülmek ve medeni 
bir Anayasa olarak kabul edilmek lâzım gelir; ama 
Anayasa değişebilir. 

Sayın ağabeyimiz Zihni Betil Beyefendi, «Evvelce 
bu Anayasa i!c Devlet idare edilme! denmişti.» dedi, 
Evet arkadaşlar, bunu söyleyenler, Sayın Demire! 
idi, Adalet Partisi iüL Hatta Sayın Nihat Erim'de 
böyle söylemişti. Sayın Nihat Erim, «Bu Anayasa ile 
ülke idare edilmez. Bu Anayasanın kılına dokunanla
rı...» diye de birtakım şeyler söyledi. Başbakan oldu. 
20 gün sonra geîdi, kentlisinin teklifiyle ve hepinizin 
imzasıyla 55 maddesini değiştirdik. Demek ki, ihtiyaç
lara göre, sizin tabirinizle «oluşuma» göre hakikaten 
bir değişiklik olabiliyor. Bir tek maddesi hariç, za
man zaman değişir. Bu Anayasanın içinde de değişik 
maddeler olur. Korkarım bir gün Halk Partisi İkti
darı da gelir bu Anayasada bazı değişiklikler teklif 
edebilir. Onun için, değişebilir. «Şu idare ettiydi, bu 
şöyle dediydi, böyle dediydi...» gibi şeyler söylendi. 
Anayasa da bir kanundur, değişmeye müheyyadır ve 
mecburuz da. 

Şimdi, asil Bütçesini tenkit ettiğimiz Anayasa 
Mahkemesine geliyorum. 

Arkadaşlar, Anayasa Mahkemesinin şahsiyeti 
hükmiyesine hiç bir diyeceğimiz yoktur. Anayasa ku
ruluşlarının hiç birine bir diyeceğimiz yoktur. Şah
siyeti hükmiye başka şeydir, kurum başka şeydir, ku
rul başka şeydir; ama kurulu teşkil eden üyelerin sı-

I fatı, davranışı, tutumu, karan, hatta beyanatları bi
zi maalesef şahsiyeti hükmiye değil; ama onları teşkil 
eden insanlara karşı bizi biraz geride bırakıyor, say-
gısızhğm içine sokuyor. 

Sevgili arkadaşlarım; 
Ezcümle, Anayasa Mahkemesinin teşekkülü, va

zifesi, görevi, yetkisi, hududu Sayın Cumhuriyet Halk 
Partisi Sözcüsü tarafından söylendi, kanun hüknıü-

} dür, kanun maddelerinin içinde var. Binaenaleyh on
ları okumak istemiyorum. 

Anayasa Mahkemesinin iki türlü kararı var; bi
risi hukuki kararları. İhtilafında, taraflarında hiç bir 
parti yok veya partileri de yok, ehemmiyeti de hu
kuki bir ihtilaftan ibaret. Hakikaten güzel karar ve-

I riyorlar, o kararda ben de Sayın Betil'e katılıyorum; 
i doktora yapmış, lisan bilen, vukufiyeti, bilgisi ye

teneği sabit olan raportörlerin çok büyük emeği var. 
Onları o heyetin içine, kurulun içine seçmemek, seç
tirmemek (kanuni mani var tabii) hatta bence. Öyle 

I bir mevzuatı her iki partinin birleşip getirmesinde 
yarar var, onu da kabul ediyorum. Ancak, bu ka
rarlara? içinde, hukuki kararlara da bir diyeceğimiz 
yok; fakat Anayasa Mahkemesinin siyasi kararlarına 
diyeceğimiz var. Benim kusuruma bakmasınlar. 

Zaman zaman düşünürüm, sayın Milli Birlikçi ar
kadaşlarımı düşündüğüm gibi. 16 senedir buradayız, 
Sayın Gürsojtrak da söyledi, «Senelerden beri biz 
size...» dedi. 

Arkadaşlar, bize, biri bir teşekkül olarak bitaraf 
ve objektif olur da zaman zaman bizim hatamıza 
«Hatalısın», zaman zaman diğer tarafın hatasını 
«Hatalısınız» derse, başımızın üzerinde yeri var. Bu 
müessesenin böyle bitaraf ve objektif insanlara yeri 

J var. Hatta biz bir şeyden de şikâyetçiyiz : Reisicum
hur tarafından Kontenjan Senatörü olarak gelen ar
kadaşların bir çoğunun muayyen partilere intisap et
tiğini görüyoruz, ortada olmadığım görüyoruz, Bun
lara ihtiyacımız var, bilhassa bu Senatonun ihtiyacı 
var; yani biz günün birinde kontenjan senatörlerinin 

i veya MUM Birlik Grupunun şu veya bu hâdisede ha
kikaten «Şöyledir» derlerse, «Yahu bunlar bitaraftır. 
Seçime, seçilmeye ihtiyaçları da yok. Binaenaleyh, bu
rada bir isabet var mı?» diye bizi düşündürebilir. 

İşte, biz Anayasa Mahkemesi Kurulunun verdiği 
siyasi kararlarda saygınlığımızı kaybettik. Kusura 
bakîîiaiiınlar, eski, efendi, çelebi bir Başkam da kar-
şmnzda oturuyor, o da senatör; ama siyasi kararla-

I rmda.... 
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Arkadaşlar; 
Düşünüyorum, Üniversite Kanununu götürüyo

ruz, iptal ediliyor; Devlet Güvenlik Mahkemeleri Ka
nunu gidiyor, iptal ediliyor; Gösteri Yürüyüşleri Ka
nunu gidiyor, iptal ediliyor; Polis Vazife ve Salahiyet 
Kanunu gidiyor, iptal ediliyor, Af Kanunu gidiyor, 
iptal ediliyor. Bir tek, bir günden bir güne böyle ka
rarlarda ne olur mübarek bir de ortada olsunlar. 

Arkadaşlar; 
Çok yakınlardan tamdığsnı için Anayasa Mahke

mesi üyelerini, Ankara'da çok eski olanlar bilebilir; 
Ankara'nın eskileri, Ankara'nın e!it zümresinin amali
ni, hizmetini, rengini, şeklini, felsefesini 'bfûir, çoğunu 
yakından takip ederim. Hâkimlik bcince odur ki, ar
kadaşlar, tarih okuduğumuz zaman, tarih okuduğunuz 
zaman, iftihar ediyorsunuz. Nereden iftihar ediyorsu
nuz?. Fatih İstanbul'u fethettiği zaman, bir ecnebiye 
«Hükümranlığım ne kadar devam eder?» diye soruyor. 
Ecnebi, «Bana mehil ver» diyor, gidiyor, geliyor «De
vam edecek» diyor. Faıih «Nereden anladın?»» diyor. 
«Adaletimden» diyor. Fatih devrinde bu. 

Yavuz Sultan Selim devrindeki bir şeyhülislamı, 
Sultan Sclim'in, bir fermanını infaz etmiyor. 

Bir mecmuada okudum, Abdülhamit devrinde 
(İsmi de var) nazırlardan birisini suiistimal iddiası 
dolayısıyla mahkemeye veriyorlar. Mahkûm ettirmek 
için yakınları (Belki padişahın haberi yok, bilmiyo
rum) gelip gidiyorlar hâkimi, kadıyı rahatsız cdiyorîar 
yahut söylüyorlar. Evdeki karısı ve iki kızı farkına 
varıyorlar ve «Ya kadı efeni!:, nedir bu, adam gelip 
gidiyor?..» diyorlar. Anlatıyor, yahut da yanında ko
nuşulurken, evine tesir etmek istiyorlar. Karısı bir gün 
hâkime giderken, (Tam da duruşma günüymüş,) «Bir ta
rafta padişah var, öyle istiyor; bir tarafta da şey var, 
mahkûm et, diyor. Hâkim kansına dönüyor, «Evet 
hanım, belki dönemem eve. Bir tarafta padişah var; 
ama öbür tarafta Allah var.» diyor. 

Arkadaşlar; 
500 sene evvel, 1CÖ sene evvel, 150 serse evvel bu hâ

kimlerle idare edilmiş memleket, «Adalet mülkün te
melidir» sözü buradan gelmiş. «Berlin'de hâkim var.» 
den'iyor. Benim nerem noksan?» Beni çok mazur gör
sünler, bir defa bu kapıları, bu kurulların ve kurum
ların muayyen insanlarını politikanın içine çekmeye
ceksiniz. Sayın üstadıma bir şey demiyorum; çünkü bu 
kapıyı biz açtık. 

BAŞKAN — Sayın Deliveli üç dakikanız kaldı. 
AP GRUPU ADINA MUSTAFA DELİVELİ (De

vamla) — Onun için, bir Af Kanunu çıkardık. 

Arkadaşlar; 
Bir Af Kanunu dolayısıyla bugünkü anarşik olay

ların zirveye tırmanmış bulunmasının sebebinde, Ana
yasa Mahkemesi azalarında günah demeyeyim; ama 
kabahatları vardır, günahları vardır. Anayasa Mah
kemesi eğer bugün 1 290,, 1 300, 1 500 kişiyi dışarıya 
sahvermeseydi, (bugün 150-200 tanesi içerideymiş) 
belki bugün anarşik olaylar bu şiddetinde ve hiddetin
de olmazdı. 

Bir Üniversite Kanunu, bir Polis Vazife ve Selâhi-
yet'eri Kanunu; elini kolunu bağlayacaksın, adama 
«İş yap» diyeceksin. Anayasa Mahkemesi üyesi dedi
ğin, faziletiyle, memleket bilgisiyle, ekonomi bilgisini 
kabul etmiyorum; ama memleket şartlarına ve ihtiyaç
larına olan bilgiyi sağdan soldain toplayacak, eviyle 
Anayasa Mahkemesi dairesi arasında gidip gelmek, 
yalnız muayyen bir gazeteyi okumak ve onun felsefe
sinde, onun istikametinde parmağını kaldırmak, yüzde 
yüz bir partinin veya bir kampın veya bir grupun 
aleyhinde rey vermesi nedeniyle biz saygınlığımızı 
kaybettik. Biz isterdik ki, bir mahkeme dediğin za
man, hâkim dediğin zaman, Anayasa Mahkemesi üye
leri dediğin zaman saygı gösterelim, itaat gösterelim, 
ibadet gösterelim. Bu yoktur bizde, bir tarafını kaybet
tik. 

Onun için, rica ediyorum; inşallah bundan sonraki 
(Bizim de fazla şeyimiz kalmadı, muhalefete düştük. 
Belki onlara da bundan sonra iptal mevzuu gelmez; 
ama) kararlarını verirken, memlekettin şartlarına, ta-
raana, davacısına, davalısına bakmadan; rengine şek
line bakmadan, yuvarlaklığına ve uzunluğun bakma
madan karar vermelerini temenni etmektir. Bu bir. 

İki; arkadaşlar, bu kararların içine (belki bu mev-
vuzat meselesidir) bir nisap meselesi de koymak mec
buriyetimiz var. Yediye sekiz; 15 kişi toplanıyor, se
kizi bir kararı aîıyor, sekizini de diğeri. Altı ay sonra 
sekizden birisi emekliye aynlırsa, yeni bir fikir ge
lirse? Binaenaleyh, içtihat da teessüs edemez. Bu iki. 

Üçüncüsü; arkadaşlar, birçok kararlar vardır. 
Çok rica ederim, gazeteciler bizden daha evvel, hele 
Cumhuriyet Halk Partisi yüzde yüz bizden daha evvel 
haber aîıyor. Ben heyeti değil, Reisini değil, hiç birini 
değil; ama demek ki, orada daha evvel karar gerekçe
siyle yazılmadan, tefhim edilmeden, tebliğ edilme
den, Resmi Gazetede ilan edilmeden öğreniliyor. 
Bunun önüne geçilmesini temenni ediyorum. Bu bir, 

İkincisi de, bir karar açıyorsunuz, iptal davası; 4 
sene devam ediyor. Bir iptal davası açıyorsun 10 gün
de, 20 günde, bilemedin bir ayda karara bağlanıyor. 
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Anayasa Mahkemesinin hüviyetiyle bitarafhğıyie ob-
jektif'lğiyle kabili telif değildir. Bunlara dikkat ve 
itina gösterilmesini bu bütçe dolayısıyla rica ediyorum. 

Maruzatımız bundan ibarettir. Beni dinlediğiniz 
için saygılarımı sunarım. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Deliveîi. 

kabul eüneyerJerdefl, Anayasal sistemimiz çok rahat
sız olagelmiştir bugüne değin. Ba gibilerin, yüksek 
yargı organlarının ulusal istenci (iradeyi) gölgeledik
leri, yasama ve yürütmenin üstüne çıkarak onların gö
revlerini de yapar duruma geldikleri suçlamaları, sis
temimizin en belirleyici niteliklerini kavramamış gö
rünmenin, temel kurumların Anayasal işlevlerini be
nimsemek istemeyişin ve kendilerini güç tekeline sa
hip sanmanın da ötesinde büyük yorum yanlışlıklarına 
dayanmakladır. 

Gerçekten yargı organları, yetkilerini en yüksek 
değerde oylama biçimi olan halk oyu ile doğrudan 
doğruya tüm ulustan alarak, onun adına kullandıkla
rına göre, yetki kaynaklan ve ulusal iradeye uygun
lukları tartışılamaz. Yasalar, kararları ya da yürütme 
işlemlerini denetleme ve gerekirse geçersiz kılma yetki 
ve görevlerini de ulustan, bir ulusal sözleşme niteli
ğindeki Anayasa aracılığıyla almışlardır. Bu yetkiyi 
kimse yadsıyamaz. Anayasal kuralların tüm kişi ve 
organlar? bağladığı kesin hükmüne ters düşen bu yet
kiyi küçümsemek ya da tanımamakta direnmenin, sü
rekli bir Anayasa suçu oluşturduğunu ve bunu yapan
ların Yüce Divana gönderilmesi gerektiğini de Sayın 
Danıştay Başkanı, Sayın Cumhurbaşkanının önünde 
Tark kamuoyuna gerekçeleriyle birlikte belirtiler; fa
kat yasa iptallerine karşı akıl almaz sözier ve yermeler 
bir lürlü durmadı. 

Hele çok ilginçtir; çıkarılan bir AT. Yasasında, ge
nellik ilkesini, nesnelliği ve eşitliği açıkça çiğneyen, 
halta Türk Ceza Yasasam 146 neı maddesine göre en 
ağır cezalara çarptırılanları kapsamma alırken; yani 
onları affederken, çok daha hafiflerini kapsam dışın
da bırakan, affetmeyen hükümlerini geçersiz kılarak, 
sürekli uyarılara karşın inat edenlerin hukuk dışı ek
lentilerin :îen o Yasayı artıran kararı eleştirmenin, 
değil, hukukla, Aristo mantığıyla bile bir bağlantısı 
olamaz. Ona yapmasaydı, asıl kötü bir işlem yapardı. 
0} le yasa oîur mu?.. 

Sayın arkadaşlarım; 
Anayasa Mahkememiz, rejime güven besletme, sis

temimizi saptırıcı eğilimleri geçersiz kılma, haklarla 
özgürlüklere en güven verici bir sigorta sağlama ve 
rejimin yetersizliğine kanıt türetmek isteyenleri yalan
larca ve en önemesi de «Ankara'da Anayasa Mahke
mem vardır» dedirtme yönünden övgü ve beğeniyle 
gözlemlediğimiz işlevini başarıyla sürdürmektedir. 

Bana karşın, eleştirilecek bir yönü olmadığı ya da 
tüm kararlarının beğeniyle karşılanması gerektiğini sa
vunmadığımızı da belirtmek isteriz. Örneğin; Toprak 

BAŞKAN — Milli Birlik Grupu adına Sayın Ah
met Yıldız, buyurunuz efendim. Söz süreniz 10 daki
kadır efendim. 

MİLLİ BİRLİK GRUBU ADINA AHMET YIL
DIZ (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, sayın arkadaşlar; 

Bülçesinln içerik ve kapsamını çok aşan, siyasal 
oluşumumuzda çok önemli ve saygın bir yeri ve işlevi 
olan Anayasa Mahkemesinin Büiçesi üzerindeki gö
rüşlerimizi susarken, kimi kısır tartışmaların, Yüce 
organa yöneltilen saldırıların ve parti politikaları içine 
çekilmek istenişierin ve üzüntüyle tamk olduğumuz 
suçlamaların son bulmasına ilişkin dilek ve önerileri
mizle birlikte, bu olumsuzlukların dayandırılmak iste
nilen gerekçelerinin bilimsel ve hukuksal dayanaktan 
yoksun olduklarına da değinmek istiyoruz. 

Sayın arkadaşlarım; 
Kimi kurum ve çevrelerin, Anayasanın kendileri

ne tanıdığı yetki ve haklarla yetinmemeleri; üslkilme
leri gereken yükümlülüklerden kaçınmaları, yetmiyor
muş gibi bir de kendilerinden başkalarına tannan 
hak ve yetkileri de onlara çok gören tutumlarından 
kaynaklanarak, siyasal bunalımlarımızı rejim buna
lımlarına dönüştürebilecek nitelikte gördüğümüz ey
lemlerinde boy hedefi haline getirdikleri yüksek yar^ı 
organlarımız içinde, Anayasa Mahkemesine yönelti
len saldırılan derin bir üzüntü ve kaviyle gözlem
lemekteyiz. 

Siyasa! sistemimizin gerçek niteliğinin yeterince ay-
gılanamaması, kurallarma uyumdan kaçınılması ya da 
Anayasamızın öngördüğü çağdaş demokrasiyi içe sm-
dirememenin eyleme yansıması niteliğindeki bu dav
ranışların düzeltileceğini umarız. 

Böylece, hukuk devleti ilkesinin gerçek bir İşler
lik kazanması ve hukukun üstünlüğü kavramışım da 
yaşama geçebilmesi için, yasama ve yürübnenîn yargı
sal denetimine, «Yargıçlar Devleti okluk ya da yargı, 
yasama ve yürütmenin üstüne çıkıyor» türünden an
lamsız .savlana öne sürülmesinden de vazgeçilmiş olur 
artık. 

Sayın arkadaşlarını; 
Ünlü hukuk bilginlerinin, yetkisini halktan alan 

devlet organlarına karşı, halktan ye iki alanların ancak 
etkin bîr işlevi sürdürebileceklerine ilişkin görüşlerini 
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Reformunu olağanüstü derecede güçleştiren yasa iptal 
kararının, kendisinden olan beklentilere ters düştüğü
nü, Cumhuriyet Senatosunda yasaları görüşme süre
sine ilişkin ve kimi sayın üyelerin de karşı çıktıkları 
kararım ve daha birkaç kararını benimsemediğimizi 
belirtmek isteriz. 

Katolik Papa bile, «Kulsal oîan mülkiyet değil, ka
mu yararıdır,» dediği bir dönemde, bizim Anayasa 
Mahkemesinden kamu yararını üstün tutan kararlan 
beklemekte ve mülkiyeti Türkiye Cumhuriyetinin nite
liklerinden saymasını benimsernemekte haklı olduğu
muzu sanıyoruz, 

Sözü geçen kararların, çıkacak ilk fırsatlarda dü
zeltileceğini ummaktayız; fakat Türkiye toplumsal 
genelinde tüm kurumlarımızla kıyaslanınca, başta 
Anayasa Mahkememiz olmak üzere, Türk yargı or
ganlarının çalışma ve kararlarında gözlemlediğimiz 
düzeyin üstün olduğunu ve bizlere güven vermekte ol
duklarını belirtmekten özel bir kıvanç duymaktayız. 

Kuvvetler ayrılığı, kurumlararası İlişkilerde gere
ken duyarlığı gösterme gerekliliği ve organlararası 
dengeyi korumak zorunluluğu nedeniyle, yargı or
ganlarına ilişkin eleştirilerin niteliği üzerinde de biraz 
durmak isteriz. 

Özgürlükçü demokrasilerde tartışma ve hatta eleş
tiri dışı tutulacak hiç bir kurum ve eylem düşünüle
mez. Sorun, eleştirinin niteliği ve üslubudur. Bu ba
kımdan, en üst yargı organlarını eleştiren siyasal ya 
da ideolojik tutkulara değil, bilimselliğe, nesnelliğe 
ve rejimin temel kurallarıma uyumluluğa çok dikkat 
edilmelidir. Mahkûmun yargıcı suçlaması durumuna 
düşmemek için, yürütmenin ve yasamanın bu kuralla
ra herkesten önce özen göstermeleri, bu yüce organ
ların niteliklerine ve rejimdeki etkin işlevlerine uygijn 
bir davranış olur. 

Sayın Arkadaşlarım; 

Tüm Devlet kurumlan ve bu arada yüksek yargı 
organlarımızın devrimci sürecimizde işlevlerine ve olu
şumdaki yerlerine ilişkin geçmişe yönelik bir gözlemi 
ve gelecek için de bir beklentimizi dile getirmek 
isteriz. 

1961 Anayasası yürürlükte bulunduğu siifece onu 
içtenlikle benimsemeyen ve onun çok gerisinde kalan 
güçlerin desteğine dayanan iktidarların döneminde, 
Anayasaya uyumu temel ilke olan yüksek yargı or
ganları ilerici, devrimci bir görüntüyü sürdürmüşler
dir. Olağan görünüyor; fakat doğaları ve işlevleri ge
reği tutucu olmaları, kurulu Anayasal düzeni savu
nucu olmaları olağan sayılması gereken Devlet ku

rumları, iktidarlar Anayasanın gerisinde kaldıkların
dan ötürü, o kurumların tutuculukları bile devrimci 
bir tutumu simgelemiştir. 

Oysa, bugün Anayasayı içtenlikle benimsediğini 
söyleyen, yönetimi için onu temel almayı biricik çıkar 
yol saydığını açıkîaya duran ve Atatürkçülüğe bağlılı
ğını yineleyip duran bir iktidar dönemine gelmiş bulu
nuyoruz, İşte bu durumda da, bu dönemde de yüksek 
yargı organlarımızın iicriciîilk, devrimcilik görüntüleri
ni sürdürmeleri çok önemlidir. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız, müddetiniz dolmuştur 
efendim, lütfen toparlayınız. 

MİLLİ BİRLİK GRUPU ADINA AHMET YIL
DIZ (Devamla) — Bunun için de, Anayasamızın ön
gördüğü biçimde sosyo - ekonomik yapımıza yapıl
ması zorunlu olan köklü değişiklikleri kolaylaştırıcı, 
hatta yeni hukuksal oluşumlara katkıda bulunucu 
bir tutumu göstermeleri en belirleyici kanıtları sergi
leyecektir. 

Son cümlemi sunuyorum Sayın Başkan. 
Devlet Güvenlik Mahkemeleri gibi, anayasal ur

lara can verme uğraşlarının hâlâ da sürdürüldüğü 
gerçeği karşısında, Anayasa Mahkememizin hukuk
sal sistemimizi donmuşiuktan kurtarıcı ileriye dönük 
bir yaklaşımla konuları ele alacağı inancı içinde tüm 
uğraşlarında içten başarılar dileriz. 

Bütçenin, Anayasal sistemimize övgüye değer bir 
güvence sağlayan yüce organımızın bundan sonraki 
başarılarına katkıda bulunacağı dileğiyle hepinize 
saygdar sunarım. 

CI-Î? ve Milli Birlik Grupu sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Yıldız. 
Şahsı adına Sayın Mehmet Feyyat?.. Yoklar. 
Başka Danışma Kurulunun kararma uygun mü

racaat olmadığından, Anayasa Mahkemesi Bütçesi 
üzerinde konuşmalar bitmiştir efendim. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Sayın 
Başkanım söz istiyorum. 

BAŞKAN — Grup adına mı efendim? 

HASAN FEHMİ-GÜNEŞ (Sakarya) — Sayın 
Başkan, grup adına değil efendim. Az evvel yazılı 
olarak söz isteminde bulunmuştum. 11 nci maddeye 
aykırı istemde bulundum diye reddettiniz. Aslında 
11 nci maddeye göre, gruplar için tespit edilen gün
den bir gün önce başlamak suretiyle birleşim açıldık
tan kapamneaya kadar söz istemek mümkündür. Hat
ta bugün sabahki oturumda bu tür bir uygulama ya
pılmış, Birleşim kapanmadığı gerekçesiyle Sayın Ünal-
dı söz vermiştir. 
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BAŞKAN — Dikkat edin dünkü Birleşimdeydi. 
Sayın Güneş Danışma Kurulunda bu işi beraber mü
zakere ettik ve bu madde de bu bütçenin zamanında 
bitirilmesini gerçekleştirecek bir maddedir. Şimdi mad
denin metnini okuyayım. Bu maddeye göre sizin şu 
anda istediğiniz, ki grup adına isterseniz oya arz ede
rim, o ayrıdır. Madde metnini okuyorum : «Bütçe
ler üzerinde şahısları üzerinde konuşacak üyelerin, 
o Bakanlık Bütçesinin Cumhuriyet Senatosu Genel 
Kurulunda görüşülmesine ait programda tespit edi
len günden bir gün önceden başlamak üzere, Birle
şim açıldüctan kapanıncaya kadar, bizzat Başkanlık 
Divanında görevli Divan Üyelerine yazıyla başvura
rak söz sırası almalarına...» yani, bir gün evvelden, 
görüşülen bütçe için. Yarınki bütçe için ise, bugün 
alacaksınız. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Bir gün 
evvelden Birleşim kapanıncaya kadar efendim, Bir
leşim kapanmadı ki efendim... 

BAŞKAN — Hayır efendim, öyle değil o, öyle 
değil efendim, yarınki Bütçe için bugün biz burada 
birleşimi bitirene kadar arkadaşlar söz isteyecek. Bu
nu orada da tartıştık. Başka türlü yapamayız; yani 
yarınki Bütçe için şu anda bize müracaatları alıyo
ruz. Bu odur. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Sayın 
Başkan, ben söz talebimi geri alıyorum. Ancak, bu 
uygulamanın böyle anlaşılmaması gerekir. Birleşim 
kapanıncaya kadar söz alma hakkı vardır. Nitekim, 
bu uygulama bugün yapıldı. Şimdi birleşim açıhp o 
bütçeye ait birleşim kapanıncaya kadar söz islemek 
gerekir. 

BAŞKAN — Sayın Güneş, yapılmışsa yanlış ya
pılmıştır kanaatmdayım. Danışma Kurulundaki ko
nuşmalarımızda bunu açıkladık. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Yazık ha
le getirdim. 

BAŞKAN — O zaman bu kararı almaya hiç ge
rek yok. Üye istediği zaman müracaat eder normal 
şekilde yürütürdük. Demek ki, bu benim dediğim şe
kildedir, başka türlü bunu önlemek mümkün olmaz. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Saksıya) — Efendim, 
bunu diğer grup başkanvekili arkadaşlarla beraber 
görüşüp bir uygulama şekli bulunursa yararlı olur. 

BAŞKAN — Vallahi benim anlayışını budur, baş
ka türlü bunun içinden çıkmak mümkün olmaz. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Ben söz 
isteğimi geri aldım. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim, bunu gö
rüşürüz. 

"AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Sayın Baş
kan söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Yarın için mi efendim? 
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Bugün için 

efendim. 
BAŞKAN — Veremeyiz efendim, Danışma Ku

rulunun şu kararına göre veremem. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKAN

VEKİLİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Baş
kan, bir cümle ile ben ifade edeyim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE

KİLİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Başkan 
ben de sîzin gibi bu konuyu yorumîadım. Hatta Di
vana bir yazı da gönderdim. Uygulama aksi yönde 
gelişti, 4 - 5 arkadaşa bir koşuşma sırasında bütçe 
görüşülürken, söz istenmesine karşılık söz verildi. 
Şimdi iki ayrı uygulama olmuş oldu. Bu ayrılığı gi
dermek lazım. 

BAŞKAN — Bunu yarın hallederiz, benim anla
yışım bu şekildedir ve Danışma Kurulundaki müza
kereler de bu şekilde cereyan etmiştir. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE
KİLİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Başkan, 
Sayın Bilgin'e hatta yazıyı gönderdim, öyle anladı
lar ve öyle uyguladılar. 

BAŞKAN — Dîvan olarak bunu böyle uyguluyo
ruz. Yarınki Bütçe için müracaatları kabul ediyoruz. 
Anlayışımız bu ve metin de öyledir zaten. 

Evet efendim, Sayın Feyyat?.. Yoklar. 
Böylece Anayasa Mahkemesi Bütçesi üzerinde 

grupları adına konuşmalar bitmiştir. 
Sayın Bakan buyurunuz efendim. 

DEVLET BAKANI SALİH YILDIZ (Van Mil
letvekili) — Sayın Başkan, değerli senatörler; 

Anayasa Mahkemesi Bütçesi üzerinde söz alan 
değerli grup sözcüleri, Anayasa Pvîahkemesinin görev 
ve yetkileri hakkında kâfi bilgi verdikleri için, ben de 
teferruata girmekle kıymetli zamanlarınızı almak is
temiyorum. Ancak, bazı hususlara çok kısa hatlarıy
la temas etmekle iktifa edeceğim. 

Muhterem senatörler; 
Demokratik rejimle idare edilen ülkelerin çoğun

da Anayasa Mahkemesi gibi bir kuruluşa yer veril
miş lir. 

Bizde de bugünkü Anayasamız, birçok tecrübele
rin sonucunda bir ihtiyaç olarak belirmiş ve Anaya-
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samızda bir müessese olarak yerini almıştır. Kanaa
timce yerinde bir tercih olarak Anayasa Mahkemesi
ne yer verilmiştir. Anayasa Mahkemesinin 196ö'dan 
bu yana demokratik rejime getirdiği büyük yararlan 
bir iki cümle ile arz etmek istiyorum. 

Anayasa Mahkemesinden önce, Anayasa Mahke
mesi henüz Anayasamızda yer almamış iken, o de
virlerde; Anayasaya aykırılık iddiaları siyasi tansiyo
nu alabildiğine yükseltmiştir. Bir yasanın Anayasaya 
aykırılığı bazen aylarca, yıllarca ileri sürülmüş, bu 
iddianın haklılığı veya haksızlığı hususunda karar 
verecek bir merci bulunmadığı için, devamlı surette 
bu iddialar siyasi tansiyonu yüksek tutmuş ve birçok 
sert münakaşalar rejimimizi rahatsız edebilmiştir. 

İşte Anayasa Mahkemesi sayesindedir ki, Anaya
saya aykırılık iddialan kısa sürede bir sonuca bağlan
maktadır. Bu sonuç ister beğenilsin, ister beğenilme
sin; ama bir noktada bütün kurumları bağladığı için
dir ki, münakaşalar bir noktada bitmektedir ve böy
lece siyasi tansiyon düşmektedir. O itibarla, hele 
Türkiye gibi genç demokrasisi olan bir ülkede bu ku
rumun yararından, zaruretinden şüphe etmek asla 
caiz değildir. Çok içtenlikle ifade ediyorum, böyle bir 
kuruma, böyle bir müesseseye Türkiye'nin büyük ih
tiyacı vardır ve rejimimize büyük yararlan olmuştur. 

Bazı arkadaşlarımız, «Anayasa Mahkemesinin ka
rarlan üzerinde eleştiri yapılamaz?» dediler. Elbette 
yapılabilir muhterem arkadaşlarım. Nitekim, söz alan 
sayın üyelerin hemen hemen hepsi Anayasa Mahke
mesinin kararlarının eleştirilebileceğini de açıkça ifa
de ettiler. Anayasa Mahkemesinin kararları o kadar 
eleştirilebilir ki, kendi içinde dahi eleştirilmektedir. 
Kararlar çoğu kez ittifakla değil, ekseriyetle verilmek
tedir. Muhalif kalan üyeler, muhalefet şerhleriyle ve
rilen kararın aleyhinde bir vaziyet aldıklarına göre, 
bu karan bizzat kendi içinde de eleştirmektedirler. 

Ancak, Anayasa Mahkemesinin kararlarının eleş
tirmekle, bu müessesenin yararlı olmadığım iddia et
mek ayrı ayrı şeylerdir. Anayasa Mahkemesinin lü
zumuna inanacağız; ama elbette ki kararlarım huku
ki bakımdan eleştireceğiz. Anayasa Mahkemesinin lü
zumsuzluğunu ortaya koyarak değil; ama bu karar
ların hukuk açısından eleştiriye değer yönlerini de 
yine hukuki açıdan, hukuki yoldan eleştirmekte hem 
fayda vardır, hem zaruret vardır. Hukuk bir noktada 
eleştiri ilmidir. 

Muhterem arkadaşlanm; 
Anayasa Mahkemesi başhbaşma rejimin bir temi

natı olabilir mi? Elbette ki değil. Anayasamızda baş

ka müesseseler de vardır ve Anayasamız prensip ola
rak kuvvetler ayrılığına yer vermiştir. Böyle olunca 
da, «Anayasa Mahkemesi Meclislerin üstünde bir 
müessese midir?» iddialarıyla çok kere karşılaşmak
tayız. Böyle iddiaya hiç mahal yok muhterem sena
törler. Zira, kuvvetler ayrılığı prensibini kabul ettiği
mize göre, Anayasanızda her kurumun kendine mah
sus görev ve yetkileri vardır. Hiç biri diğerinden üs
tün değildir. Her birinin görev, yetki ve sorumluluk
ları vardır. Birinin diğe-ine üstünlüğü değil, her biri
nin belirli, sınırlan Anayasa ile çizilmiş görev ve yet
kileri vardır ve biz Anayasa Mahkemesine sistem 
olarak bir ıstişari organ yetkisini de vermiş değiliz. 
Anayasa Mahkemesi otomatik şekilde Meclisleri kont
rol eden bir müessese değil, ancak kendisine usulüne 
uygun olarak intikal eden davaları rüyet edebilmek
te, bir sonuca bağlayabilmektedir. Bunlar ya itiraz 
yoluyla intikal eden konulardır veya iptal şeklinde in
tikal eden konulardır. Her iki halde de Anayasa Mah
kemesi kendisine intikal eden bir konu olmadıkça, re' 
sen bir denetim yetkisini haiz değildir ve tatbikat da 
bu merkezdedir. 

Bu itibarla, genç demokrasimiz bakımından Ana
yasa Mahkemesinin lüzumuna içtenlikle inandığımı
zı bir kere daha ifade ederken, Bütçesinin kabulü ha
linde Türk milletine ve değerli Anayasa Mahkemesi 
mensuplarına hayırlı ve uğurlu olmasını diler, saygı-
lanmı sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 

Anayasa Mahkemesinin bölümlerine geçihnesiini 
oyüarcnıza arz ediyorum: Kabu'i edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Anayasa Mahkemesi Bütçesi 

Bolüm Lira 

K İ Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 4 448 CıCO 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabuî etmeyenler... Kabul 
edilmıîştir. 

111 İnceleme ve Yargı Hizmetleri 6 952 000i 

BAŞKAN — Böiünıü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Bölüm Lira 

90Q Transferler 65 GOO 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edikîüiştir. 

Bütçenin tümünü oylarımıza arz ediyorum: Kabuî 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Anayasa Mahkemesi Bütçesinin Türk Miîtetine ha
yırlı ve uğurlu olmasını dilleriz. 

G) DANIŞTAY BAŞKANLİĞİ BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Şimdi efendûm, programımıza gö
re Danıştay Başkanlığı Bütçesine başlıyoruz. 

Gruplar adına sözcüler; Cumhuriyet Halk Parti-
sû Grupu adma Sayın Kâmıram Erkmenoğlu. Buyu
rumuz. 

Bir dakikanızı rica edeyim efendim» Efendim, 
Toprak ve Tarım Müsteşarlığı Bütçesi açık oylaması
na oyunu kuEaiîimayan sayın üye var mı ... Yok. Oy
lama işttamıi bitmiştir. 

Sayın Erkmenoğlu, müddetiniz 10, dakikadır efen
dim, buyurunuz. 

CHP GRUPU ADİNA KÂMRAN ERKMEN
OĞLU (İzmir) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Sena
tosunun değeri! üyeleri; 

Danıştay Bütçesi üzerinde Cumhuriyet Halk Par
tisi Grupunun görüşlerini sunmak üzere huzurunuz
da bulunmaktayım. Yüce Senatonun Sayın Başkan 
ve üyelerini saygıyla selâmlarım. 

Bilindiği üzere Danıştay, kanunların başka idari 
yargı mercilerine bırakmadığı konularda ilk derece 
ve genel o'arak üst derece idare mahkemesi sıfa-
tiyle Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 140 ncı mad
desinde yer almış bulunmaktadır. 

Aynı madderin düğer bir fıkrası iîie bu Yüksek 
Mahkeme, idari uyuşmazlıkları ve davaları görmek 
ve çözümîesmek, Bakanlar Kurulunca gönderilen ka
nun tasarıları halikında düşüncesini bildirmek, tü
zük taşanlara!! ve imtiyaz şartlaşma ve sözleşmele
rini" incelemek ve kanunla gösterilen diğer işleri yap
mak görevimi yüklenmiştir. 

Yine Anayasamız, aynı maddemin bir diğer fık
rasıyla Danışiaym kuruluş, işleyişi yargılama usul
leri, mensuplarının nitelikleriyle, atanmaları, hakla-
n ve ödevleri, aylık ve ödenekleri, meslekte ilerîe-
meSeri, haklarında disiplin kavuşturması yapılknası 
ve disiplin cezası uygulamasııu, mahkemelerin ba

ğımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre ka
nımla düzenleneceğini öngörmüştür. 

Anayasamızın yukarıda açıklanan maddesi hü-
kümlenine uygun olarak 521 saydı Danıştay Yasası 
31 Aralık 1964 gününde yürürlüğe girmiş ve bu ya-
saffin 1 nei maddesiyle Danıştay in Anayasa ile gö-
revieîidiri'iîi!İş Yüksek İdare Mahkemesi, danışma ve 
İnceleme mercii olduğu beîirtiEmîşiir. 

Bir taraftan 20, Eyial 1971 tarihinde 1488 sayılı 
Kanunla Anayasamızda yapılan değişiklik, öte yan
dan 521 sayılı Kanunun uygulama yıllarında görü
len aksaklıkları giderilmek amacıyla 26 . 6 . 1973 
tarihinde 1740 sayılı Kanunca 521 sayıâ Danıştay 
Kanununun bazı maddeleri değiştirilmiş ve bu kanu
na bazı msddeîer eklenmiştir. 

Anayasa ve diğer yasalarla kendisine verilen gö
revleri yapmak üzere Danıştay; IC'u idari davalara, 
3'ii idâri iş'ere bakan 13 daireye ayrılmış, ayrıca hiz
metin gerektirdiği ölçüde karar organlarına kavuş-
turuhnuştur. 

Cumhuriyet SenatoEimıın sayın üyeleri; 

10 yı'a yakın zankandan beri Danış taya her yıl 
40 bin ilâ 55 bin lira arasında idari dava açılmaktadır. 
Kuruluş ve kadrolardaki gelişmeye rağmen, dava 
daireleri işleri toplumun ekonomik, ticari, maü ve 
sosyal akmlardaki ihtiyaçlarım karşılamak maksadı 
•i2e zhnan çsşitJi idari karar ve tasarruflardan doğan 
uyuşınazlıkrarm artması nedeniyle, yüksek bir dü
zeyde seyretmektedir. 

İşerin bu derece artışında idarenin Danıştay iş-
£h?£ arına uyarak, müteakip işlemlerini buna göre 
tes's etmey'-ş'inin büyük roîü olmakla beraber, va
tandaşın hak aramada yüksek bilince ulaşmasının 
eskisi de inkâr edilemez. 

Danıştay dava dairelerindeki iş hacmi konusun
da bir fikir vermek üzere 1977 yılı içinde açılan ve 
karara bağlanan dava dosyası miktarım sunuyorum: 

Î977 yılında açılan idari dava 55 581, aynı yıl 
içinde karara bağ!anan idari dava miktarı ise; 46 438 
d-ir. İki rakamım; yani açı?am ve karara bağlanan iş
lerin birbirine yakın rakamlar oluşu, Danıştayda iş
lerin güniük hale geldiği yanılgısını vermemelidir. 
Çünkü, kuruluş ve kadrolardaki artık, iş hacmi ite 
orantılı olarak zaman ve mekân içinde yürüitüleme-
f!;":ği cihette yıllar içinde karara bağlanamayıp bari-
ken ve bir dahaki yıla devrolunan dava dosyaları 
Se 1978 yılına Dasışiay, maalesef 54 551 dosya ite 
g'rmiş bulunmaktadır. 
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Sayın üyeler; 
1740 sayılı Kanunla, 521 sayılı Danıştay Kanu

nuna eklenen ek madde; 3 ile alman yetkiye daya
nılarak, Danıştay Başkanlar Kurulunca alınıp aralık 
1977'Je Resmi Gazetede neşredilen kararla müret-
tep bir daire kurulmuş ve bu daire ek madde hük
mü gereğince, kararın Resmi Gazetede yayınlandı
ğı tarihi takip eden aybaşından; yana 1 . 1 . 1978 
tarihinden itibaren göreve başlamış bulunmaktadır. 
Mürettep daireye, dava daireleri arasında dosya ade
di en çok olan Beşinci Daire ile Altıncı Dairenin 
görevine giren muayyen işlere alt dosyalar aktarıl
mak sureı&yLe görev verilmcştir. 

Şüphe yoktur ki, bu tedbir Damşiayın birikmiş iş
lerinin kısa zamanda karara bağlanmasını ve hemen 
ferahlık yaratmasını sağlamaktan çok uzaktır. 

Damştayda, yılların biriktirdiği işlerin üstesiinden 
gelebilmek iç'n idarece ve Hükümetçe bazı tedbirkr 
alınması gerekmektedir. Danıştay tarafından yıllar 
ca aynı ihtilaf hakkında, aynı seki':1e verilen karar
lara rağmen, idarenin Yüksek Mahkemenin bu yolda 
takarrür etmiş istibadını nazara almayarak, eski iş
lem ve kararlarında ısrarla devanı etmesi, Damştayda 
işlerin sebepsiz artmasına müncer olmakta; diğer 
taraftan vatandrşı sebepsiz ve lüzumsuz Danıştaya 
dava açmaya icbar eti erek, onu maddeten ve manen 
yormakta ve Hazineden gereksiz harcamalar yapıl
masına neden olmaktadır. 

Öte yandan, vergi dairelerince mükellefler aleyhine 
açılan vergi davaları için, Yergi Usul Kanunu gere
ğince, Maüye Bakanlığınca verilmesi gereken muva
fakatin, Vergi Usul Kanunun güttüğü amaç hilafı
na uygulama gördüğü bir hakikattir. 

Vergii Usu! Kanunu ile öngörülen muvafakat 
müessesesinin, yasa koyucunun güttüğü amaca uy
gun olarak kullanılması halinde, belSrli Danıştay is
tibatlarına müsteniden dava açılmasına muvafakat 
edilmeyecek ve bu suretle bir taraftan Danıştay m iş
lerimin çoğalması önlenmiş olacak, vatandaş da 
aleyhine açılmış dava sebebiyle tedirgin edilmeye
cek, işinden aîıkonmayacak, lüzumsuz masraf ihti
yarına mâruz kalmayacak ve neticede de Haztine se
bepsiz olarak mahkeme masrafına mahkum edilme
miş olacaktır. 

Hükümetimizin, programındaki bu meseleleri 
önlemeye yöneSIk beyanlarının uygulama alanına 
getirmesi yürekten diniyoruz. Kanaatimizce, Damş-
tayı vaktinde adalet tevzi etmeli suretiyle huzura ka
vuşturacak, vatandaşı davasının uzamadan kısa sü

rede sonucunu elde etmeye yararlı en mühim tedbir 
ve yoî, Hükümet programımızda yer alan, «Tüm 
mahkemelerin iş yükünü azaltıcı yasal düzenleme
ler yapılacaktır.» sözünün realize edilmesidir. Bu da 
yılarca evvel Danıştay tarafından hazırlanan ve Hü
kümete sunulan yasal düzenlemenin, Yasama Orga
nına bir an şevkinin temini ile mümkün olacaktır. 

Danıştay in hazırladığı bölge idare mahkemeleri 
tasarısının Hükümet tarafından bir an önce Yasama 
Organına sevk edilmesi bu konuda en mühim ted
bir olacak ve Hükümet Programının uygulanmasını 
sağlamış olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Erkmenoğlu, iki dakikanız 
ka'dı efendim. 

CHP GRUPU ADINA KÂMRAN ERKMEN
OĞLU (Devamla) — Son sayfayı okuyorum efen
dim. 

Bölge idare mahkemelerinin kurulması ile Da
nıştay asıl görevi olan üst derece idare mahkemesi 
ve istinat mahkemesi olma sıfatını idrak etmiş ola
cak, öie yandan dava adedinin azalması sonucu iş
ler hızla hükme bağlanmak suretiyle vatandaşa arzu 
edilîdi.ği şekilde hizmet etme olanağı sağîanmış ola
caktır. 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
1968 yılında inşasına başlanan Danıştay hizmet 

binası sekiz yıîda bitirıiüebilımiştir. Danıştay, 10 sene
den fazla bir süre mesken inşasına başlanmış, nata
mam bir apartmanda, çok elverişsiz şartlar içinde gö
rev yapmıştır. Temmuz 1976 tarihinde yeni binasına 
taşınmış bulunan Damştayımız, bu defa yeni bina
nın noksanları ile karşı karşıya kalmıştır. Hizmetin 
aksamasında en büyük faktör, binanın jeneratörden 
yoksun o!uşudur. Gerek elektrik arızası, gerek elek
trik kısıtlaması nedeniyle 16 katlı bina ışıklar sö
nünce felce uğramakta, asansörler çalışamamakta
dır, Işıksız kalan duruşma salonlarında hizmet imkâ
nı kalmamaktadır. Asansörîeri ile tüm binanın ihti
yacı karşılayacak kapastitede bir jeneratör için istenen 
üç nıiiiyon liralık ödeneğin 1,5 milyona düşürülmesi 
üzerine, Bütçe Komisyonunca ödeneğin 2,5 milyon 
liraya çıkarılarak, Danışîayca ta!ep edilen miktara 
çıkarılmasını yürekten dÜilyoruz. 

Yine, Başkanun Sözcüsüne ait makam otomobili 
île 20 klişi'jik hizmet otobüsü için yeterli ödeneğin 
Bütçe Komisyonunca kabul ediHerek, bütçeye iîâve-
sıini memnuîîiiyeîle karşılamış bulunmaktayız. 

Sözlerime şahsi bir temennimi arz ederek son ver
meme müsaadenizi rica edeceğim. 
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Danıştayın, Anayasanın 140 ncı maddesinde yer 
alan; «Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun taşan
ları hakkında düşüncesini bildirmek» yolundaki gö
revimin, Hükümetçe uygulama olanağına kavuşturul
masını temenni etmekteyiz. 

Danıştay Bütçesinin, Yüce Ulusumuza ve Yük
sek Mahkemenin saygı değer mensuplarına hayırh 
olmasını diller; CuımhuıSyet Halk Partisi Grupu adı
na Cumhuriyet Senatosunun Sayın Başkan ve üyele
rine, Yüce Danıştay mensuplarına saygılar sunarım. 
(CHP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederfiz Sayın Erkmenoğhı. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Refet Rende-

ci, buyurunuz efendim. 
AP GRUPU ADINA REFET RENDECİ (Sam

sun) — Sayın Başkan, saygıdeğer arkadaşlarım; 
Danıştay Bütçesi müzakeresi dolayısıyla Adalet 

Partisi Grupu adma söz aldım; Grupum adına Yü
ce Senatoyu saygı ile selamlarım. 

Muhterem arkadaşlar; 
Meselelere kısa süre içerisinde derinliğine girmek 

mümkün değil. Bazı yönleri ile satırbaşı açarak geç
mek mecburiyeti var, şu on dakika içerisinde. Bu 
bakımdan ben de aynı şekilde arkadaşlarımın yap
tığı gibi, meselelere kısa kısa temas ederek şu 10 
dakikayı doldurmaya çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Danıştay Bütçesi evvela Danıştay mensuplarına, 

memlekete hayırh olsun. Devlet kendi imkânları ile 
bir müessesenin ve hizmetlerin yürümesi için gerekli 
ödeneği vermiştir. Kifayetlidir, zamanın şartlarına, 
icaplarına yeter; yetmez ileride aktarması yapılır, 
düzenlenir. Devlet elbetteki bir hizmetin yapılması 
için zaruri ihtiyaçları karşılayacaktır. 

Sayın Kâmran Erkmenoğlu arkadaşımızın açıklığa 
kavuşturdukları gibi, Danıştayımızın değişik bina
larda sıkıntı içerisinde çalıştığını biliyorduk. Yeni bir 
bina yapıldı, binalarına taşındılar. Yeni bir eve ta
şınınca bile bazı noksanlar oluyor. Elbette zaman 
içerisinde kanunların ve bu bürokrasinin getirdiği şe
killeri yenerek Danıştayımızın bu ihtiyaçlarının gide
rilmesi, bu mekanizmanın daha iyi çalışır hale ge
tirilmesi bizim de temennimizdir. Ancak, huzur için
de çalışılan, sıkıntıları olmayan binalar içerisinde, 
kadrosuyla, parasıyla, kırtasiyesiyle, asansörüyle, 
her şeyi ile tamam olmayan bir binanın içerisinde 
fikri çalışmanın mümkün olmadığı elbette takdirleri
mizden uzak değildir. Bu noksanların giderilerek 
Danıştayın huzur içerisinde çalıştırılması temennisine 
cam gönülden katıldığımızı ifade etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bu girişten sonra, şu ciheti ifade etmek istiyo

rum: Saym Yıldız Anayasa Mahkemesi dolayısıyla 
yaptığı konuşmada, eleştirilerini Yüce Heyete tak
dim ettiler. Biz de tenkitlerimizi müsaade ederseniz 
arz edelim. 

Aramızdaki fark şu oluyor; Sayın Yıldız, Ana
yasa Mahkemesi kararlarını baştan aşağı alıyor hep
sini eleştiriyor, bu saldırı olmuyor. Biz tenkit edi
yoruz, bizimkini saldu-ı olarak niteliyor. Bütçe 
Komisyonunda bu büyük müesseselerin, Anayasa 
kuruluşlarının kararları tenkit edilirken çok ağır sal
dırılarda bulunuldu. 

Şimdi niye bu mevzuya girdim, niçin girdim?.. 
Bugüne kadar Adalet Partisinin iktidarda olduğu 
devre içerisinde, biz Anayasa Mahkemesinin bir tek 
kararını beğenmiyoruz dediğimiz zaman, saldu-ı olu
yordu Anayasa Mahkemesine. Halbuki, ilmi karar
lan, mahkeme kararlarını her zaman tenkit etmek 
zaten tekâmülün icabıdır. Tenkit etmezseniz, üze
rinde durmazsanız yahut da eleştirmezseniz, mües
seselerin tekâmülünü nasıl sağlayacaksınız. 

Sayın Yıldız arkadaşımızın burada ifade ettiği 
husus; yani onlar eleştirirlerse saldu-ı olmuyor, biz 
tenkit edersek saldu-ı oluyor. Evvela birbirimizi iyi 
niyetle anlamaya çalışalım. Adalet Partisinin hiçbir 
Anayasa kuruluşuna, Anayasa Mahkemesine veya 
Danıştaya, onun kuruluşlanna, organlarına kasti 
yoktur. Böyle bir niyetin içerisinde değildir, böyle 
bir havanın içerisinde değildir; ama bir kararım ten
kit ettiniz diye düşman gösterilmek istenmiştir. Bu 
düşüncenin de yanlış olduğunu yüksek huzurlarınız
da ifade etmek istiyorum. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Hangi Yıldız 
beyefendi, Bakan mı?.. 

AP GRUPU ADINA REFET RENDECİ (De
vamla) — Hayır efendim, ifade ediyorum beyefen
di, Ahmet Yıldız dedim. 

Muhterem arkadaşlar; 
Adalet, ucuz olursa makbul olur, süratli olursa 

makbul olur. Bir de hak arayan kişilerin, haklarını 
aramada bir denge getirebilirse adaletli olur ve âdil 
olur. Ne demek istiyorum, kısaca onu ifade edeyim. 
Pahalı bir davaya avukatından, mahkeme harcına 
kadar her vatandaşın gücü yetmez. Ucuz olarak 
dava açma imkânlarını vatandaşlara sağladığımız 
zaman, o takdirde hak aramada Anayasamızda ta
yin edilmiş olan eşitlik ilkesine de uygun hareket 
etmiş oluruz. 
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İkincisi, sürat. Evet, dosyalar yığılmış kad
rosuzluk ve sair sebeplerle; ama bunu bir temizle
yip, peryodik bir devre içerisinde bir sürat kazan
dırmak lâzım. Şimdi mesela Yargıtayın Bütçesi ge
lecek bundan sonra orada da konuşacağız; Yargı
tay mümkün olduğu kadar meseleyi bugün bir süra
te eriştirebilmiştir, bazı dairelerinde ufak tefek tı
kanıklıklar olmakla beraber. 

Biz aynı hali Danıştayda da görmek isteriz. 10 
sene evvel açılmış, 5 sene evvel açılmış bir davanın 
hala durması; ama idari veyahut da bir karar do
layısıyla falanca umum müdürün görevden alınma
sıyla ilgili bir hususun, yirmi dört saatte de bir te
hiri icra kararının çıkması arasındaki sürati ve eşit
sizliği de Yüce Danıştay mensuplarının giderek, ken
di haklarında Danıştayın yüceliğine gölge düşüre
cek ve bir ikili görüşün sahibi gibi gösterecek gö
rüşten de kendi gayretleriyle çıkmalarım veya çıka-
mıyorlarsa, mevzuat noksanları varsa, kanun nok
sanları varsa getirmelerini, bu Meclisin her zaman 
kendilerine yardımcı olacağını bilmelerini yüksek 
huzurlarınızda ifade etmek istiyorum. 

Anayasanın 114 ncü maddesi dolayısıyla, Da
nıştay Kanununda değişiklikler yapılmıştı. Biz ka
rınca kararınca bir parlamenter olarak vazifemizi; 
yani kanunun çıkması için elbette gerekli yardımı 
yapmamız lâzımdı; ama bunun dışında bu mesleğin 
mensupları olarak, hukukçu olarak davaya sahip 
çıktık, bir an önce kanunun çıkması için elimiz
den gelen gayreti gösterdik. Gene bu sürati temin 
etmek için Danıştay mensubu arkadaşlarımızın, ha
kikaten davaların daha süratli gitmesini isteyen tek
lifleri, görüşleri var ise Yüce Parlamento her za
man kendilerine bu imkânı sağlar, sağlayacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bir de, bir eşitsizliğe daha işaret etmek isti

yorum. 
Bölge idare mahkemelerinin kuruluşu hakkında 

bir hazırlık var; ama henüz kanun safhasına gelme
miştir. Gelmesi lâzım. Bu, birçok yönleriyle 
hakikaten Danıştayın iyi çalışmasını sağlayabileceği 
gibi, bölgelerdeki vatandaşların da daha süratli 
hak sahibi olmalarını sağlayacak. Bunun yanında 
büyük bir eşitsizliği giderecek. Mesela Artvin'de 
oturan bir vatandaş, Hakkâri'de oturan bir vatandaş 
ile Ankara'da oturan bir vatandaşın veya İstanbul'da 
oturan bir vatandaşın Danıştayda hak arama bakı
mından müsavatı yoktur. Ankara'da oturana veya 
Ankara'ya yakın bir yerde oturana veya İstanbul'da 
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oturana bu nispeten gelmesi, gitmesi, takip etmesi 
kolay olduğu halde, diğer uzak yerlerden gelen va
tandaşların bu nevi davaları takip etmeleri, diğerle
rine göre çok daha büyük külfet olmaktadır. Bu bir. 

İkicisi; artık davaları ayıralım. Öğretmenin, 
talebenin notunu okurken 4 vereceği yerde 5 verme
sinden dolayı meseleyi Danıştaya getirirsek, Damş
tayı büyütmez bu meseleler arkadaşlar. Damştayı 
evvelâ küçük meselelerle meşgul eder, sonra da bir 
öğretmenin verdiği nottan dolayı 3'ü 4'e çıkardı, 
4'ü 3'e indirdi gibi meselelerle Damştayı küçük işler
le uğraştırır. Ayıralım bunları birbirinden. Şu bi
dayet mahkemesi niteliğini taşıyacak olan bölge nıah-
melerinin, idari mahkemelerinin kurularak Danış
tayın sırtından birçok yükün alınmasını ve bu su
retle Danıştayın hakiki manada ve bir Danıştay hü
viyetinde çalışmasını sağlamamız lazım gelir. Bu 
bakımdan verilmiş olan tasarının iyi bi tasan olma
sını temenni ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Rendeci bir dakikanız kaldı. 

AP GRUPU ADINA REFET RENDECİ (De
vamla) — Sayın Başkan, biz baştan söyledik, ken
di kendimize de sonra işin ucunu kaçırdık. Müsaade 
ederseniz ben de toplayıvereyim. 

Muhterem arkdaşlarım; 
Elbette müesseseler hakkında konuşulur. Mües

seselere saygımız vaki, var. Kanunlarda var, Ana
yasada var. Anayasada Danıştay olduğu kadar, Se
nato da var, Senato üyeleri var. Biz ne kadar Ana
yasanın içinde isek, Danıştay da o kadar Anayasa
nın içerisindedir. Karşılıklı saygı içerisinde olaca
ğız, herkes vazifesini yapacak; ama bu müessesele
rin içinde bulunan kişilerin de düşünce ve kanaatle
rinde elbette hür olduklarım kabul ediyoruz. Ama, 
bugünkü siyasi hava içerisinde hâkimlerin kendile
rini politik havaya kaptırmamalarını, kanunların ve 
Anayasanın emrettiği şartlar içerisinde tarafsız ola
rak Türkiye Cumhuriyetinin ilelebet payidar olabil
mesi için; Devletin bütünlüğüne, Milletin bütünlüğü
ne, Cumhuriyeti, Atatürk ilkelerine, layikliğe dört 
başı mamur sahip çıkabilmeleri için, bugünkü ha
diselerin üstünde meselelere bakmaları lazım geldiği 
kanaatim yüksek huzurlarınızda tekrar ifade etmek 
istiyorum. 

Bu şekilde organlar çalıştıkları, muayyen siya
si görüşlere sahip olmadan kararlarım bu istika
mette verdikleri ve düşündükleri takdirde, söylenen
lerin hepsi hakikaten birer temenniden, birer eleş
tiriden ibaret kalır, müesseseler kuvvet kazanır, iti-

265 — 
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bar kazanır, mehabet sahibi ohır ve Mîlletin güven
cesi olur. 

Bu düşünceler içerisinde Gruptim adına Yüce Se
natoyu saygıyla selamlarken, Danıştay Bütçesinin, 
Danıştay mensuplarına, yargı mensuplarına ve Türk 
Milletine hayırlı olmasını, iyi hizmetler getirmesini 
yürekten dilerim. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Rendeci. 
Sayın senatörler; 1978 yılı Toprak ve Tarım 

Kef ormu Müsteşarlığı Bütçesi Kanun tasansımn açık 
oylamasına 113 sayın üye katilmiş; 62 kabul, 51 
retle tasan kabul edilmiştir. 

Efendim, Müli Birlik Grupıı adına Sayın Sezai 
O'Kan. 

MİLLİ BİRLİK GRUPU ADINA SEZAİ 
O'KAN (Tabu Üye) — Sayın Başkan, sayın üye
ler, Sayın Bakan ve değerli temsilciler; sizleri şah
sım ve Milli Birlik Grupu adına saygıyla selamlıyo
rum. 

Sayın senatörler; 
Danıştay Tanzimat Fermanının getirdiği ıslahat 

hareketleri yanında, Sultan Abdülazız'in bir nutkuyla 
10 Mayıs 1868 tarihinde «Şûrayı - Devlet» adıyla ku
rulmuştur. 1964 yılma kadar birçok değişiklikler ge
çirmiş ve nihayet, 27 Mayıs ortamının getirdiği 1961 
Anayasasının temel hukuk esprisine göre, Danıştaym 
teşkilat ve görevlerini saptayan 521 sayılı Yasa, 'bu 
yüksek idare yargı organının tüzelkişiliğini karakterize 
etmiştir. Bilahara, 1973 yılında 1740 sayılı Yasa ile 
bazı yenilikler kazanmıştır. Daha doğrusu değişiklik
lere uğramıştır. 

Sayın senatörler; 

Maîumlan olduğu gibi, Anayasamız kuvvetler ay
rılığı ilkesini benimsemiş ve bu esasa göre bina edil
miştir. Bu cümleden olmak üzere, 5 nci maddesinde, 
«Yasama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meeîisinde-
d'ir. Bu yetki devredilemez.» 6 ncı maddesinde, «Yü
rütme görevi, kanunlar çevresinde Cumhurbaşkanı, 
Başibakan ve Bakanlar Kurulu tarafından yerine ge
tirtir.» 7 nci maddesinde de, «Yargı yetkisi, Türk mil
leti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır.» denil
mek suretiyle söz konusu ilkenin anaçizgiieri saptan
mıştır. Aynca, Anayasamızın 132 nci maddesinde, 
mahkemelerin bağımsızlık kavramı özenle hükme bağ
lanmakla, kalmamış hâkimlerin de görevlerinde ba
ğımsız oldukları belirtilmek suretiyle, bağımsızlık kav
ramı anlam ve kapsam itibarıyla etkin kdınmışhr. 

Hâkim olan bu ilkelere dayali olarak, yine Ana
yasamızın 140 ncı maddesinde Danıştayı Yüksek İda
re Mahkemesi olarak göstermektedir. Doğaldır ki, 
bağımsızlık, Danıştaym da en belirgin niteliğidir. Bu 
ttîteîîk 521 sayılı Danıştay Yasasının 2 nci maddesin
de de yerini almıştır. Danıştay yüksek idare mahke
mesi olarak, idarenin eylem ve Işlfemlermhı hukuka 
uygun olup olmadığını, yargı yoluyla denetlemekle 
yükümlüdür. 

Amerika, İngiltere dahil olmak üzere, birçok Ba
tı ülkelerinde idari yargı sistemi yoktur, yargı birliği 
vardır. Genel mahkemeler adli ve idari davalara bir-
î'kte bakarîar. 1961 Anayasası, Türkiye'mizin bünye
sine en uygun yargı organlarını getirmiştir. Nitekim, 
adliye mahkemelerinin, Yargıtayın ve Danıştaym bir 
adli yıl içinde, elden geçirebildikleri dosyaların adet 
ve hacmini hatırlayacak olursak, idari yarçnnın bizde
ki lüzum ve önemini daha kolay anlamış oluruz. 

'Benden evvel konuşan sayın arkadaşım istaflstiki 
bilgiler arz ettiği için, ben tekrar üzerinde durmaya
cağım. 

Anayasamızın 31 nci maddesinde yer alan hak ara
ma hürriyeti, evet hak arama hürriyeti şöyle ifade 
edilmektedir : 

«Herkes, meşru bütün vasıta ve yollardan fayda* 
lanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı ve
ya davalı olarak, iddia ve savunma hakkına sahiptir.» 
Kişiye bu hak tanınırken, aynı maddenin ikinci fıkra
sında, «^Hiçbir mahkeme görev ve yetkisi içindeki 
davaya bakmaktan kaçınamaz» demek suretiyle, ko
numuz olan Danıştaym da yüksek idare mahkemesi 
olarak görev sorumluluğunu açıklamış oluyor. 

Danıştay bu ilkeler gereği, Anayasanın 132 nci ve 
521 sayılı Yasanın 95 nci maddesi uyarınca, hak ara
ma hürriyetini kullanan kişi lehine iptal kararı ver
diğinde, idarenin bu karar doğrultuisunda eylem ve 
işlemde bulunması kaçınılmaz bir yasa gereğidir. İda
renin aksi tutumu karşısında ve hele bunda diren
mesi halinde, hukukun üstünlüğü sağlanamaz. Hu
kuk devletinin gerekleri yerine getirilmemiş ohır ve 
hatta demokrasiden söz etme olanağı kalmamış ohır. 
Bu gibi tutumlarda ısrar, Anayasa ihlali anlamına ka
dar gîder ki, doğacak sorumluluğu kimse kaldıra
maz. 

iDanıştay idarenin eylem ve işlemlerini denetle
mek ve yargıya vantnâk için yasal yetkilerini kulla
nırken, Devletin otorite işlerliğini de elbet dikkate 
alacaktır Ve almaktadır da. Anayasanın temel üç xti-
reğlöden biri o-îan icranın; yanlı hükümetin kuşku-
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suz kendi program ve yasal politikasını sürdürmek 
için belirli insiyatif hudutları doğrultusunda ihtiyaç 
duyduğu kaçınılmaz idari uygulamaları olacaktır. 
idarenin ölçülü bütün eylem ve işlemlerine olanak 
sağlayıcı hoşgörüler, yasalar bünyesinde saklıdır. Bu 
tolerans, Devlet kurumlarını, hükümet ortaklarınca dün 
olduğu gîbi parsellenerek kendi politik -çıkarlarına 
göre özel maksatlı kullanırlarsa, kuşkusuz yasal ba
rajlar bu gidişe dur diyecektir. Bu barajı kuracak en 
tabii idari yargı organıysa, Danıştay'dır. İdarenin bu
nu anlamamazlıktan gelmesi sonunda, sosyal ve hu
kuksal bünyemizde birçok sarsıntılar olmuştur. 

Örneğin, M € Hükümetleri, kişinin anayasal hak 
arama hürriyetlerini değerlendirecek yasa ve yargı 
organlarını unutarak, kendi anlayışı içinde şirin bul
madığı kimseleri sorumsuzca dilediği görev ve yerlere 
atamıştır. İdarenin bu tutumu karşısında, Danıştayın 
iptal kararı vermesi kaçınılmaz duruma gelince, idare
de Danıştaya karşı hoşnutsuzluk belirtileri başlamış, 
bununla da kalınmayarak, düzeltilmesi gerdken işlem 
ve eylemler, dikkate alınmamak suretiyle yasal hük
me karşı direnmeye geçilmiştir. Bunun üzerine kişi, 
521 sayılı Yasanın son fıkrası gereğince, maddi ve ma
nevi tazminat davası açarak, idareyi mahkûm edici ka
rar aldığında, idare kendi suçunun kefaretini zaman 
zaman 70 sente muhtaç duruma düşürülen fakir mille
tin Hazinesine öd ete gelmiştir. Bu gibi tazminatların 
gerçek suçluya ödetilmesi için yasalarımızda tered
düt veya boşluk varsa, giderilmesini sağlayacak giri
şimlerde bulunmasını Sayın Bakandan bilhassa rica 
ederiz. 

Sayın senatörler; 
Konuşmama son vermeden evvel, bir iki noktaya 

da kısaca değinmek istiyorum. 
1973 yılında yapılan Anayasa değişiklikleri ara

sında malumları olduğu üzere, 140 ncı madde de 
vardır. Burada Danıştay Başkanı ile Danıştay Daire 
Başkanlarının dört senede bir seçime tabi tutulmaları 
yer almıştır. Bunu mahzurlu bulduğumuzu gerekçe
lerine yer vermeden belirtmeyi daha uygun buluyor, 
düşürülmelinde yarar görüyoruz. 

Bölge idare mahkemelerinin kurulması için yasal 
girişimlerde bulunulurken, karşılaşılacak güçlükler ora
nında dikkatli olmak gereğini bilhassa hatırlatmak is
teriz. 

Yeni kurulan Sayın Ecevit Hükümetinin Prog
ramında yer alan, «Danıştay kararlarının uygulana
cağı» prensibinin en kısa süre içinde gerçekleştiril
mesini özenle bekliyoruz. 

Teşekkür eder, Bütçesinin Yüce Danıştaya 1978 
yılında da sağlıklı, şerefli ve Devletin hukuksal otori
tesini koruyucu hizmetlerini sürdürme olanağı getir
mesini içtenlikle diler, saygılar sunarım. (MB ve 
CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın O'Kan. 
Şahıslan adına söz isteyen sayın üyelere geçiyo

ruz. 
Sayın Hüseyin Öztürk?.. Yok. 
Sayın Mehmet Feyyat?.. Yok. 
Böylece Danıştay Bütçesinin tümü üzerinde ko

nuşmalar bitmiştir. 
Sayın Bakan, buyurunuz efendim. 
Sayın Bakan, üyelerin sorulan da vardır. Sorulara 

cevap da dahil olmak üzere müddetiniz 10 dakikadır. 

DEVLET BAKANI SALİH YILDIZ (Van Mil
letvekili) — Sayın Başkan, değerli senatörler; 

Grupları adına konuşan saym sözcülerin Danış
tayın görev ve yetkileriyle ilişkin sözlerini tekrar 
ederek kıymetli zamanlarınızı almak istemiyorum. 
Saym üyeler, sayın sözcüler son derecede etraflı bi
çimde Danıştaym görev ve yetkileri hakkında faydalı 
bilgiler sundular. Zamanın kısalığını da dikkate ala
rak bazı hususlara cevap vermekle yetinmek istiyo
rum. 

Bütün üyelerin, bütün sözcülerin üzerinde ittifak et
tikleri konu, bölge idare mahkemelerinin bir an evvel 
kurulması hususudur. Gerçekten Danıştay, halen 
hem ilk derece idare mahkemesi, hem de yüksek 
idare mahkemesi; yani temyiz mercii olarak görev 
yapmaktadır. Bu yüzden yurdun her tarafından her 
çeşit idari dava doğruca Danıştaya açılmaktadır. Bu 
yüzden de Danıştayın yükü gün geçtikçe artmakta ve 
davalar zamanında karara bağianamamaktadır. Da-
nıştayı bir içtihat mahkemesi haline getirebilmek için, 
bir an evvel bölge idare mahkemelerinin kurulmasını 
istiyoruz, biz de bu dileğe katılıyoruz. Hükümet 
Programında da adı zikredilmemekle beraber, mak
sat açık şekilde izah edilmiş ve bu yüzden de Danış
tay tarafından hazırlanan ve bizden evvelki Hükü
mete sunulmuş bulunan bir taslak mevcuttur. Bunu 
tetkik ettik, sadece Maliye ile birtakım ilişkiler kur
mamız gerekiyor, vergi hukuku bakımından. Bunu 
da hallettikten sonra, en kısa süre içinde Yüce Mec
lise sunmak kararındayız. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Hükümet olarak diğer bir hususa da dikkat gös

termek karanndayız ve bugüne kadar olan tatbika
tımız da bu şekilde olmuştur. Gereksiz iptallere 
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mahal vermemek için, Anayasamızın 114 ve 140 ncı 
maddelerine saygılı biçimde ve Danıştay Kanununun 
29 ve geçici ek 7 nci maddeleri uyarınca, Danıştayla 
Hükümet arasında bu kanunların verdiği yetkilere 
binaen hukuki ilişkileri sürdürülmektedir. Birçok 
konularda Danıştaydan mütalaa alınmakta, hatta bu 
maddelere dayanılarak, Danıştaydan gerekli üyeler 
istenmekte ve bu üyelerden bilgi alınmaktadır ve 
verilecek kararların, Hükümet tarafından alman ka
rarların; Danıştayın yetkisi içine giren kararların lü
zumsuz iptallere mevzu olmaması için bunların gerek
çelerine titizlikle dikkat olunmaktadır. Zira, Danış
tay tarafından verilen iptal kararlarının çoğu, gerek
çenin iyi bir biçimde hazırlanmamış olmasından ileri 
geldiğini tespit etmiş bulunuyoruz. 

İdarenin eylem ve işlemleri tamamen yargı dene
timine tabi tutulduğuna göre, bu dikkati göstermek 
ve buna saygılı olmaktan başka da çıkar yol yoktur. 

Sayın O'Kan arkadaşımızın izah ettikleri husus
lara da katılıyorum. Kendilerine en kısa sürede me
rak ettikleri konular hakkında ayrıca cevap sunaca
ğımı da ifade etmek isterim. 

Sayın Başkanım, suallere cevap arz edebilirim. 

BAŞKAN — O halde, sorulan okutuyorum efen
dim. 

«Sayın Başkanlığa 
Danıştayın kendi bünyesi içindeki idari tasar

ruflarından, Damştayca iptal edilen bir karar var mı
dır ve bunlardan uygulanmayan kalmış mıdır? 

Aracılığınızla sorulmasına arz ederim. 
Balıkesir Üyesi» 

Raif Eriş 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI SALİH YILDIZ (Devamla) 

— Efendim, sual açık değil anlayamadım. 
BAŞKAN — Buyurun, bunu alın okuyun, ken

diniz orada bir tezekkür edin Sayın Bakan. Yazdı da 
cevap verebilirsiniz. 

DEVLET BAKANI SALİH YILDIZ (Devamla) 
— «Danıştayın kendi bünyesi içindeki idari tasar
ruflardan...» kasıt ne?.. Sayın arkadaşım bunu izah 
ederlerse memnun olurum. 

RAÎF ERİŞ (Balıkesir) — Efendim, oradaki her
hangi bir Danıştay memuru; yani Danıştay bünyesin
deki kadrolu bir memur, herhangi bir haksızlığa uğ
radığı anda dava açmış mıdır ve davaları iptal edilen 
ve uygulanmayan var mıdır?.. 

DEVLET BAKANI SALİH YILDIZ (Devamla) 
— Anladım efendim, teşekkür ederim. 

Bu hususta Sayın arkadaşıma yazdı olarak cevap 
takdim edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Tamam efendim, başka sual yok. 

DEVLET BAKANI SALİH YILDIZ (Devamla) 
— Teşekkür ederim, saygılar sunarım. (CHP sırala
rından alkışlar.) 

BAŞKAN — Biz de teşekkür ederiz efendim, 
Böylece Danıştay Bütçesi üzerindeki görüşmeler 

bitmiştir. 
Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Danıştay Bütçesi 
Bölüm Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hiz
metleri 40 923 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 

i sunuyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Yargı, Damşma ve İnceleme 57 138 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Et-

j meyenler... Kabul edilmiştir. 
900 Transferler 396 000 

BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Et-

j meyenler... Kabul edilmiştir. 

Bütçenin tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

I Hayırlı, uğurlu olmasını temenni ederiz. 

H) ADALET BAKANLİĞİ BÜTÇESİ. 
I BAŞKAN — Adalet Bakanlığı Bütçesinin görü-

rüşüîmeslnc başlıyoruz. 
Sayın Bakan ve Sayın Komisyon yerlerini alsınlar 

efendim. 
Gruplar adına söz sırası, Cumhuriyet Halk Par

tisi Grupu adına Sayın Hayri Mumcuoğlu'nun. 
Buyurun efendim. 

CHP GRUPU ADINA HAYRİ MUMCUOĞLU 
(Tekirdağ) — Cumhuriyet Senatosunun çok sayın 
üyeleri; 

Adalet Bakanlığı Bütçesi üzerinde Cumhuriyet 
Halk Partisi, Cumhuriyet Senatosu Grupunun dilek-

I lerini sunmak üzere huzurunuzdayım. Yüce Cumhu-
I riyet Senatosu üyelerini ve Bütçemizi izleyen Adalet 
I Sayın Bakam arkadaşımla değerli meslektaşlarımı 
I saygılarımla selâmlıyorum. 
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Sayın Senatörler; 
Hemen arz etmeliyim; Adalet Bakanlığı Bütçesi 

üzerinde ne şahsen ve ne de Grupum adına konuş
mak isteğinde bulunmadım. Grupum yöneticileri 
görev olarak bu hizmeti bana verdiler.* Bu nedenle 
görüşeceğim. Zira, Parlâmentoya girişimden itiba
ren, 17 yıldır yargı sorunları üzerinde şahsi görüş
lerimi, mensup olmakla onur duyduğum Partinin gö
rüşlerine de mutabık olarak arz ettim. Dile getir
mediğim sorun kalmadı. Şimdiye dek bütün bu gö
rüş ve dileklerimiz şairin; Varak-ı mihr-ü vefayı kim 
okur, kim dinler?» dediği gibi, hepsi (üzüntüyle kay
dediyorum.) askıda kaldı. 

Bu arada yine açıkça belirteyim; siyasi hayatımın 
talihsiz bir döneminde Hükümette görev aldım. Bu 
sırada yeteneğim ölçüsünde yine intisabı ile ömrüm 
boyu onur duyduğum aziz mesleğime hizmet etmeğe 
çalıştım. 

Şimdi, arz ettiğim gibi, Grupumun verdiği görevi 
yerine getiriyorum. Bu nedenle sunuşlarım da kısa 
olacaktır. 

1978 yılı Bütçe müzakereleri, Cumhuriyet Halk 
Partisinin ikinci iktidar döneminin umutla dolu baş
langıç günlerine rastlıyor. Yargı konusunda Cum
huriyet Halk Partisi olarak bu umudumuz daha da 
güçlü, daha da kuvvetlidir. Çünkü, Cumhuriyet Ad
liyesi Devletimiz ve Partimizin kurucusu, büyük 
Devlet adamı ölümsüz Atatürk'ün eseridir. Yürür
lükte olan Anayasamızda da yer alan mahkemelerin 
bağımsızlığı ve hâkimlik teminatına haiz olan hü
kümlerin çağdaş düşüne ve örneklerine uygun olarak 
düzenlenmesinde de büyük Atatürk'ün, Partisinin et
kin katkısı Türk kamuoyunca bilinen gerçeklerdir. 

Sayın arkadaşlarım; 
Bütçeler üzerinde grup sözcüleri konuşmalarına 

başlarken, gelenek halinde Bütçenin ilişkin bulunduğu 
kamu hizmetlerine ait görüşlerini bildireceklerini söy
lerler. Dikkat buyurulmuştur; ben görüşten değil, 
dilekten söz ettim. Gerçekten Cumhuriyet Halk 
Partisinin yargı ve yargı sorunları üzerindeki görüş
leri, Devletimizin kuruluşundan itibaren açık seçik 
bellidir. Bu görüşler aynca seçim bildirgelerimizde 
ve son kurultayımızda kabul olunan programda ve 
en son olarak Hükümet Programında da ifadesini 
bulmuştur. 

Şimdi, bunların düzenli bir şekilde ve bir prog
ram dahilinde ele alınması söz konusudur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Cumhuriyet Halk Partisinin iktidardan ayrılma

sından sonra, yargı sorunları büyük kesimi ile as

kıda kalmıştır. Yargı sorunlarına karşı gösterilen bu 
kayıtsızlık, hele hele yeni Anayasamızla açılan dö
nemde bağışlanacak türden değildir. Bu savsamaya 
yeteneksiz iktidarların partizan yönetimi de ekle
nirse, bugün toplumda görülen bunalımların izahı 
için başka neden aramamak icap eder. 

Arkadaşlarım; 
Askıda bırakılan yargı sorunları nelerdir? Ne 

için böylesine ithamkâr konuştum? Arz edeyim : 
Bir taraftan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının ve 
bunlara yardımcı memurların personel sorunları, 
diğer yandan hızla gelişen toplumumuzun gereksin
melerini karşılayamayan temel yasalann çıkarılması 
yolunda girişimlerde bulunulmaması, üst mahkeme
lerin kuruluşunun ele alınmaması, infaz müessesele
rimizin ıslahı için gerekli dikkatin gösterilmeyişi, adli 
zabıtanın ve adalet hizmetinde bulunan yan kuruluş
ların; örneğin, adli tıp meclisinin ele alınmasının ih
mal olunması başlıca sorunlardandır. 

Yine 10 bini aşan yasaların bir kot halinde top
lanıp, sınıflandırılmaması bu cümledendir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Tüm ülke sorunlarına iyi teşhis koymak lâzım ki, 

isabetli önlem alınabilsin. Davaların çabuk bitmedi
ğini, ulusça şikâyetçi olarak dile getiririz. Her halde 
aksine bir iddia söylenemez. Davalar neden çabuk 
bitmez? Yukarıda değindim. Siz evvelâ yürütme 
organı olarak adliye mahkemeleri hâkim ve savcısının 
aylık ödenek durumunu, askeri hâkimlere tanıdığı
nız seviyenin altında tutun, onların onurlarını dahi 
rencide edecek bir davranışta bulunun, yürütme or
ganı olarak; ondan sonra yukarıda değindiğim yasa
ları ihmal edin, adliyeyi araçtan, gereçten yoksun bı
rakın, üst mahkemeleri kurmayın, Yargıtay gibi bir 
kuruluşu her gün ortalama 1 000 - 1 500 arasında 
dava incelemekle tazyik altında bulundurun, ondan 
sora «Davalar çabuk bitmiyor» diye ithama kal
kışın... Hakkınız yok arkadaşlarım. Kusur, biz poli
tikacılardadır, yürütme organındadır. 

Bir anımı kısaca nakletmeme müsaadenizi istirham 
ediyorum. 1958 yılında, belki beni lütfen dinleyen 
arkadaşlarım da ammsayacaklardır, Ankara Hukuk 
Fakültesinde bir seminer vardı; «Hukuk eğitiminin 
gayesi ne olmalıdır?» Orada Alman asıllı, benim gibi 
saçları ağarmış bir profesör (Koin) yaptığı konuş
mada şöyle demişti, hiç unutmam: «Hitler'i iktidara 
ne Hindenburg, ne Alman ordusu ve ne Alman seç
meni getirdi. Onun iktidara getiren Alman hâkimi" 
dir.» Ama, çok şükür benim ülkemde Türk hâkimi, 
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bütün ihmaline rağmen cesaretini, Türklüğüne ya
kışır fatanetini muhafaza etti ve bir ferdi olmakla 
öğündüğüm Türk Ulusu bilinçle, büyük inançla re
jime sarıldı de rejim ayaktadır. 

Arkadaşlarım; 

Sözlerimi fazla uzatmayacağım. Dileklerimi kı
saca arz etmeme izninizi istirham ediyorum. Kitap
larda da yazar, «Adalet çabuk, ucuz, güvenceli ol
malı...» Gerçekten, «Gecikmiş adalette az çok ada
letsizlik vardır» sözü bir gerçeğin tam ifadesidir. 
Hukuk davalarında, hele böyle enflasyon döneminde 
uzayan bir davada davalı, borçlu haklı çıkar. Ceza 
davası kamu hukukuna ilişkin olduğu için, onun mah
zurlarını, onun uzamasındaki mahzurları saymakla 
vaktinizi israf etmek istemiyorum. Peki, adaletin 
çabuk dağıtılması için ne yapmalı? 

Arkadaşlarım; 

Bu konuda değişmez bir kanımı tekrar ifade ede
yim. Müesseselere vücut veren onları işleten kişi
lerdir. Evvelâ personel sorunu ele alınmalıdır. Her 
konuşmamda aşağı - yukarı tekrar ederim; bizim 
eski hukukumuzun inceiiiğne vâkıf olmayan bazı ki
şilerin istihfaf ettikleri Mecellenin tarif ettiği hâkimi 
yetiştirmemiz lâzımdır. Bugün hâkimlik için staj 
müessesesi yeterli değildir. Bu müesseseyi yeterli 
hale getirmekle beraber, sözlerimin başında değin
diğim gibi, hâkimin personel haklarını da onun şere
fine, görevine uygun bir hale getirmeliyiz. 

Arkadaşlarım; 

Bugün Askeri Yargıtay Başkanının, Askeri İda
re Mahkemesi Hâkiminin aldığı aylığı benim Yargı
tay Başkanım, Yargıtay üyeleri alamamaktadır. Böy
le şey olmaz; olmaz böyle şey... Yasaların İslahı la
zım. Değerli arkadaşım, Yargıtay Başkanı, bu yılki 
açış konuşmasında da ifade ettiği gibi, Almanya'da 
temyiz edilecek davaların, alacak davalarının sınırı 
bizim paramızla astnonomik rakamlarla ifade edile
cek derecededir. 

Arkadaşlarım; 
Biraz sonra yine değineceğim, mutlaka mahkeme

lerin işini azaltacak önlemler alınmalıdır. Üst mah
kemeler mutlaka kurulmalıdır. Vaktinizi israf etme
mek için bu konuda bu kadarla yetiniyorum. 

«Adalet ucuz olmalıdır.» Bu terim bana biraz 
şey de geliyor; hani «Adalet ucuz olmalıdır...» Ucuz 
adalet olmaz. Bununla anlatılmak istenen, adalet ara
yana fazla yük yüklememelidir ki, adalet müessesesi
ne rahatlıkla versin. Adalet, güvenceli olmalıdır. 

Şimdi beni lütfen dinleyenler arasmda eski konuş
malarımı hatırlayanlar da olacaktır. Ben, asliye mah
kemelerinin görevine giren mesailde tek hakimli mah
kemeyi hem adalet arayan, adalet isteyen, hem de 
adalet dağıtan için güvencesiz bulurum. Ağır ceza 
mahkemesinde niçin üç hâkim vardır? Toplu basm 
mahkemesinde niçin üç hâkim vardır? Niçin hukuk 
ve ceza davalarında, bilhassa asliye mevadında top
lu mahkeme olmasın? Zaten yasalar bunu amirdir. 

Binaenaleyh, güvencenin sağlanması yönünden ilk 
adım olarak bunun atılması ve bunun sağlanması ye
rinde olur. 

Arkadaşlarım; 
Üst mahkemelere bu paragraf altında yine değin

mek mecburiyetindeyim. Temyiz Mahkememiz, Yar-
gıtayımız senede 250 binin üzerinde dava dosyası ile 
karşı karşıyadır. Bu nedenle konuşmamın başında 
ifade ettiğim gibi, yargı sorunları bir program, plan 
dahilinde ele alınıp, bu ilkenin gerçekleştirilmesi de 
espri içinde gecikmeden ele alınmalıdır. 

Sözlerime son vermeden evvel, infaz müessesele
rimize değinmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ceza infazının gayesi, mahkûmu yasaları ihlâl et

meden yaşama itiyadına kavuşturmaktır, İslah etmek
tir. Bu amacın gerçekleştirilmesi için de evvela, yine 
yetişmiş infaz personeline ihtiyaç vardır. Bina mev
zuu yine ikinci derecede mutlaka ele alınmalı ve mü
tekâmil bir infaz sistemine sahip olmamız nedeniyle 
de, bu sistem icabı açık cezaevleri, yargı açık ceza
evleri adedi artırılmalıdır. Memnunlukla öğrendim, 
infaz yasasındaki bir değişiklik İslah için yine ge
ciktirilmeden Parlamentoya sevk edilmelidir. 

Arkadaşlarım; 
Hâkimlerimizin, savcılarımızın ve adliye memur

larının çalışması saatle mukayyet değildir; fakat bu
gün cezaevlerinde çalışan gardiyanlarımız da ağır ve 
çok müşkül şartlar altında günde 12 saat hizmet ver
mektedirler. Bunlan da insanca mesainin şartı olan 
koşullara kavuşturmak gerek. 

BAŞKAN — Sayın Mumcuoğlu, müddetiniz dol
muştur efendim, lütfen bağlayınız. 

CHP GRUPU ADINA HAYRİ MUMCUOĞ
LU (Devamla) — Bağlıyorum efendim. Teşekkür ede
rim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Yargı sorunlarım çözümlemek hemen mümkün ol

maz. Kaldı ki, bu yılın bütçesi, Bütçe Karma Komis
yonumuzda bir onarım görmüş olmasına rağmen, be-
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nim arz ettiğim reformist hareketlerin gerçekleşmesi
ne elverişli değildir. Ancak, bazı konulardaki öneri
lerimin gerçekleşmesi, Adalet Bakanı değerli arkada
şımın ve onun mesai arkadaşlarının gayretine bağlı
dır. 

Ben, 1978 yılı Adalet Bakanlığı Bütçesinin mem
leketimize hayırlı olmasını diliyorum. Değerli arka
daşıma ve onun mesai arkadaşlarına başarılar diliyo
rum. 

Saygılar sunuyorum aziz arkadaşlarım. (CHP sı
ralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Mumcu-
oğlu. 

Milli Birlik Grupu adına Sayın Sezai O'Kan. 
TAHSİN TÜRKAY (Sivas) — Sayın Başkan, 

Adalet Partisi Grupu adına söz istemiştim. 
BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına söz is

teyen yok burada efendim. 
ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Bildirdik Sayın Baş

kan. 
BAŞKAN — Yok burada efendim. Ne zaman bil

dirdiniz?... 
ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Efendim, ilk listede 

bir yanlışlık olmuştu. Sonradan biz tashihli olarak 
bildirdik. Sayıştay ve Vakıflar bütçelerinde bildirme
dik, diğerlerinde bildirmiştik. 

BAŞKAN — Bakarız efendim. 

Buyurun Sayın O'Kan. 

MB GRUPU ADINA SEZAİ O'KON (Tabii Üye) 
— Sayın Başkan, sayın senatörler, Sayın Bakan ve 
Bakanlığın değerli mümessilleri; şahsım ve Milli Bir
lik Grupu üyesi arkadaşlarım adına saygılarımı su
narak sözlerime başlamak istiyorum. 

Adalet Bakanlığı, adaletin değer ve saygınlığı doğ
rultusunda yasal sorumlulukları bulunan bir Bakan
lıktır. Bu isme yakışır hizmetleri ölçüsünde toplum
daki adalet duygulan değer bulur. 

Büyük düşünür Konfiçyüs Milattan 3000 yıl önce 
adalet kavramını bakınız ne güzel dile getirmiştir: 
«Adalet bir kutup yıldızıdır, daima yerinde durur, 
diğer müesseseler de onun etrafında güneş gibi döner
ler ve ona büyük saygı duyarlar.» Milattan 3000 yıl 
önce bu benzetiş, insanlık tarihinden ve insanların 
adalete olan saygınlığı karşısında kuşkusuz ilelebet 
yaşayacaktır. 

Sayın senatörler; 
Biz Türkler 600 yılda birçok Devlet kurmuşuz. 

İçlerinde üç kıtada kılıç sallayan, bayrağını dalgalan
dıran İmparatorluklar da vardır. Bunlar tarih say

falarında gururumuz olarak yaşayacaklardır. Bu tip 
kuvvetli devletlerin yaşatılmasında başlıca etken fak
tör, adaletin önkoşulu olan otorite mevcudiyetidir. 
15î7'de Mısır seferinden zaferle dönen Yavuz Sultan 
Selim İstanbul'a gelirken beraberinde değerli buldu
ğu düşünürleri de getirir. Yavuz Sultan Selim bun
lara şu soruyu yöneltir: «Benim İmparatorluğumun 
payidar olması için acaba neler düşünürsünüz?» Bu 
düşünürlerden birisi, «Evvela rnem!eket;nfei dolaş-
rîssk gerekir.» der ve aldığı müsaade üzerinde yurt 
içi seyahate başlar. 

Bu görevli kimseler seyahatlerini sürdürüp birçok 
mahkemeleri takip ettikten sonra, âdil ve faziletli 
r'î.abkeme kararlarını görüp İstanbul'a döndüklerin
de Yavuz Sultan Selim'e, «Hünkârım, dikkat et, 
memleketinde bu adalet yıkılmasın. Bu adalet kal
dıkça İmparatorluğun mutlak payidar olacaktır.» de
mişlerdir. 

Fakat bir zaman gelmiştir ki, çeşitli suiistimalle
rin başlaması, adaletin bozulması, ihtiraslar ve kol
tuğa olan tutkular neticesi, Devleti ve Türklüğün hay
siyetlin tartışılır hale getirmiştir. Nihayet dünya dev
letleri kamuoyunda Osmanlı İmparatorluğu «Hasta 
adam» olarak görülmeye başlanmış, içerideki tahrip
lere bir de emperyalist devletlerin ihanetleri katılın
ca, Türk. Devleti Sevr Anlaşmasını kabule kadar di
ze getirilmiştir. Sözde Devlet bu durumda iken, Türk
lüğün onur ve şerefine yakışır büyük bir mücadele 
vererek tarih değiştiren ve bizlere Türkiye Cumhu
riyetini kazandıran ve emanet eden Atatürk'ümüze 
acaba bugünkü durumumuzla layik evlatlar olarak 
tüm görevlerimizi yapabiliyor muyuz?... Bu soruya 
vicdanlarımızda rahatça «Evet» cevabını bulamıyor-
sak, durum naziktir, ciddidir. 

Sayın senatörler; 

27 Mayıs ortanınım hazırladığı 1961 Anayasası ile 
bir kez daha onarılarak kazandığımız milli, demokra
tik, laik ve sosyal hukuk devletimizi yaşatacak tüm 
kurumlarımızın yer aldığı ve aydınlattığı Türkiye'nin 
tablosuna baktığımızda, Anayasa! temel kurumlarının 
bu tabloya yansıyan ışıklarını pek iç açıcı göremi
yoruz. Bu tablonun fonunda, kırmızı, yeşil ve siyah 
renkler garnitür olmaktan çıkmış, son senelerde göz
lerimizi ve sorumlu kafaları ciddi bir şekilde rahat
sız eden belirgin fırçalarla işlenmeye başlanmıştır. 

Demokrasimizin vazgeçilmez unsurları olan siyasi 
partilerimizle bu partilerin oluşturduğu Cumhuriyet 
Hükümetlerinin ve tüm diğer Anayasal kurumlann 
bu renkler etrafında oluşan aşırı mihraklara bakış 
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açıları da bir değildir. Anayasa doğrultusunda eşit 
özgürlük anlayışı ile teşhis ve tedaviye yer verilirse, 
Devletin temeline yönelik kemirici aşın uçların yarat
tığı hastalıklardan hem Devleti, hem de demokrasi
mizi korumuş oluruz. 

Düşünce özgürlüğünün ötesinde, düşündürücü ve 
hatta elem verici aşın eylem mihraklarının oluşma
sında tavizci ve istismarcı yanlış bir politikanın ek
tiği tohumların roîü büyüktür. Aynca bunların kül
tür vasatı bularak üremesinde, Cumhuriyet kanunla
rının takip ve tatbikçisi durumunda bulunan Cumhu
riyet Başsavcısı ile bir kısım mahalli Cumhuriyet 
savcılarının ve İl İdaresi Kanununun yetki ve sorum
luluğunu yeterince kullanmayan veya kullanamayan 
bir kısım valiler başta olmak üzere, mülki amirlerin 
yetersiz ve bazılarının da politik maksatlı tutumların
dan ileri geldiğini üzülerek belirtmek mecburiyetin
deyiz. 

Bundan evvelki senelerdeki konuşmalarında Sa
yın Hayri Mumcuoğlu'nun belirttikleri gibi, Türk 
Devletinin ve Cumhuriyetinin kurucusu Atatürk'ün 
başhukuk mimarı olan Mahmut Esat Bozkurt, «Cum
huriyet» adını isim olarak yalnız müddei umumilere; 
yani savcılara vermişti. Ben bu görüşü Sayın Mum-
cuoğlu'ndan dinlemek suretiyle öğrenmiştim; burada 
bunu değerlendirmeye çalışıyorum. 

Yasal görevlerini yaparken bu şerefli ismi emane
tinde bulunduran Cumhuriyet savcılarımızın bu şana 
yakışır sorumluluğu da beraberlerinde taşıdıklannı 
unutmamaları gerekir. Aynı vecibenin idrakinde hiz
met gören Cumhuriyet savcılannı eleştiriden uzak tu
tar, saygı ve takdirlerimi sunmayı da ayn bir görev 
bilirim. 

Milletçe sancılarını çektiğimiz çok yönlü hastalık
ların çeşitli nedenlerinin başında, bu hastalıktan ha
zırlayan mikroplann kültür vasatı bulmaları gelir. 
Bunları besleyen unsurlan üremeden yok etmek esas
tır. Aksi halde meydana gelen, sivrisinekleri filitle 
bertaraf etmek gibi, neticesi olmayan palyatif ted
birler kâfi gelmez. İşte, bugün maalesef bu durumda
yız. 

Sayın senatörler; 

Durum böyle olunca, akla hemen şu sorular ge
liyor: Acaba, Anayasanın 20 nci maddesinde belirti
len, «Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahip
tir; düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim ile veya 
başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklaya
bilir ve yayabi^r. 

Kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zor
lanamaz.» ilkesine mevcut yasalarımızla gereğince 
bağlı kalındığı için mi legal örgütlerin veya örgütler 
dışındakilerin fikri faaliyetleri, eylemleri de kapsayan 
illegal bir görünüme dönüşerek tehlikeli bir ortam 
yaratıyor?... Bu husus, tartışılmaya açık bir konu ola
rak kalmamalıdır. Kişinin, bu açık düşünce ve ka
naat özgürlüklerine, Türk Ceza Kanununda başlayan 
ve Partiler Kanununda da devam ederek baraj kur
duğu söylenegelen malum maddeler, senelerden beri 
tartışılagelmiştir. Anayasal hakları rencide eden ve
ya ettiği ileri sürülen bu yasalardaki boşluklan dol
durmak, çıkıntıları düzeltmek veya bertaraf etmek 
için bugüne kadar ne hükümetlerden, ne de bu ka
naati paylaşan siyasi partilerden ciddi bir girişimde 
bulunduklarım hatırlatmak mümkün değildir. 

Türk Ceza Kanununun 141, 142 ve 163 ncü mad
delerinin kalkması veya kalkmaması yararının tartı
şılacağı yer Parlamentodur. Bu maddelerin mevcudi
yeti, kamu düzenini rahatsız eden aşırı mihrakların 
istismarına ve yasalann uygulayıcısı olan Devlet so-
rumlulannm Anayasa anlayışlarındakî değişik yorum 
ve kararlanna yol açmaktadır. Bu yüzden spekülas
yonlar devam edegelmektedir. Sözü edilen maddele
rin, esasen toplumumuzdaki sosyal, ekonomik ve po
litik sarsıntılan da önleyemediği bir gerçektir. 

Şimdi, durum böyle olunca, Sayın Cumhuriyet 
Başsavcısı başta olmak üzere, Cumhuriyet savcılan-
na, bağımsız mahkemelerin bağımsız hâkimlerine, 
önde valiler olmak üzere tüm mülki amirlere sesleni
yoruz. 

Devlet bütünlüğü içindeki Cumhuriyetimizi ve hu
kukun üstünlüğünü korurken cesur olunuz. Kişili
ğine, Devletine ve milletine fazilet dolu saygı ve sev
gisi olan bir insan elbet cesurdur. 

Shekespeare'nin dediği gibi, «Cesur insan hayat
ta bir kez ölür; korkak insan, oportünist insan her 
gün ölebilir.» Türk Milletinin gerçek cesurlara ihtiya
cı vardır. Küçük insanlara musallat olan manevi 
ölümlerden kaçalım. Çünkü şerefle yaşamanın düstu
ru budur derim. 

Sayın senatörler; 
Biraz da Adalet Bakanlığının diğer sorunları üze

rindeki önerilerimize yer vermek istiyoruz. 
Bizim ceza kanunları İtalya'dan, Medeni Kanun 

İsviçre'den ve usul kanunları da, malum olduğu gibi, 
Almanya'dan alınmıştır. Bugüne kadar Usul Kanu
nunda Meclislerimizce bazı değişiklikler yapılmışsa 
la, yine sosyal ve hukuksal bünyemize cevap vere
cek niteliğe kavuşturulamamıştır. 
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Mahkemelerce verilecek kararların, adaleti ne ka
dar önemliyse, zamanında neticelendirilmesi de o ka
dar önemlidir. 

Vatandaşın idari bürokrasi karşısında «git - gel» 
den doğan hoşnutsuzluklarına, adalet organları önün
de de maruz kalması, adalete olan güven ve saygı 
duygularını rencide etmektedir. 

Bu ruhsatsızlığın giderilmesi için yasal boşluklar 
giderilmeli, yeterince bölge mahkemeleri çoğaltılmalı 
ve buna paralel olarak Yargıtaydaki dairelerin geliş
tirilmesi cihetine de gidilmelidir. 

Toplumun önemli bir sosyal sorununu çözecek 
olan Patronaj Yasa taslağı Mecliste kadük olmuş 
durumdadır. Takip edilerek biran evvel çıkarılmasın
da yararlar büyüktür. 

Adli zabıtanın kurulması ve eğitilerek Cumhuri
yet savcılıkları emrine verilmek suretiyle, idarenin po
litik etkisinden çok kez kendini kurtaramayan polis
ten adli .hizmetler teslim alınmalıdır. 

Adalet Bakanlığının henüz merkez teşkilat yasası 
yoktur. -

Yüce Senatonun sayın üyelerinin (Bir istatistiki 
ufak araştırma neticesi bulduğum) % 97'sinin doğu
mundan önce; yani 23 Mayıs 1327, (1911'e tekabül 
eden) tarihinde yürürlüğe girmiş. «Adliye ve Meza-
hip Nezareti Nizamnamesi» bugün hâlâ Bakanlığın 
merkez kuruluşuna ait görev ve yetkilerinin ölçüsüne 
ışık tutagelmektedir. Nasıl bir ışık olduğunu takdir 
edersiniz.... 

Cumhuriyetten 54 yıl, 1961 Anayasasının kabu
lünden 15 yıl geçtiği halde Adalet Bakanlığı bir teş
kilât yasasına kavuşturulamamıştır. 

67 yıl önce yakılmış isli kandil ışığı altında eski 
bir nizamname ile Adalet Bakanlığı görev ve hizmet
lerini sürdürmeye çalışıyor. 

10 yıl evvel bu kürsüden aynı konuya değinmiş
tim. Bu süre içinde hükümetler geldi, hükümetler 
gitti. Bunlarla beraber Sayın Adalet Bakanları da el
bet gelip geçti. Ne hazindir ki, 1978 mali yılı Adalet 
Bakanlığı Bütçe tasarısının Bakanlıkça hazırlanan ra
porunda henüz bir teşkilât yasasına sahip olunmadı
ğı yakınılarak ifade edilmektedir. 

Bakanlığın, hazırladığını duyduğumuz iyi hal in
dirimi sağlayacak yasa taslağım memnuniyetle karşı
lıyor, kısa sürede gerçekleştirilmesini içtenlikle bekli
yoruz. 

Yukarıdan beri sıraladığım ve burada yer vereme
diğim yasa boşluk ve noksanlıklarını genç ve değer
li Adalet Bakanının dikkate alacaklarını umuyor ve 
Sayın Bakandan istirham ediyoruz. 

I 1978 yık Adalet Bakanlığı Bütçesinin Devletimiz, 
I milletimiz ve Adalet mensupları için hayırlı olma-
I sim diler, saygılar sunarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın O'Kan. 
I Adalet Partisi Grupu adına Sayın Tahsin Tür-
I kay, buyurun efendim. 

AP GRUPU ADINA TAHSİN TÜRKÂY (Sı-
I vas) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun değerli üyele-
I ri, Sayın Adalet Bakanlığı mensupları; 
I Adalet Partisi Grupu adına görüşlerimi arz ediyo-
I rum. 
I Sayın senatörler; 

Anayasamız, 7 nci maddesinde, «Yargı yetkisi, 
I Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanı-
I lir.» amir hükmü ile yargı organını en yüce mertebe-
I ye getirmiş bulunmaktadır. 
I Yine Anayasamız, 132 nci maddesinde, mahkeme-
I lerin bağımsızlığını, hâkimlerin Anayasaya, kanunla-
I ra, hukuka ve vicdani kanaatlerine göre hüküm ve-
I geçeklerini temin eder ve bunu her türlü şüpheden, 
I baskıdan uzak tutar. 
I Anayasa 133 ncü maddesinde, yargı organının te-
I minatını tam olarak sağlamıştır. 

I Sayın senatörler; 

I Bu sözlerime şu bakımdan değindim, şu hususu 
I belirtmek istedim. Kendilerine saygı duyduğumuz kâ-
I mil insan Sayın Mumcuoğlu burada tenkitlerini be-
I ürürlerken, yargı organının durumundan Partimi ve 
I Partimin iktidarda bulunduğu zamanları da sorumlu 
I tuttular. 

Şüphesiz ki, iktidarda bulunan partiler, şanslar 
I birtakım sorumluluktan alacaklardır; ama kendileri

ne şahsen saygı duyduğum Sayın Mumcuoğlu kabul 
I buyururlar ki, Anayasanın yargı organına tanıdığı 
I bütün haklara Adalet Partisi iktidarda ve muhalefet

te saygılı olmuştur ve bugün Türkiye'nin ekonomik 
I şartları içerisinde hâkimlerimize tanınan maddi hak-
I 1ar, maaş, ödenek, tazminat, yıpranma zammı gibi 
I bütün haklar bizim iktidarımız zamanında tahakkuk 
I etmiştir. Ancak, acaba bunlar kâfi midir?... Temenni 
I ederim ki, yeni iktidar bunlan daha büyük bir öl-
I ;üde ihtiyacı karşılar şekilde getirsin ve biz kendile-
I rine her bakımdan yardımcı olacağız. Hâkimlerimize 
I gelecek huzur, hâkimlerimize temin edilecek her hak 
I bizim tarafımızdan alkışlarla karşılanacaktır. 
I Sayın senatörler; 
I Hukuk sosyal bir ilimdir. İnsan yaşadığı müddet-
I çe tekâmül edecektir. Tekâmül eden insanın ihtiyaç-
I lan da artacaktır. Bu bakımdan, hukuk müessesele-
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rinde elbette eksiklikler vardır. Zaten bir yerde don-
sa, bir kalıp halinde kalsa gereken tekâmül olmaya
caktır. Onun için, ben de Sayın Mumcuoğlu'ndan 
daha geniş bir şekilde eksiklerimizi belirteceğim. Bu 
eksiklerimizi belirtmezsek bir şey kazanmayız. Eksik
likleri, ihtiyaçları ortaya koyacağız ki, bunun çaresi
ni getirelim. Bu çareyi şimdiye kadar biz takati
mizin yettiği şekilde, ekonomik ihtiyaçları düşünerek 
şartların elverişli olduğu miktarda karşıladık. Bundan 
sonra gelecek iktidar bunu daha iyi karşılarsa bundan 
yurdumuz fayda görecek, ulusumuz fayda görecek ve 
biz hizmetlerin iyi görülmesinden yararlanacağız. 
Onun için, ben daha detaylı bir şekilde ihtiyaçları be
lirtiyorum. 

Saym senatörler; 
Rahmetli Hocam Mustafa Reşit Belgesay'm her 

zaman hatırladığım, arkadaşlarımızın da burada tek
rar ettikleri bir adalet tarifi vardır. Sayın Ordinaryüs 
Profesör; «iyi bir adalet adil, ucuz ve çabuk adalet
tir.» buyururlardı. Tekrar belirtelim ki, hiç olmazsa 
Cumhuriyetin kurulmasından bu tarafa ba gaye etra
fında çalışılmış, belki de kifayetli neticeler alınmamış 
olabilir. 

Hiç şüphesiz ki, bilgili, dürüst ve faziletli hâkim
lerimiz görevlerini en iyi şekilde yerine getirmenin ça
bası içindedirler. Ancak, yine bir gerçektir ki, ada
let cihazımız yalnız hâkimlerden ibaret değildir. Ye
tişmiş bir hâkimin yanında yetişmiş adli personelin, 
tam olarak işleyen iddia ve savunma kuruluşlarının 
ve bunlar? bütünüyle ihtiva eden maddi ve manevi 
imkânların sağlanmasının zaruretini biz de kabul et
mekteyiz. 

Sayın senatörler; 
Siyasi, sosyal ve ekonomik sebeplerle ülkemizde 

suçlar ve suçlular artmakta, suçların türleri süratle 
değişmektedir. Temel eğitim eksikliklerinin büyük öl
çüde etkin olduğu bu sosyal çalkanış içinde yargı or
ganının günün şartlarına uygun olarak teçhizinde geç 
kalınmamalıdır. Buna biz de iştirak ediyoruz. 

Anayasamız 136 ncı maddesinde, «Devletin ülke
si ve milletiyle bütünlüğü, hür demokratik düzen ve 
nitelikleri Anayasada belirtilen Cumhuriyet aleyhine 
işlenen ve doğrudan doğruya Devlet güvenliğini il
gilendiren suçlara bakmakla görevli Devlet Güven
lik Mahkemeleri kurulur.» hükmünü getirmiştir. Ana
yasamızın bu amir hükmüne ve aradan uzun süre 
geçmesine rağmen bu mahkemeler henüz görev ifa 
eder duruma getirilememiştir. Kumlan ve Kuruluş Ka
nunu iptal edile» Devlet güvenlik mahkemelerinin iş-
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ler hale gelerek görevlerini Anayasa doğrultusunda 
yapmalarının zaruretine inanmaktayız. 

Bu arada, bir Anayasa kuruluşunun siyasi parti
lerimiz arasında polemik konusu yapılarak yıpratıl
maya çalışılması da üzüntümüzü artırmaktadır. 

Şüphesiz ki, Anayasadaki diğer hükümler gibi 136 
ncı madde de değişebilir. Bir iktidarın veya siyasi bir 
partinin kanun hükmünü beğenmemesini tabii karşı
larız. Ancak, yürürlükte olan bir kanun hükmü deği-
şinceye kadar tatbik edilmelidir. Hiç kimsenin ve 
hiçbir gücün Anayasanın amir hükmünü görmemez-
likten gelmesinin affedilmemesi gerekir. 

Sayın senatörler; 

Ülkemizin çeşitli problemleri arasında iktidarlarca 
önem verilmeyen adli bir sorunumuza da değinmek ihti-
vacmı duydum. Anayasanın 135 nci maddesi, «Kü
çüklerin yargılanması hakkında kanunla özel hüküm
ler konulur.» der. Kanunlarımızda bu hususta hüküm
ler mevcuttur; fakat yetersizdir. Bilhassa küçükler 
hakkındaki cezaların infazı bir istirap konusudur. Ül
kemizde henüz çocuk suçluları yargılayacak mahkemeler 
tam ve yaygın olarak kurulmamıştır. Küçük suçlula
rın erginlerle aym cezaevinde kalmaları bu çocukla
rın felaketlerine sebep olmaktadır. Bu çocukların, ço
cuk İslah evlerinin yetersizliğinden ötürü ahlak dışı 
hareketlere zorlandığım kabul etmek mecburiyetinde
yiz. Şu halde, biz her eksiği, her ihtiyacı belirtmekte 
bir mahzur görmüyoruz. Bunu tekrar belirtmek isti
yorum. 

Sayın senatörler; 
Adli zabıtanın kurulmaması, işlerin uzamasına, 

delillerin tam olarak toplanmamasına sebep olmakta
dır. 3u arada, Cumhuriyet savcılarının ve mahkeme
lerin elinde yeterince araç ve gereç bulunmadığı da bir 
gerçektir. Kamu İktisadi Kuruluşlarında en küçük gö
revliye dahi bir araba tahsis eden Devlet, Cumhuriyet 
savcısını zaman zaman bu konuda güç durumda bı
rakmaktadır. 

Ülkemizde kamu görevi yapan, fakat en çok mağ
dur olan, itiraf edeyim ki, 30 senedir içerisinde bu
lunduğum adli teşkilâtın bu istirabı her zaman beni 
müteessir etmiştir; üvey evlat muamelesi gören per
sonel adliye personelidir. Görevi icabı büyük sorum
luluk taşıyan adliye personeli maddeten ve manen 
sıkıntı içindedir. Adliye meslek okullarının açılmama
sı büyük bir noksanlıktır. Bugün Devletin kamu ku
ruluşlarında çalışan görevlileri, kanunun tayin ettiği 
süre dışında çalışmalarının karşılığı olarak fazla me-
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sai ücreti alırlar. Mevsimin en güç şartlarında, tatil 
günlerinde çalışan zabıt kâtibinin fazla mesaisi yok
tur; 750 kuruş ücret aîır. 

Sayın senatörler; 
Adliye binalarının Adalet Partisi iktidarı zamanın

da mümkün mertebe, hatta imkânların daha üstünde 
yeniden yapılmasına girişilmiştir. Birçok ilçelerimiz
de yeni binalar yapılmıştır. Ancak, halen adliye bi
naları noksan olan ilçelerimiz ve illerimiz vardır. 
Bir hâkim düşünelim ki, bir odada hem duruşma ya
pıyor, hem etüt yapıyor, hem misafirlerini kabul edi
yor... Bu hâkimden, daha rahat ve huzurlu bir çalış
ma beklenmesine imkân yoktur. 

Cezaevlerinin ıslahına biz de iştirak ediyoruz. Ce
zaevlerinde infaz amiri Cumhuriyet savcısıdır. Bunu 
bilhassa Sayın Bakanın ve sayın Hükümetin nazarı 
dikkatine arz ediyorum. Mahkûm veya sanık şikâye
tini cezaevi müdürü aracılığıyla savcıya bildirir; yani 
cezaevinde infazdan sorumlu olan kişiye şikâyet ya
pılmaktadır. Kanaatimizce, cezaevleri için infaz hâ
kimliğinin kurulması, şikâyetlerin bu makama yapıl
ması, bir kısım sızlanmaların, şikâyetlerin önünü ala
cak ve infazlar daha tatminkâr olacaktır. 

Sayın senatörler; 
Ülkemizde adaletin geç tecelli ettiği bir hakikat

tir. Bu adaletin ucuz olduğu da söylenemez. Bunun 
temini için gerekli bütün tedbirler alınmalıdır. Ka
nun önünde eşitlik ilkesi, her ferdin hakkım arama 
imkânını sağlanmasını da amirdir. Artan dava harç
ları, avukatlık ücretleri, keşif masrafları yoksul yurt
taşlarımızın haklarını tam olarak aramalarına engel 
olmaktadır. 

Adli müzaheret bürolarının sağladığı imkânlar ve 
adli müzaheret ödenekleri bugünkü şartlarla sembo
lik olmaktan öteye geçmemektedir. 

Bir hususu da belirtmek istiyorum. Bu müzahe
ret ödeneklerinin kullanılmasında bir değişiklik ihti
yacı vardır. Bu ödenekler artırılmasının ve baroların 
emrine verilmesinin gerekli olduğuna kaniiz. Bu su
retle hem müessesenin işlerliği sağlanacağı gibi, mes
leğe yeni atılmış avukatların görevlerinde kendi ken
dilerine yeter dereceye gelmelerine de yardımcı ola
caktır. 

Sayın senatörler; 
Mevzuatımızda zamanla eskiyen, işlerin yürüme

sini geciktiren ve sosyal şartlara uymayan hükümle
rin süratle elden geçirilmesi şarttır. Davaların uza
ması, hakkın geç tecellisi, şikâyetçiyi ve zarara uğra
yanı ihkakı hakka zorlamaktadır. Sözlerimin başında 

yargı organının hâkimi, adli personeli, zabıtası, şi
kâyetçisi, sanığı ve savunmasıyla bir bütün olarak na
zara alınmasının zaruri olduğunu arz etmiştim. Ad
li cihaza dahil olan adli tıp müessesesinin durumuna 
da temas etmek lüzumunu hissediyorum. Bu kuru
luşumuz yıllarca eski bir binada, görev yapmıştır. 
Araç, gereç, ve ödenek yönünden tatmin edilmesi, 
ilerleyen tekniğe, bilime uygun çalışır bir duruma ge
tirilmesi lâzımdır. İtiraf etmek lazımdır ki, bilhassa 
ceza mahkemeleri (Hukuk mahkemeleri adli tıbba 
artık pek başvurmamaktadırlar) birçok meselelerin, 
problemlerin aydınlanmasında adli tıp müessesesine 
müracaat ediyor, ceza davasının bütün delilleri top
landığı halde, bir sene, 1,5 seneye yakın zaman adli 
tıptan gelecek cevap beklenmektedir. Bu davalann 
uzamasına direkt olarak müessir olmaktadır. 

Sayın senatörler; 
Savunma kutsal bir haktır. Anayasanın 31 nci 

maddesinde, «Herkes, meşru bütün vasıta ve yollar
dan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde 
davacı veya davalı olarak, iddia ve savunma hakkına 
sahiptir.» der. 

Savunma organlarının başında barolar gelmekte
dir. Baroların ve avukatların bugünkü durumu ve 
savunma imkânları üzerinde ısrarla durmak lüzumu
nu hissediyorum. Özgür demokratik rejimin geliş
mesinde baroların hâlâ vesayet altında tutulmaları bü
yük bir eksikliktir. Yeni Avukatlık Kanunu maale
sef barolara bağımsızlık getirmemiştir. Bu. Kanunun 
gerekçesinde Anayasanın 122 nci maddesine dayanı
larak, baroları idari hiyerarşiye tabi kılmakta, ve Ada
let Bakanlığını da idari vesayet makamı olarak kabul 
etmektedir. 

Bu suretle yeni Kanun, Barolar Birliğini Odalar 
Birliği gibi bir statüye tabi tutmaktadır. Tatbikatta 
Adalet Bakanlığı, Barolar Birliğinin birçok kararla
rını etkisiz hale getirmek suretiyle vesayet hakkını 
geniş bir şekilde kullanmaktadır. Halen bir Avrupa 
Barosunun kurulmasının çalışmaları yapılmaktadır. 
Bu kuruluş tahakkuk ederse, vesayet altında bulunan 
Türk avukatlarının ve Türk barolarının bu kuruluşa 
üye olmaları düşünülemez; kabul etmezler. 

Sayın senatörler; 
Adliyeyi bağımsız lalan Anayasamız karşısında 

adli cihazın çok önemli ve tamamlayıcı bir uzvu olan 
baronun vesayet altına alınması bağımsızlık ilkesiyle 
de bağdaşamaz. Bu durumun devamı uygar ülkeler
deki gelişmeye tamamen ters düşmektedir. 

Nitekim, Milletlerarası Hukukçular Komisyonu
nun Delhi Toplantısında 53 ülkenin hukukçuları ya-
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ymladıklan beyannamede, «Hukukun üstünlüğü ve 
haklı bir adliye idaresinin kurulabilmesi için hâkim
lerin ve baroların bağımsızlığına ihtiyaç vardır.» de
nilmiştir. Bizde Anayasa hâkime bütün bağımsızlık 
imkânlarım sağlamış; fakat baroyu Adalet Bakan
lığının vesayeti altına almıştır. Alman Kanununun 1 
eni maddesinde, «Avukat adaletin tevziinde bağımsız 
bir organdır» hükmü yer alır. 

Sayın senatörler; 
Kanaatimizce Anayasanın 122 nci maddesi baro

lar konusunda yanlış tatbik edilmektedir. Bu yanlış
lıkta İsrar edilmesinin faydadan ziyade zarar getire
ceğini takdir buyurursunuz. Bu noksanlıklar dışında 
aşağıda arz edeceğim hususların da temini, savunma
nın tam ve kâmil olması, haklar bakımından önem 
kazanmaktadır. 

Her meslekte, mesleğe yeni başlayanın özellikle 
maddi sıkıntıları vardır. Henüz stajını tamamlayan 
genç bir avukatın birkaç özel banka dışında kredi ve 
yardım alacağı bir kuruluş yoktur. Barolar Birliğine 
tahsis ve bilâhara tahsil şartıyla Adalet Bakanlığının 
tesis kredisi vermesi şarttır. Bunu Sayın Bakanın 
nazarı dikkatine arz ederim. 

Hâkim stajiyeri maaş alır, avukat stajiyeri 1,5 se
ne ailesine yük olur. Avukatlık mesleğine girecek genç 
bir hukukçu, maddi imkânsızlık yüzünden hâkimliği 
tercih eder. Bu hal, Anayasanın eşitlik ilkesine uy
gun değildir. Avukat stajiyerîeri adliye binalarında 
oturacak yer dahi bulamamakta ve kendileriyle ilgi-
lenilmemektedir. Vesayet makamı olduğu kabul edi
len Adalet Bakanlığının bu durumu önemsememesi 
izah edilemez. 

Sayın senatörler; 
Savcı ve avukat bir davada taraftır. Avukatların 

davanın takibinde, delillerin toplanmasında savcının 
haiz olduğu haklara ve imkânlara sahip olması şart
tır. 

Bu arada, avukatlar Sosyal Sigortalar Kurumuna 
bağlanmıştır. Halen 10 binin üstünde kuruma prim 
ödeyen meslektaşımız vardır. Hal böyleyken, Sosyal 
Sigortaların karar organı olan Müdürler Kurulunda 
Barolar Birliğinin bir temsilci dahi bulundurma hak
kı yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Türkây, üç dakikanız var efen
dim. 

AP GRUPU ADINA TAHSİN TÜRKÂY (De
vamla) — Bağlıyorum Sayın Başkanım. 

Avukatların haklarının korunması yönünde bu bir 
aksaklıktır. Uygar ve demokrasiyle idare edilen bir

çok ülkelerde hâkimlerin başlangıçta avukatlık yap
ıkları gözönüne alınırsa, mesele önem kazanır. 

Savunmayı büyük şekilde kısıtlayan iki hüküm-
len bahsetmek suretiyle sözlerimi bağlayacağım. 

Birisi; Danıştay Kanununun 82 nci maddesidir. 
jarada itham edilen kişi hakkındaki bir evraka yet-
"dli bir organ, bir memur «Gizli» damgasını vurduğu 
andan itibaren, itham edilenin bu evrakı tetkik et
mesine imkân yoktur. Ceza Usulü Kanununun 143 
ncü ve 88 nci maddesini bilhassa nazarı dikkatinize 
arz ederim. 

Uygar her memlekette, olayın çıktığı andan iti
baren sanık varsa bunun savunması da vardır. Biz
de savunma ancak savcılıktan ilk tahkikattan geçer, 
aleni mahkemeye geldiği andan itibaren savunma baş
lar. Orada sanığın, savunmanın eli kolu bağlanmıştır. 
Aylarca devam eden yargılama sonucu, gelen deliller
le iktifa etmek mecburiyetindedir. Bu hükümlerin 
mutlak suretle kaldırılmasında fayda görüyoruz, za
ruridir. Esasen Anayasanın mahkemelerin aleniliği 
prensibiyle de bunu bağdaştırmaya imkân yoktur. 

Sayın senatörler; 
Bağımsız ve itibarlı bir adliye, özgürlükçü de

mokrasiyle kaimdir. Türkiye'de, ülkemizde demokra
siye, özgürlükçü rejimimize bilhassa yargı organla
rının sahip çıkması şarttır. Bunun temin edileceğini, 
temin edilegeldiğini biliyoruz. Daha fazla dikkat is
temek, daha büyük sorumluluk duygusuyla rejimi yı
kacak, yıkma temayülü gösteren, bu gayeyle yapılan 
hareketlerin üzerine varılmasını bilhassa adli organı
mızdan bekliyoruz. 

Adalet Bakanlığı Bütçesinin Adalet Bakanlığı per
soneline, hâkimlerimize, memleketimize hayırlı olma
sını temenni eder, Yüce Senatoyu saygı ile selamla
rım. (AP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Türkây. 
Efendim, şimdi şahısları adına söz isteyen arka

daşlarımıza söz vermeye başlıyoruz. 
Sayın Mehmet Feyyat, buyurunuz efendim. 
Söz sürenfz 10 dakikadır. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; 

Konuşmamı 10 dakikalık süreye sığdırabilmek için, 
fiilen uygulama imkânı kalmamış olduğuna inandığı
mız 141 ve 142 nci maddelerin geçmişi hakkında kı
saca maruzatta bulunacağım. Bu gerekçeler gözönün-
de bulundurulursa, 1946 - 1952 yılları arasında Mer
hum Menderes ve Demokrat Parti ne düşünüyor idiy
se, bugünkü sosyalist görüşlü kimseler aynı şeyi düşü-
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nüyor ve bugünkü sosyalist düşünceyi taşıyan Cum
huriyet Halk Partisinin dışındaki partilerin endişesiy
le, 1946 * 1952 arasındaki Demokrat Partinin endişesi 
aynîdir, 6u fikirde yoldaştırlar; onu arz etmeye çalı
şıyorum. 

1889 tarihli İtalyan Ceza Kanununun, «Devletin 
Emniyetine Karşı Cürümler» kitabının 1 nci babın
da yer alan, «Vatan Aleyhine Cürümler» faslından 
kaynaklanan Türk Ceza Kanununun 141, 142 nci 
maddelerinin geçirdiği aşama ve muhteva değişikliği
mi kısaca arz edeceğ'm. 

1 Mart 1926 gün ve 765 sayılı Türk Ceza Kanu
nunun kabulüyle birlikte, muhtevası az - çok mehaz 
kanuna yakın, casusluk, askeri mıntıkalar ve asker 
yazmak gibi suç teşkil eden eylemlerle ilgili hüküm
leri taşımaktaydı o zamanki 141 ve 142 nci maddele
rin muhtevası; tamamıyla bugünkü anlamın dışınday-
dı. 

141 ve 142 nci maddelerin bugünkü mana ve muh
tevaya yöneltilmesi; yani bugünkü anlamın ilk teza
hürü 23 . 6 . 1936 gün, 3C38 sayılı Tadil Kanunu ile
dir. Bu Kanunda, 141 ve 142 nci maddelerin bap is
mi değiştirilerek, «Devletin Emniyetine Karşı Cürüm
ler» kaldırılarak, «Devletin Şahsiyetine Karşı Cürüm
ler» kavramı konulmuştur. 

Bu son tadilin mehazı, 1899 tarihli İtalyan Ceza 
Kanunu olmayıp, 1930 tarihli İtalyan Ceza Kanunu
nun 270 nci maddesidir. 

23 Haziran 1936 tarih, 3038 sayılı Kanunla deği
şik 141 ve 142 nci maddeler metni şöyle id i : «Mem
leket dahilinde içtimai bir zümrenin, diğerlerinin üze
rindeki tahakkümünü şiddet kullanmak suretiyle te
sis etmeye ve şiddet kullanarak devirmeye matuf...» 
vesaire. 

Bu konuda Adalet Komisyonunun düşüncesi şöy
leydi : «141 ve 142 nci maddeler memleketin siyasi, 
içtimai, hukuki nizamım ve milli hissiyatının sağlam
lığını korumaya matuf meri Ceza Kanununda mev
cut olmayan tamamıyle yeni hükümler ihtiva etmek
tedir. Bu hükümlerin memleket dahilinde kurulmasını 
veya faaliyette bulunmasını menettiği cemiyetler bil
hassa komünistlik ve anarşistlik gayelerim taşıyan si
yasi cemiyetlerdir». 

141 ve 142 nci maddeler, 16 . 7 . 1938 gün, 3531 
saydı Kanunla tekrar değiştirilerek, şiddet unsuru; ya
ni cebir unsuru kaldırıldı, ancak şiddet kullanmadan 
yazılı fiillerin icrası suç sayılmış, fakat ceza miktarı 
indirilmiştir. Şiddet unsura ayrı bir bölüm halinde 
gösterilmiştir. Şöyle ki, maksada vusul için şiddet kul

lanmak istihdaf edilmiş ise verilecek ceza artırılıyor. 
Üçüncü değişiklik, 18 . 6 . 1946 gün, 4934 sayılı 

Kanunla yapılmıştır. Bu değişiklikle, «Siyasi veya hu
kuki herhangi bir nizamı ortadan kaldırmak» yerine 
«... devirmek» tabiri ikame edilmiş, ayrıca 1 nci fık
radaki «Nizam» kelimesi, «Temel nizam», keza «Ce
miyetler» yerine «Yıkıcı cemiyetler» ibaresi konul
muştur. Ayrıca, 4 numaralı bentte, «Gayesi Cumhu
riyetçiliğe aykın ve milli hisleri sarsmaya matuf ce
miyetler» ibaresi konulmuştur. 

Bu değişikliğin en önemli yanı, maddeye tamamıy
la yeni bir fütra ilave edinmiş olmasıdır. O fıkra şu
dur : «Memleket içinde cemiyetin siyasi veya hukuki 
herhangi bir nizamını zorla değiştirmek gayesiyle ce
miyet tesis, teşkil, tanzim, sevk ve idare eden kim
se...» bu kadar ceza alır. 

Millet Meclisi Adalet Komisyonunun o tarihteki 
düşüncesi şöyleydi: «Cemiyetler Kanununun değişti
rilmesinde güdülen amaç, memlekette müteaddit par
tilere en liberal demokratik esaslar dahilinde yer ver
mektedir. Partilerin ise, memleket idaresinde birbir
lerinden farklı muayyen noktayı nazarları olacağı ta
biidir. 

Her parti memleket idaresinde noktayı nazarını ta
hakkuk ettirmek için, hiç şüphe yok ki, kanun yolla
rı, cemiyetin hukuki ve siyasi nizamlarında değişiklik 
yapmaya çalışacaktır.» Bugünkü solcuların dediği gi
bi, aynı o zaman rahmetli Menderes de, Allah rah
met eylesin, ne güzel düşünüyordu. 

«Bu çalışma zor unsuruna mukarrin olmadıkça, 
elbette cürüm sayılmamak iktiza eder. Aksi halde, 
partilerin gayelerine erişmek için normal kanun yolla
rından değil, yürümelerine, hatta teşekküllerine bile 
imkân bırakılmamış olur.» demekteydi. 

Sayın senatörler; 

Dikkat buyurulursa, bu değişiklikle, yıkıcı cemi
yetler ile toplumun herhangi bir nizamım değiştirmek 
gayesiyle cemiyet kurulması; yani siyasi parti kurul
ması ayrı tutularak, suçun teşekkülü için, cemiyetin 
yıkıcı olabilmesi için cebir ^ zor kaydı konulmuştur, 
ama bizde yıkıcı cemiyetleri 141'e sokmadı; o örfi 
idarenin bir mahkemesi vardı, götürdü 146'ya... Zero 
alır, sıfır numara alır bu mahkeme Hukuk Fakültesi 
birinci sınıfında. 

Bu değişiklikle partilere demokratik esaslar dahi
linde yer vermek için konulmuş olan bent, metinden 
çıkarılmış, ayrıca cebir - şiddet kullanma kavramı da 
genişletilerek, müphem ve anlamsız bir hale getiril
miştir. Bu, Demokrat Partiye karşı olan bir endişe. 

— 277 — 



C. Senatosu B : 26 

Bu madde hakkındaki son 5 nci değişiklik (Nur
lu ufuklar geliyor) 11 . 12 . 1952 gün, 5844 sayılı Ka
nunla yapılmış ve ilk 1936'daki şekil ve muhtevasını 
tamamen kaybetmiştir. 

Şimdi, son metin üzerindeki tartışmaların ışığı al
tında nihai görüşümüzü açıklamaya çalışalım ve bu
gün de bu metin meridir. 

1 nci bent : «Sosyal bir sınıfın diğer sosyal sı
nıflar üzerinde tahakkümünü tesis etmeye ve sosyal 
bir sınıfı ortadan kaldırmaya veya memleket içinde 
müesses iktisadi ve sosyal temel nizamlardan her han
gi birini devirmeye matuf cemiyetleri, her ne suretle 
kurmaya tevessül edenler...» vesaire. 

1 nci maddenin sosyal sınıf hakkındaki gerekçesi 
şöyle idi : «İktisadi menfaatleri geniş hatlarıyla müş
terek oîan nüfus kitleleri bir sosyal kategori teşkil 
ederler. 

Bu kategoriyi diğerlerinden tefrik eden müşterek 
hatlar ve özellikler mevcuttur. İşte burada, sosyal sı
nıf tabiri, sosyal kategori tabiriyle müteradif olarak 
istimal edilmektedir. Sosyal sınıflar sosyolojik bir 
olaydır...» Demokrat Parti söylüyor, ama bizim Tür-
keş, «Sınıf yok» diyor, daha 5 000 sene geriye gi
diyor. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Sizin Tür-
keş mi? 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Sağm lideri, 
Sayın Süleyman Demirel'in rakibi. 

«... ve bu insan toplulukları da tabii olarak ken
diliğinden sosyolojik kanunlar gereği teşekkül eder.» 

Gerekçede, fıkrada bahsi geçen «Müessese» yani 
iktisadi ve sos3'aî temel nizam şöyle izah edilmekte
dir: «İktisadi ve temel nizam tabirleri çok geniş bir 
manayı ihtiva eylemeleri dolayısıyla - her türlü bozucu 
ve bozguncu faaliyetleri ihtiva eylemeleri, bu itibarla 
iktisadi nizam, ferdi mülkiyete mütedair nizam oldu
ğu gibi, muhtevası iktisadi olan bütün hukuki müna
sebetlere de şamildir.» 

Gerekçede ayrıca, neyin yasak edildiği de şöyle 
izah edilmektedir: «Müesses nizama komünizm ta-
mamiyie aykırıdır. Marksist siyasi doktrin aynı şe
kilde demokrasiyle bağdaşamaz. Zira Marksist siya
si telakkinin gerçek demokrasinin zıddı olarak mü
talaa edilmesinde fayda vardır.» 

Bugünkü Batılı demokrasilerle bu görüş taban ta
bana zıttîr. Batı demokrasilerinde, hatta Batıda in
sancıl anlamda kurulan komünist partileri, İtalya' 
daki, Fransa'daki komünist partilerin düşüncesiyle 
bizdeki kurulan sosyalist partiler aynıdır; özdeştir-
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ler. Leninist ve Maoist düşüncelerden tamamiyle zıt
tır, hele beynelmilel bir komünizm artık bugün yok
tur, ama bizde kısır kafalardan, çatlak kafalardan bu 
sesler lâv gibi çıkar. Nereden gelir bilmem... 

Batı Avrupa liberal devletleri bunun basit bir mi
salidir. Demokrasiye karşı olmayı şöyle tanımlamak
tadır; Cumhuriyetçiliğe karşı olanlar... 

BAŞKAN — Sayın Feyyat bir dakikanız kaldı. 
MEHMET FEYYAT (Devamla) — Bitiriyorum. 
Cumhurbaşkanlığına yönelik olup irsi krallığı ar

zulayanlardır; yani Cumhuriyete karşı olanlar irsi 
krallığı, padişahlığı arzu edenlerdir. Demek Cumhuri
yet düşmanları sağdadır; yani devlet başkanını seçim 
yoluyla değil de, padişahlığı ihdas etme zihniyetini ta
şıyan gerici, reaksiyoner, muzır cemiyetlerdir. De
mokrasiye karşı olanlar ise dikta özentisidirler. İşte 
bizim soluiîiuzdakilerdir demokrasi düşmanları; dün 
de bahsetmiştim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bütün savcılara istirhamım bu. Cumhuriyet düş

manlarıyla demokrasi düşmanlarını tefrik etsinler. 
Sağda padişahlığı, hilafeti; yani sağdan gelen bir dik
ta, bir hareket Cumhuriyet düşmanlığıdır, Cumhuri
yet aleyhtarıdır, Soldan gelen bir hareket demokrasi 
düşmanıdır» Hırsıza katil, katile hırsız demeyelim. 
Irz düşmanına katil, katile ırz düşmam demeyelim. 
Bu kadar gevşek, bu kadar cahilane, yetersiz, okuma
mış bir durumda kamuoyuna kalkıp da beyanda bu-
lıminayaîım. Buraya gelen her arkadaş 90 bin, yüz bin 
seçmeni temsil etmektedir. Bu nedenle sağcı ise ona 
da saygı duyarız, ama Mç olmazsa sağı öğrensin. Sa
ğın neye karşı olduğunu, solun neye karşı olduğunu 
öğrensin. Bunu istirham ederim. Çünkü 90 bin seç
men buraya temsilci göndermiştir, komedyen gönder
memiştir. 

Hepinize saygılarımı arz ederim. (CHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Feyyat. 
Söz sırası Sayın Ali Oğuz'dadır efendim, buyuru

nuz. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Muhterem Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 
Müzakere mevzuu olan Adalet Bakanlığı bütçesi 

üzerinde ben de Milli Selamet Partili bir senatör ola
rak arkadaşlarım adına; fakat şahsi görüşlerimi dile 
getirmek ve sizlere arz etmek üzere huzurunuza gel
miş bulunuyorum. 

Muhterem senatörler; 
Ecdadımızın çok uzun zamandan beri dilinden 

düşürmediği çok güzel bir söz vardır. Çoğu zaman 
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bunları mahkemelerin duvarlarında, hâkimlerin ar
kasında görürüz; «Adalet Mülkün Temelidir.» Bu
radaki adalet gayet açık, manası gayet sarih. Mülk ise 
burada devlet manasınadır. Eğer bir devletin temeli 
adaletle kaim ise, adalet müessesesi kuvvetli ise o dev
let mutlaka kuvvetlidir ve kolay kolay sarsıntılar kar
şısında ve dış tesirler karşısında yıkılmaz, zayıflamaz 
ve ilelebet payidar olur; ama adalet müesseseleri çü
rümüş ve çökmüş devletlerde, o devletin ayakta dur
ması kolay kolay düşünülemez. Onun içindir ki, va
tandaşlar adliye kapılarında haklarını kolay alıyor
larsa ve rahatlıkla takip imkânları varsa, zorlanmı
yorlarsa, adalet ucuz ise, teminatlı ve güvenceli ise o 
millet müreffehtir, saadet içindedir, başka sıkıntıları ol
sa dahi mesuttur. 

Bu sebeple bir milletin adalet mekanizmasına çok 
önem vermesi ve bunun üzerine titizlikle eğilmesi 
lazım geliyor. Onun için, Adalet Bakanı arkadaşımı
zı çok ağır hizmetler bekliyor. 

Burada arkadaşlarımız Adliye camiamızın, ada
let müesseselerimizin hâkimlerimizin, savcılarımızın, 
hatta Yargıtayımızın meselelerini uzun uzun dile ge
tirdiler. 

Geçmiş senelerdeki konuşmaları tetkik ettiğimiz 
zaman bakıyoruz ki, aynı meseleler buradan sırasıyla 
dile getirilmiş, söylenmiş; ama geçen seneler onlara 
bir deva bir tedbir getirmemiş. Aynı meseleler huzu
runuza her yıl yine aynı mahiyette olarak getirilmiş. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Her arkadaşımız aşağı yukarı merkez ve mahke
meler kuruluş kanunlarının çıkarılmasını istediler. 
Yeni bir teklif, yeni bir görüş ve yeni bir arzu değil; 
senelerden beri söylenmiş. Hâkimler ve savcılar ka
nunu çıkarılmalı, personel yetiştirilmesi üzerinde ça
lışılmalı, evrakların kayıt sistemi yeni esaslara, mo
dern esaslara uydurulmalı, dosyalama ve arşiv hiz
metlerinde modern metotlar getirilmeli, adli sicillerin 
fişlerinin tasnif ve tanziminde elektronik beyinlerin 
çalıştığı bürolar kurulmalı, koruyucu tababette Dev
lete yardımcı olmalı, meslek içi eğitim mutlaka teşki
latlandırılmalı ve kurulmalı dediler. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Bunların hepsi lüzumlu, hepsi adliye mekanizma
sının senelerdir beklediği meseleler. Bunlar her yıl 
biteviye burada dile getirilmiş söylenmiş; fakat deva 
mevzuunda şu hususlar yerine getirilmiş, halledilmiş 
dememiz mümkün olamamıştır maalesef. 

Bundan gayrı adliye reformu ile ilişik tedbirler 
de seneler senesi burada sıralanmış. Mevzuatın Ana-
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yasaya ve ekonomik şartlara uydurulması mutlaka 
lazım denilmiş. Mahkemelerin yeterli sayıya çütanl-
ması, ihtisas mahkemelerinin kurulması mutlaka la
zım denilmiş ve bunlar dile getirilmiş. Adalet binala
rının kifayetsizliği ve mefruşatının yetersizliği, mes
leki personelin yetiştirilmesiyle ilgili programın uygu
lanması, suç ve suçluluk ve cezaların çektirilmesinde 
modern ve bilimsel görüşlerin aksettirilmesi ve mev
zuatın ona göre hazırlanması, Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun ve diğer usul kanunlarının vatan
daşla hâkim arasındaki münasebeti gayet iyi bir şe
kilde düzenlemesi ve buna benzer bir çok reform 
tedbirleri burada uzun uzun anlatılmış; ama seneler 
senesi bunların sadece tekrarından ibaret kaimmiş ve 
onlara bir yenilik getirmek mümkün olmamış. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu noktada rahatlıkla diyebiliriz ki, adalet işleri 

yılların ihmaline uğramıştır. Mahkemeler bu sebeple 
senelerce uzamış, kararlar vatandaşı tatmin etmemiş, 
Yargıiayda senelerce dosyalar yatıp kalmış, bazı dai
reler; takdire şayan, tebrike şayan çok süratle mese
leleri hallettiği halde, dosyalan çıkardığı halde, çok 
uzun, seneler senesi dosyaları tutan daireler de olmuş. 
Hâkim ve savcıların kadroları her yıl artırılmış; fakat 
yine de işlerin üstesinden gelmek mümkün olmamış. 
Dosya adeti her yıl artmış, suç ve suçluluk çoğalmış, 
cezaevleri dolmuş ve boşalmış. Getirdiğimiz af ka
nunları da bir noktada yetmemiş. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bir insanı işlediği suçtan dolayı cezaevlerine sokup 

çıkarmak bir tedbir değil. Aslında cezaevinde o suçlu
yu bir daha suç işlemeyecek şekilde eğitmek ve cemi
yete kazandırmak bir marifettir. 

Eğer o suçlu cezaevine girdiği zaman bir bıçaksa, 
onu ustura gibi keskin bir şekilde dışarıya çıkarıyor
sak, burada cemiyete yazık olmuştur. Ona da yazık 
olmuştur; ama onu cemiyete kazandırmak mümkün 
olduysa, işlediği suçtan dolayı pişmanlık haleti rulıi-
yesi içerisinde dışarı çıkmışsa, dışarıda da onu takip 
eden bir müessesemiz, Avrupalıların «Patronaj Mües
sesesi» dediği bir müessesemiz onu takip ediyorsa, o 
cezaevine o şahsın girmesi, onun ıslahının teminini 
ortaya koyması bakımından hayırlı olmuştur; ama 
onun cezaevine girip çıkması arasında bir fark olma
mışsa, Devlet yapiığî masrafla kalmıştır, ona da sa
dece zulm olunmuştur, başka hiç bir şey ortada yok
tur. Çünkü, cezadan murat intikam değildir. Suçluda
ki suçluluk psikolojisini yek etmektir, onu ıslah et
mektir. Eğer bunu yapamıyorsak ortada hiç bir hiz
met yoktur. 
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Muhterem arkadaşlarım; 
Mahkemelerimizin arşiv teşkilatı hakkında da arka

daşlarımız uzun uzun meseleler ortaya koydular. Bu
nu avukatlıktan ve hâkimlikten gelen arkadaşlarımız 
çok iyi bilirler. Arşiv teşkilatlan rahat çalışmadığı 
içindir ki, bir kaç sene evvele ait dosyayı bulmak 
mümkün değildir. İstanbul Adliyesinde 15 sene evve
lin dosyasını bulmak güçtür. Adliyenin hemen yanın
da Tapu Dairesinin arkasında 100 binlerce, milyon
larca dosya üst üstedir, ama senelerden beri, muhte
rem Bakanın dikkatini çekerim, hâlâ bu dosyalar tas
nif olunamamıştır. 

Adli tıp müessesesinde sadece ceza yönünden 
dosyaların beklediği ve raporların gelmediği hususu 
dile getirildi, icralar yönünden de yürekler acısıdsr 
manzara. Ancak, bazı Güzel Sanatlar Akademisi öğ
retmenlerinin yazı mütehassısı olması gibi ihtisasla
rına güvenilerek dosyalar üzerinde ekspertiz rapor
ları düzenlenmekte ve alman bu raporlar ekseriya ki
fayetsiz olmaktadır. Ya Polis Enstitülerinin laboratu-
varlanndan veya Adli Tıp Müessesesinin Fizik Tet
kikler Şubesinin raporlarından istifade edilmektedir 
ki, bu da çok uzun seneler beklemeyi gerektirmekte
dir, bu da davaların uzamasını intaç etmesi neticesin
de, takdir edersiniz ki, bir davada sadece haksızlık 
zulüm değildir, o davanın uzaması, hak sahibinin 
hakkını alamaması ve gecikmesi de nevanma zulüm
dür. 

Adli zabıta konusuna dokunmayacağım muhterem 
arkadaşlarım, arkadaşlar ona dokundular. Ancak, şu
nu dile getirmek gerekiyor ki, sicilini aldığı memurla
rın veya amirlerin emrinde olan bir polis, savcının ne 
kadar emrinde olduğunu kanunlara yazarsanız yazın, 
siz müstakil bir adli zabıta getirmediğiniz ahvalde 
ondan savcının hizmetinde faydalı faaliyetler bekle
meniz mümkün değildir. Müstakil bir adli zabıtanın 
kurulması ancak suçların süratle aydınlatılması ve 
savcının müessir takibatı ve hazırlık evrakmm süratle 
mahkemeye intikalini temin edecektir. Süratin üzerin
de ne kadar dursak yeridir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Senede 20 bin nispetinde Yargıtayda dosyaların 

arttığını ve mahkemelerde 100 binlerce dosyanın Yar-
gıtaya bir sel gibi aktığım ve bir sene içerisinde 1,5 
milyona yakın dosyanın tetkik edilmek zaruretiyle 
karşı karşıya kalındığını düşünürseniz, adliye teşkila
tımızın, mahkemelerimizin ve Yargıtaymıızm nasıl 
ağır bir yük altında olduğunu görürsünüz. 

BAŞKAN — Sayın Oğuz, lütfen bağlayın efen
dim. 

ALİ OĞUZ (Devamla) — Başüstüne muhterem 
Başkan. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Hâkimlerimiz ve savcılarımız her yönüyle, mad
di ve manevi yönde desteîdenmeli, yetiştirilmeli ve 
kararlarını bitaraf ve rahatlık içerisinde vermeleri te
min edilmeli. Savcılarımız asayişi düzenleyici, suçla
rı talcip edici ve her şeyden evvel bugünkü anarşik or
tamda faili meçhul suçları bulma gayretleri içerisinde 
olmalı. 

Biz;, bir yönde savcılarımızın inançlı insanları ta
kip etmesi, takke toplaması veya zikir meclislerini ta
kip etmesi ile ilgili faaliyetler içerisinde olduğu dö
nemleri de gördük. Biz inansyoruz ki, bunların mem
lekete kazandıracağı bir şey yoktur. Çünkü, bir in
san başındaki bezin mahiyetini unutmuş olabilir, bil
meyebilir veya beline sardığı bir bezi üşümesi sebe
biyle başına sarmış olabilir; fakat bunları takip ede
rek tayin edeceğimiz cezalar cemiyete hiç bir şey ka
zandırmaz. Ama şu noktada yüzlerce insanın, gen
cin katillerinin elini kolunu sallayarak dolaştığı bir 
memlekette daha büyük vazifeler varken, bu gibi te
ferruatlı ve basit işlerle uğraşması memlekete bir şey 
kazandırmaz kanaatindeyiz. 

Şunu da açıkça ifade etmek isterim ki, muhterem 
arkadaşlarım, bir memlekette suç ve suçluluğun azal
masını, hatta yok edilmesini ve kardeşlik havasının 
kurulmasını istiyorsak, o memlekette her şeyden ev
vel manevi değerlere çok önem vermek zaruretinde-
yiz. Eğer biz suçluluğu sadece suçluların yakalanıp 
cezalandırılmasıyla izah edersek, bunun yanlış bir 
tespit olduğunu kabul etmek zaruretindeyiz. Suçlula
rı yetiştiren müesseseler laboratuvarlar gibi, fabrika
lar gibi faaliyetlerine devam ederken, biz sadece ceza 
vermekle suçları ortadan kaldıracağımızı düşündü
ğümüz takdirde bizi yanlış çizgilere ve yanlış yollara 
götürür. 

Kanaatim odur ki, suçlu yetiştiren mihrakları da 
ortadan kaldırmadıktan sonra, bu memleketin insa
nını bir birine sevdirmedikten sonra, manevi değer
leri en az maddi değerler kadar, hatta onun önünde 
tutmadıktan sonra bu memlekette suçlu ve suçluluk 
azalmayacaktır. 

Bu duygular içerisinde Adliye Bakanlığı bütçesi
nin memleketimiz ve milletimize ve Adliye Bakan
lığı camiasına hayırlar getirmesini diler, hepinizi say
gılarla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Oğuz. 
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Söz sırası Saym Demirayak'ta, buyurunuz efen
dim. 

Müddetiniz 10 dakikadır. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Sayın Baş
kan, sayın üyeler; 

Gecenin bu ilerleyen saatinde huzurunuza gelmek 
cesaretini gösteren durum, üzerinde görüşmekte bu
lunduğumuz Adalet Bakanlığı Bütçesinin, bu Bütçe
nin Bakam Sayın Mehmet Çan'ın beraber çalıştığı
mız dönemlerden anımsadığımız davranış ve tutumla
rı nedeniyle burada belirleyeceğimiz hususların takip
çisi ve yerine getiricisi olduğuna inandığım için huzu
runuza geldim. 

Beraber çalıştığımız dönemlerde kendileri hak 
bildiği yolda direnmiş, bu direnmesinin sonunda kay
makamlık mesleğini bırakarak bu çatı altına gelmiş 
ve ben de aynı şartlar altında mesleğimi bırakıp yi
ne bu çatı a'ttna gelerek berafber Türk halkına hiz
met etme olanağını bulabildik. 

Yıllarca, benden önce konuşan arkadaşlarımın de
ğindiği şekliyle bu Adalet Bakanlığı müessesesinin ve 
meslektaşlarımızın sorunları tartışılmış, tekrarlanmış; 
fakat yerine getirilmemiş olduğu belirlenmiştir. Ken
di meslektaşlarımızdan gelen sayın bakanlarımız ma
alesef bu meslek mensuplarının zaruri ihtiyaçlarını 
yerine getirmekten imtina etmiş olması nedeniyle yeni 
Hükümetimizde idareden gelen bir kimse Bakan ola
rak bu kolluğa oturtulmuştur. 

'Bu nedenle kendi çalışmalarını da bildiğim için, 
bu mesleğimize yararlı ve faydalı adımlar atacağına 
inandığım için birtakım meslektaşlarımızın sorunla
rını sıralamak isterim. Bu inancımı doğrulayan bir 
diğer yönü, benden önce konuşan arkadaşlarımın 
değindiği şekliyle, bugün Adli Tıp Meclisinde binler
ce dosya birikimi nedeniyle mahkemelerin çalışması
nın gecikmekte olduğunu müşahade eden Bakanlığı
mız, sorduğum bir sual üzerine verilen cevapta, 
28 Ocak 1978 tarihinde Adli Tıp Meclisi ile ilgili ka
nunu Yüce Meclisimize sunmuş olduğunu duymaktan 
kıvanç duymaktayım. 

Yıllardan beri Ceza Usul Yasamızda mevcut ol
masına rağmen, Adli Zabıta Teşkilatı kurulamamış
tır; ama yıllardan beri memleketimizde trafik po-
îisi, mali polis ve toplum polisi adı altında yeni polis 
teşkilatları kurulmuştur. 

'Ben'efüks Devletlerinde olduğu şekliyle, adli zabı
ta kurulmak suretiyle memleketimizdeki işlenen suç
ların takibinin daha isabetli olacağı ve bu müessese 
başına, biraz önce söylediğim devletlerde olduğu şek

lîyle savcılık mesleğine gelecek olan kimselerin ev
velemirde adli zabıta başında bu müessesenin amiri 
sıfatını muayyen süre doldurduktan sonra, savcılık 
mesleğine geçtiği takdirde, suçluların adaletin karşısı
na çıkarılmasında daha isabetli kararlar alabileceğine 
inancımız var olduğu düşüncesiyle Adli Zabıta Ka
nununun değerli Adalet Bakanlığı mensuplarının ha
zırlayacakları bir tasarı ile Meclislerimizden geçirme 
olanağını bulabileceğimiz inancındayım. 

Bu mesîekte çalışan insanların bir diğer konusu, 
fazla mesai ücretlerinin 'bulunmamasıdır. Saat 17.30' 
da tüm dairelerden çalışan memurlar dışarıya çıkmış 
oîmasına rağmen, müesseselerimizde çalışan meslek-
daşlarımız ve onların yanındakiler; zabıt kâtipleri, 
nıüibaşirl'er ve müstahdemler gecenin geç saatlerine ka
dar birikmiş kararların yazımı ve hatta yargılamala
ra devam etmektedir. 

Angaryanın yasak olduğu ülkemizde, meslekdaş-
îarımıza bu şekilde angarya yaptırmak kanımızca 
Anayasaya aykırı bulunmaktadır. 

Yine gardiyanların konusuna da değinmek iste
rim. 

İ'çeîeiimiZdeki gardiyanlarımız, cezaevlerinde ya 
tek gardiyandır veya ikidir; fakat bunlar her gün ce
zaevinde mahkûmlar gîbi yatıp kalkmakta, sadece mu^ 
ayyen sürelerde şayet imkân görülür ve Adalet Ba
kanlığının izni de doğalbilirse, yıllık izinlerini kullan
maktadırlar. Gerçek bu olmasına rağmen, Adalet 
Bakanlığına sorduğum bir yazılı soruda bana verilen 
Ceza - Tevkif EVÎeri Genel Müdürlüğü cevabından, 
haftada 84 saat gardiyanlara yıllık izinleri dışında izin 
verildiği bildirilmekte, bu yazılı metnin dışında ben, 
gerçek ©iarak gardiyanların cezaevinde tam gün bir 
mahkûm gîbi kalmakta olduklarım hâlâ görmekte
yim. 

Yine, adlîye mensuplarımızın kovuşturma giderleri 
aralık ayına gelmeden önce tükenir, çoğu düyuna ka-
îan bu alacakları maalesef alınmaz; fakat kovuşturma 
giderlerinin Adalet Bakanlığında çok erken tükenme
sine rağmen, diğer bakanlıklarda şubat ayının Sonuna 
kadar bu nevi giderlerin bulunmuş olduğu müşaîlıade 
edilmiş olmasına rağmen, meslekten gelen sayın ada
let bakanlarımız maalesef bu konunun üzerine eğil
memişler ve direnmedikleri için de, Maiiye Bakan
lığından bu kovuşturma giderlerinin sağlanmasına uğ
raşmamışlardır. 

Kırtasiye konuları da acı 'bir gerçektir. Hâkimle
rimizin ve savcılarımızın görev yaptıkları ilçelerde ve 
illerde nüfus müdürlüklerine, nüfus memurluklarına, 
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ziraat memurluklarına daktilo şeridi, kırtasiye kâğı- I 
di ve hatta kopya kâğıtlarının dahi bulunmadığı ve 
hatta davetiyelerinin dahi çıkarılmadığı; bu nedenle 
davetiye tebligatlarının yapılmadığı da tüm adliye 
mensuplarınca bilinmektedir. 

Bir diğer yönü de, sayın meslektaşlarımızın kış 
günlerinde dağ başında tüm gününü otopsi başında, 
tüm gününü hâkim olarak keşif yaptığı bir dönemin ı 
içerisinde halen bu hâkim ve savcılarımızı 15 lira gün
delikle çalıştırmaktayız. 

Bütçe Plan Komisyonunda geçirdiğimiz günlerde 
kabul edilen şekline göre, öğretmen meslektaşlarımız j 
kaloriferli odalar içerisinde vermiş bııluııduklan bir ! 
saatlik ders ücreti olarak 60 lira almaktadır. Acı bir 
gerçek ki, hâkimi ve savcıyı karlı bir günde dağ ba- i 
şında çalıştırıyoruz ve kendilerine harcırah olarak ı 
15 lira veriyoruz. Adalet Bakanımızın bu konu üze
rinde ehemmiyetle durması ve bunun normal şartlara, 
görülen hizmetin karşılığı hale getirilmesini istemek
teyiz. 

Üzerinde duracağım bir diğer konu Adli Sicili
miz; Türkiye'mizde çok rahat şekli ile çalışmakta, 
Türkiye'de suç işleyen her vatandaşın adli sicilde kay
dı bulunmakta dır. Türkiye'mizde, şu yıllarımızda sık 
sık görebildiğimiz kadarı ile faili meçhul pek çok ci
nayetlerle bahusus büyük şehirlerde karşı karşıya 
gelmekteyiz. 

Nasıl ki, insanlarımızın birer adli sicili... 
BAŞKAN — Sayın Demirayak, müddetiniz dol

muştur efendim. s 

SADETTİN DEMİRAYAK (Devamla) — Topar- \ 
lıyorum Sayın Baş/kan. 

Nasıl ki, insanlarımızın adli sicilde kayıtları var i 
ise, hiç olmazsa Türkiye'mizdeki vesikalı tabancaia- ı 
rm yiv ve setlerindeki izlerinin numarataj yapmak su
reliyle sicil kayıtları tutularak, hiç olmazsa faili meç
hul şekliyle kalan cinayetlerde cesetten çıkarılan kur
şun çekirdeği veya meydanda bulunan kapçıktaki iz
lerden faili meçhul cinayetlerin bu şekli ile yakalan
masında yardımcı olacağı kanısındayım. 

Bu nedenle toparlayabildiğim ve kısa sürede izaha 
çalıştığım bu konuların hallinde inandığımız ve gü- | 
vendiğimlz Saym Adalet Bakanının huzurumuza ge
tireceği kanunların Yüce Senatomuzun da gayretleri 
i'e çıkacağına emin olarak Bakanlık Bütçesinin tüm 
meslektaşlarımıza ve ulusumuza hayırlı olmasını di- j 
ler, tümünüze saygılarımı sunarım. (CHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 

I Efendim, bu şekilde Adalet Bakanlığı Bütçesi üze
rinde grup sözcüleri ve kişisel görüşmeler bitmiştir. 

Sayın Bakan, buyurunuz efendim. 
Saym Bakan, sizin konuşma süreniz 20 dakika

dır. Yalnız, burada soru soran arkadaşlarımız da var. 
20 dakika içine bunlar da dahildir. Onun için, lütfen 
son iki dakikayı buna ayırırsanız kafi gelir kanaatin-

I deyim. 
ADALET BAKANI MEHMET CAN (Adana 

Miiletveikili) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosu
nun saym üyeleri; 

Bakanlığımız Bütçesinin Yüce Senatoda göriişükne-
! si sırasında bize yol gösterici ve yapıcı katkılarda bu

lundukları için, sayın arkadaşlarımın hepsine çok te-
ş-kkür ederim. 

i Sayın üyeler; 
Güvenoyuna sunularak uygulamaya konulmuş bu-

Îi7nan Hükümet Programında yasaların herkese, her 
düşünceye, her eyleme eşitlik ve etkinlikle uygulan-
masînm sağlanacağı; anayasal düzenin her alanda 
egemen kılınarak, hukuk kurallarına kesin işlerlik ka
zandırılacağı, hür demokratik rejimi devletin ülke
si ve milletin bütünlüğünü tehdit eden olaylarla de
mokratik hukuk devleti kuralları içerisinde etkin bir 
biçimde mücadele edileceği önerilmiş bulunmakta
dır. 

Cumhuriyetimizi tahribe, hür demokratik düzeni 
yıkmaya yönelmiş bulunan her türlü olayları, Devle
tin bütün güçleriyle ve yasaların verdiği tüm yetki
leri kullanmak suretiyle önlemeyi amaçlayan tedbir
lerin en kısa zamanda işlerliğini sağlayacağız. 

s Toplumu rahatsız eden olayların azalmasında par-
tüerarası iyi münasebet ve diyalogun büyük etken ol-

( düğü inancı içindeyiz. Kanunsuz eylemler kimden, 
hangi yönden gelirse gelsin, eşit uygulama yapılması 
ağlanacaktır. Ba amaçla Bakanlığımız, göreve başla-! 
d»ğfiîî andan itibaren, 12.1.1978 günîü genelgede de 
açıkça gösterdiğimiz veçhiyle kamu düzenine, can ve 
ma! güvenliğine, öğretim özgürlüğüne yönelik olaylara 
z't soruşturmaların Cumhuriyet savcı ve yardımcıları 
tarafından bizzat elkonuîmak suretiyle eksiksiz ola
rak tahkiki, kısa zamanda görevli mahkemeye intikal 

1 ettiriînresi, bütün gerekli tedbirlerin alınması saym 
savcılarımızdan istenmiştir. 

Hâkimler ve Cumhuriyet savcılanyîâ birlikte bü
tün adalet personeline tam bir güvenlik ve huzur için-

i de çahşma, maddi sıkıntıya düşmeksizin görev yapma 
olanağı sağlanacak; eğitim kuruluşları ve meslek okul
ları kurulması ve bunların düzenli şekilde işlemesine 
önem verilecektir. 

— 282 — 
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Ceza ve tutukevlerinin uygar ve sağlıklı bir yaşam 
hazırlayıcı duruma yöneltilmesi, burada yaşam koşul
larının insanlık onuruyla bağdaşacak düzeyde tutul
ması, öncelikle yerine getirilecektir. 

Bu genel görüşümüzün ışığı altında ve sayın se
natörlerin eleştirilerine geçmeden önce, kısa dönem
de yaptığımız işler ile yapmayı düşündüğümüz işler 
hakkında bilgi sunmak isterim. Bu suretle sayın üye
lerin sorularını da yanıtlamış olacağım. 

Yasal önlemler : 

1. Adliye meslek okulunun açılmasına olanak 
sağlayacak şekilde hazırlanmış bulunan Adalet Ba
kanlığı Merkez Kuruluş Yasa tasarısı; 

2. Adalet işlerinde bilirkişilik göreviyle yükümlü 
oltıp, 6219 sayılı Yasayla kurulmuş bulunan Adli Tıp 
Müessesesinin yeniden düzenlenmesini amaçlayan Ad
li Tıp Kurumu Yasa tasarısı; 

3. Erginlik çağına varmamış küçüklerin işledik
leri saçlar sebebiyle yargılanmalarının ayrı mahkeme
lerde yapılmasına ve suça yönelik çocukların korun
ma ve iyileştirilmesini düzenleyen Çocuk Mahkeme
leri Kuruluş ve Yargılama Usulleri hakkındaki Yasa 
tasarısı; 

4. Anayasamızın 142 nci maddesi gereğince Ba
kanlığımız tarafından hazırlanan ve geçen yasama dö
neminde Millet Meclisi ilgili komisyonlarında görü
şülmeline rağmen sonuçlandırılamadığı için İçtüzüğün 
78 nci maddesine göre hükümsüz sayılan Uyuşmazlık 
Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi hakkındaki Yasa 
tasarısı; 

5. Açık ve yarı açık cezaevlerine ayrılmış hüküm-
'üüerm bu yerlerde gösterecekleri iyi halîiklerine gö
re ceza sürelerinin indirimini öngören ya;a tasarısı 
Başbakanlığa sunulmuş bulunmaktadır. 

Bu tasarıların yasama dönemi içerisinde Yüce Mec
lislerden de geçeceğine kani bulunuyorum. 

Bunlardan başka : 
1. Günün gereksinmelerini karşılayacak biçimde 

düzenlenmesini öngördüğümüz Adli Sicil Yasası; 
2. Bakanlığımızca hazırlanıp 1971 yılınla Millet 

Mecîisine sevkedilen Hukuk Usulü Muhakemeleri Ya
sasının günün koşullarına göre yeniden ele alınması; 

3. Türk Medeni Kanunun tamamının yeniden dü
zenlenmesini öngören çalışmalara hız verilmesi, hazır
lanacak tasarının yasama meclîslerine şevki; 

4. Bakanlığımız yönetiminde diğer bakanlıkların 
da katıldıkları toplantıda hazırlanmakta olan Taşınmaz 
Mal Kiraları hakkındaki Yasa; 

5. Yargıtay ve Yüksek Hâkimler Kurulu ve Ba
kanlığımız görevlilerinden oluşan bir komisyonda ha-
zırfanîîrakfa bulunan Üst Mahkemeler kurulmasına 
Dair Yasa; 

6. Hâkim ve Cumhuriyet savcılarının ek göster
gelerini yen'Men düzenleyecek olan yasa; 

7. Yasaların hazırlanması ve numaralanması 
hakkındaki yasa, tasarıları üzerindeki çalışmalar iler
lemiş bulunmaktadır. 

Bir yandan Yargılayın, diğer taraftan genel mah
kemelerimizin işlerini hafifletmek maksadıyla yapılan 
çaVşma'îar da son şeklimi alarak hazırlanan tasarı 
Yargıtay, Yüksek Hâkimler Kurulu, Türk Barolar 
Birliği ve üniversite temsilcilerinden oluşan bir ko-
nrsyonda şekillenmiş, görüşleri alınmak üzere bakan
lıklara sunulmuş bulunmaktadır. 

Anılan tasarı ile Sulh Ceza Mahkemeleri ve icra 
tetkik merciinden verilen bir kısım hükümlerin Yargı-
taya intikal etmeden, ağır ceza mahkemelerinde ince
lenmek suretiyle kesinleşmesi sağlanmakta, para ceza
larında keSin hükme yer vermekte, hukuk mahkemele
ri nd eki kesin hüküm değerini arttırmakta, Ceza 
Mahkemeleri Usulündeki mevcut ön ödeme kuralının 
uygulama alanını genişletmekte, daha önce suç işle
memiş kimseleri işledikleri suçlardan dolayı belli bir 
haddi geçmeyen hürriyeti bağlayıcı cezaların da para 
cezası veya tedbire dönüştürülmesini de öngörmek
tedir. 

Yukarıda arz ettiğim yasal önlemlerden ayrı ola
rak, hâkim, cumhuriyet savcısı, diğer adalet persone
line verilecek lojmanların yapım işine de önemle de-
Yfurs edilecektir. 

Cumhuriyet savcılarıma mut!aka vasıta verilmesi 
rr^I anacaktır. Ma'hken?? kuruluşlarıyla hakim ve sav
cı kc:!r;>îsrımn genişletilmesi, bu arada adalet perso-
r::*'jrûn muiİRks eğitimden geçirilmesi sağlanacaktır. 

Büyük merkezlerde yüksek öğrenim görmüş kim-
re'erin cesasvi müdürü ve icra memurluğu yapmaları 
o'r.^nğı sağlanacaktır. Şu anda hiç bir tanesi maalesef 
yüksek ta'hnüi değildir. 

İs esası üzerinde kurulacak cezaevlerinin savıiarı-
ı 

nın artsnîması suretiyle 647 sayılı Yasanın sağladığı 
o'r^Fiklsrdan bütün hükümlülerin yararlanmasıyla 
hükümîü ve tutukluların iaşe miktarının artırılması 
SHP'Taiîacrikıir. 

Ayrı ayrı binalarda ve dağınık bir yerleşme siste
minde bulunan Ankara adalet dairelerinin bir binada 

i 
j to^nnKcak olan Ankara Adliye Sarayının bu yıl ın-
| şFEtma başlanacaktır. 
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Adalet personeline verilen yan ödemelerin dana 
yüksek düzeyde tutulması ve adalet mensupları ve 
mahkemelerin araç, gereç, kırtasiye, kitap gibi gerek
sinmelerinin en kısa zamanda yerine getirilmesi için 
bütün önlemler alınacaktır. 

Sayın üyeler; 
Gerek yasal, gerek idari yönlerden almakta oldu

ğumuz önlemleri arz etmiş bulunuyorum. Sizlere ce-
zaevlerimiz, adalet binalarımız ve adalet kuruluşla
rımız hakkında da kısaca bilgi sunacağım. 

Bugün yurdumuzda infaz 647 sayılı Kanun hüküm
leri ve buna bağlı olarak çıkarılmış olan tüzük ve 
yönetmeliklere göre yapılmaktadır. Bunlara göre in
faz kurumlan, cezaevleri, tevkif evleri, çocuk ıslah ev
leri olarak üç kısma ayrılmış bulunmaktadır ve tü
zük hükümlerine göre cezaevleri; açık, yarıaçık, ka
palı olmak üzere sımfiandırılmı^tır. 

Halen 635 adet cezaevi bulunmaktadır. Bunlardan 
197 adedi kiralanmış bina olup, infaz kurumlarında 
bulunması gereken asgari koşulları taşımamaktadır. 
32 cezaevinin inşası devam etmektedir. 1978 yılında 
ise büyük tipte 7 cezaevinin yapılması planlanmıştır. 
İnfaz müesseselerimizde eylül ayı sonu itibarıyla 
49 500 hükümlü ve tutuklu bulunmaktadır. 

CezaeVlerimizde çalıştırma ile birlikte eğitme sis
temi de sürdürülmektedir. Ayrıca salıverilmelerinden 
sonra da bunların topluma iyi insan olarak iadeleri 
ve uyumlarım sağlayan yöntemler oluşturulmaktadır. 

Bu arada şu hususu tekrar etmeyi görev sayıyo
rum infaz s'stem ve siyasetimizin temel öğesi suç işle
yen kişilerin cezalarının insanlık onuruna yaraşır, 
maddi ve manevi ortam içerisinde çektirilmesi, ıslah
larını sağlayacak çalışma koşullarının düzenlenmesi 
ve yasaların öngördüğü önlemlerin eksiksiz ve eşitlik
le uygulanmasıdır. 

Bu uygulama gereği olarak, ceza ve tutukevleri
nin kadroları genişletilmiş, yeniden 1850 kadro 
alınması yolana gidilmiştir. Bu kadroları yakında 
dağıtacağız. Ancak bu kadro, cezaevleri yönetiminin 
düzenlenmesi için de maalesef kâfi değildir. 1978 yılı 
içerisinde ve Bütçe Kanununun verdiği yetki çerçeve
sinde yeni kadrolar alınmak ve cezaevi müdürleri, 
•memurlerı, doktorları ve gardiyanlarının yan ödeme
lerimin artırılması sureliyle, gardiyanların 8 saat ça
lışmaları, cezaevlerine doktor atanması imkânı ve yö-
ıSeSmda görev alan personelin kadro kaygısı gideril
miş olacaktır. Kadrolarımız olduğu halde maalesef şu 
«ada cezaevlerinin hiç birisinde tabip balamainakta-
yız; yüksek tahsilli cezaevi müdürü olmadığı gibi. 

Bunun yanında 1978 mali yılında hükümlü ve tu
tukluların yiyecekleri için 64 milyon lira fazla öde
nek konmuşsa da, ekonomik şartlar ve para değerin^ 
deki düşme sebebiyle bu miktarın kafi geleceğine 
kani değiliz. Yıl içerisinde yapacağımız teşebbüslerle 
bu miktarın da artırılmasına çaîışdacaktır. 

Adalet binaları ve lojmanlarına gelince: 
Halen 634 mahalde adli teşkilat mevcut olup, 

bunlardan. 416 adedi Hükümet konaklarında, 146 ade
di kiralık binalarda, 42 adedi adalet sarayı olarak ya
pılmış binalarda, 30 adedi ise Devlete ait diğer bina
larda bulunmaktadır. 1976 yılından itibaren inşasına 
başlanmış bulunan lojmanlardan 73 adedi bu yû içe
risinde hizmete açılacaktır. 99 mahalde arsa sağlan
mış olup, bu yıl tamamının ihaleye çıkarılmasına ça
lışılıyor. Adalet binaları ve lojman inşası ile sosyal 
tesislere, yapılmış bulunan plan ve programa göre 
bundan sonra da devam edeceğiz ve hızlandıracağız. 

Yüksek Hâkimler Kurulu ile işbirliği yapılarak her 
yıl gelen istatistik! biîgi ile birlikte mahkemelerin da
ğılımı yeniden düzenlenmektedir. Yeni mahkeme 
kuruluşları bu esaslara göre yapılmakta ve adalet ör
gütünün daha süratli ve etkin çalışması için gerekli 
önlemlerin alınmasına devam olunmaktadır. 

Sayın üyeler; 
Çalışmalarımızı bu suretle özetlemiş bulunuyorum. 

Şu hususu belirtmeden geçemeyeceğim : 

Gayemiz topluma güvenlik ve huzuru sağlamak, 
adaletin eşit ve tarafsız, etkin şekilde uygulanmasını 
temin etmektir. 

Bütçemizin Türk Ulusu ve adalet camiasına hayırlı 
olmasını diler, hepinizi saygılarla selâmlarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Bilecik Senatörü Sayın 
Mehmet Erdem'in şöyle bir sorusu var : 

«Bugün sembolik ve çok yetersiz bulunan ve yap
tıkları görevin ciddiyet ve vakarı ile uygun olmayan 
hâkim, savcı, zabıt kâtibi ve mübaşirlere verilen çeşitli 
ücretlerinin artırılması düşünülmekte midir ve böyle 
bir çalışma Adlîye Bakanlığında var mıdır?..» 

ADALET BAKANI MEHMET CAN (Devamla) 
— Evet, haklı bir görüştür. Aynen düşünüyoruz; bu
nu sağlayacağız, yardımlarınızla. 

FASKAN — Peki, teşakkür ederiz Sayın Bakan. 
Efendim, böylece Adalet Bakanlığı Bütçesi üze

rindeki görüşmeler bitmiştir. 

ADALET BAKANI MEHMET CAN (Devamla) 
— Çok teşekkür ederim. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Adalet Bakanlığı Bütçesi 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 349 924 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Yargılama işleri 2 062 223 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

112 Hükümlülerin cezalarının in
fazı ve eğitimleri tutuklula
rın muhafazası. 679 313 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağı
tılamayan transferler 72 700 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bütçenin tümünü oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Adalet Bakanlığı Bütçesinin milletimize, ülkemize 
hayırlı olmasını dileriz. 

/ ; YAGITAY BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Şimdi efendim, programımıza göre 
sıra Yargıtay Başkanlığı Bütçesindedir. 

Yargıtay Başkanlığı Bütçesinde Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu adına Sayın Muhittin Taylan, buyuru
nuz efendim. 

Müddetiniz 10 dakikadır. 
CHP GRUPU ADINA MUHİTTİN TAYLAN 

(Sivas) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
değerii üyeleri; 

Bilindiği gibi, hukuk devleti çoğulcu demokrasi
nin vazgeçilmez koşullarından biridir. Yargı denetimi, 

bağımsız yargı kavramları da hukuk devletinin bir 
kuralıdır. Bunun içindir ki, hukuk devleti düşüncesi
ne yabancı düşen bir yönetimi (adı demokrasi de ol
sa) çoğulcu, özgürlükçü demokrasi kavramı içinde 
düşünemeyiz. 

Bunun gibi yargı denetimine bağlı olmayan ba
ğımsız mahkeme, hukukun üstünlüğü ilkelerine ya
bancı düşen bir yönetimi, o yönetim yasalara dayan
mış olsa da, hukuk devleti sayamayız. Çünkü, yargı 
denetimini benimsemeyen ülkelerde hukuka aykırı ya
salar çıkarılabildiğini ve toplumların bu yasalarla yö
netildiğini gösteren sayısız örnekler var önümüzde. 

Böyle bir yönetim biçiminde devlet, hukuk dev
leti değil, yasa devletidir. Yasama Meclislerini ulusal 
iradenin tek temsilcisi olarak kabul eden, yasama 
ve yönetim işlemlerini yargı denetimi dışında tutan 
ülkeleri yasa devleti olarak tanımlamak yanlış sayı
lamaz. Bizde de 1961 Anayasasının yürürlüğe girme
sine kadar geçen süre içinde, ulusal egemenliğin tek 
temsilcisi Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğu ve 
Anayasal yargı denetimine Anayasamızda yer veril
mediği için, Anayasaya aykırı yasalar çıkarılmış ve 
uygulanabilmiştir. 

Anayasamızdaki açık kurallara karşın, bugün bile 
«Ulusa! iradenin tek temsilcisi Türkiye Büyük Millet 
Meclisidir» diyen, yasama işlemlerinin yargı dene
timine bağlı olması ilkesini benimsemeyen devlet 
adamlarımız vardır. Kimi çevreler veya politikacılar, 
hukuk devletini, yargı denetimini kendilerine yabancı 
saysalar da, hukuk devleti Türkiye Cumhuriyetinin 
niteliklerinden birini oluşturmaktadır ve bu nitelik
ler, Cumhuriyet kavramından ve Türkiye Cumhuriye
tinin değişmezliği kuralından soyutlanamazlar. 

Hukuk devletinden söz ederken, mahkemelerin 
bağımsızlığı ilkesine ve bu ilkenin hukuk devletinin 
bir koşulu olduğuna değinmiştim. Mahkemelerin ba
ğımsızlığı ilkesi sadece hukuk devleti kavramıyla ye-
tinilmeyerek, Anayasamızda ayrıca düzenlenmiştir. 
(Anayasa madde 132, fıkra 1, fıkra 2) 

«Mahkemeler bağımsızdır» diyen Anayasalara ve 
yasalara kurallar konulmakla bağımsız mahkeme kav
ramı gerçekleşmiş olmaz kuşkusuz. Bu kavrama ger
çeklik ve geçerlilik kazandıracak başka güvencelere 
gerek vardır. Hâkim güvencesi ve yargıda hiyerarşik 
denetim yollarının benimsenmesi bu kavramı koruyu
cu unsurlardır. Hemen belirtelim ki, yargıdaki hiye
rarşik denetimin emirle, genelgeyle hiç bir ilgisi ve 
ilişiği yoktur. 
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C. Senatosu B : 26 8 . 2 . 1978 O : 3 

Hâkim güvencesine gelince : 
Bu konuda hukukçuların birçoğunun birleştikleri 

ortak düşünce şudur : Hâkim güvencesi kişiyi ve 
toplumu siyasal iktidarı ellerinde tutanlara karşı ko
rumak düşüncesinden kaynaklanır. O halde hâkim 
güvencesi, eski deyimiyle hâkim teminatı görünürde 
hâkim için tanınmış olmakla beraber, aslında toplum 
için, kişiler için tanınmış bir güvencedir. 

Hukuk devletinin bir başka koşulu da, mahkeme 
kararlarının geçerliliği ve işlerliğidir. Gerçekten, bir 
ülkede hukuk devletinin gerçeklik kazanması, mahke
me kararlarının uygulanır olmasına bağlıdır. Mahke
me kararlarının derhal uygulanması hukuk devletinin 
bir gereği olduğu halde, Anayasa koyucusu bu ilkeyi 
ayrıca belirtmeyi zorunlu görmüştür. 

Anayasamızın 132 nci maddesinin üçüncü fıkra
sının ikinci cümlesinde aynen şunlar yazılıdır : «Ya
sama ve yürütme organlarıyla İdare, mahkeme karar
larına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mah
keme kararlarım hiç bir suretle değiştiremez ve bun
ların yerine getirilmesini geciktiremez» Oysa, mahke
me kararlarının çiğnendiği ve hukuk devletinin yara
lar aldığı dönemleri geride bırakmış bulunuyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Yargıtay, Anayasamızda da ifade edildiği gibi, 

adliye mahkemelerinden verilen hükümlerin son in
celeme merciidir. Yasalarda gösterilen belli davalara 
da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar. Bu 
Yüksek Mahkemeye gelen iş sayısı yıMan yıla büyült 
bir hızla artmaktadır. Bu artış; bir ölçüde nüfus artı
şına bağlasak bile, daha çok bu faktör dışında kalan 
ekonomik, toplumsal ve siyasal nedenlerden kaynak
landığım görmezlikten gelemeyiz. 

Tüm mahkemelerdeki iş sayısının azaltılması, ön
ce bu nedenlerin ortadan kaldırılmasına bağlıdır. 1977 
yılında Yargıtaym tüm dairelerine gelmiş olan dava 
dosyalarının toplamı 232 743'tür. Dünyanın hiç bir 
ülkesinde bu ölçüde bir iş tufanıyla karşı karşıya kal
mış olan bir yüksek mahkeme gösterebileceğini san
mıyoruz. 

Sayın üyeler; 
Yargıtaya işlerlik kazandıracak önlemler üzerin

de çalışmalar yapılmamıştır denemez. Yapılmışta', ta
sanlar hazırlanmıştır. Ne var ki, bu çalışmaların so
nucunu belgeleyen yasa taşanları ya Bakanlar Kuru
lundan geçmemiş ya da yasama organında takılıp kal
mıştır. Günümüze kadar Yargıtaym yükünü azalta
cak ;.' ^ : ; rh r , üye mayısım ya da daire sayısını çoğalt
mak gibi soruna çözüm getirmeyen geçici önlemler 
düzeyinde kalmıştır. 

Sayın arkadaşlarım; 
Önlemlerin başında ilk mahkemelerle Yargıtay 

arasmda yer alacak mahkemelerin, eski deyimiyle is
tinaf mahkemelerinin kurulması gelir. Sayın üyelerin 
bu düşüncede birleştiklerini sanıyoruz. 

Üst mahkemelerin kurulması dileği, her yıhn büt
çe görüşmelerinde dile getirildiği halde şimdiyedek 
gerçekleştirilememiştir. Hükümet Programmda, «Ba-
ğımsız yargı organlarının etkinliği artırılacak, yargı 
işlemlerinin hız kazanması için yeni yasal düzenleme
ler yapılacaktır. Yargıtaym, Damştayuı ve tüm mah
kemelerin iş yükünü azaltıcı yasal düzenlemeler ya
pılacaktır» denilmektedir. Adalet Bakanlığında şim
diden bir komisyonun kurulduğunu ve bu konuda 
çalışmalara başlandığını şimdi Adalet Bakanından öğ
renmiş bulunuyoruz. Çalışmaların yasal önlemler dü
zeyine ulaşmasını yürekten diliyoruz. 

Aykk ve ödenekler konusunda da burada çok söz 
söylendi. Sayın Hayri Mumcuoğlu arkadaşımız Ada
let Bakanlığı Bütçesi dolayısıyla bu konuyu tekrar 
dile getirdi. Ben ayrıca bunu sizlere anlatmakla sab-
rmîzı kötüye kullanmak istemiyorum. 

Yargı kuruluşlarının el koyduğu işlerin daha hızlı, 
daha sağlıklı bir biçimde yürütülmesinde ve sonuç
landırılmasında etkinliği kuşku götürmeyen ve Batıda 
çoktan beri uygulama alanına giren sibernetik ve 
elektronik beyin sistemlerinin yargı hizmetlerinde kul
lanılması zamanı çoktan geldiği ve bilimsel toplantı
larda da dile getirildiği halde, yürütme ve yasama or
ganlarının ilgisizliği yüzünden bugüne kadar gerçek
lik kazanamamıştır. Nitekim, Birinci Türk Hukuk 
Kongresinde sibernetik ve elektronik beyin sistemle
rinin yargı hizmetlerinde de uygulanması zorunlu bir 
reform olarak görülmüş ve bu çahşmalann hukuk 
bilimindeki yeri ve uygulama şekilleri hakkında ge
rekli kültür eğitiminin sağlanması ve yetenekli uz-
raaalann en kısa zamanda yetiştirilmesi ve ilk uy
gulamanın adli sicilden başlaması oy birliği ile ka
rara bağlanmıştır. Bundan sonra 1973 yılında İstan
bul Barosunca «Sibernetik ve elektronik beynin hu
kuka uygulanması semineri» düzenlenmiş, bunlan 
Ocak 3974 yılında Milli Prodüktivite Merkezinin ön
derliği, Yargıtay, Danıştay, Adalet Bakanlığı ve Tür
kiye Bilişim Derneğinin işbirliği ile düzenlenen, «Hu
kukta sibernetik ve bilgisayar kullanımı semineri» iz
lemiştir. Hükümetimizin ve Yasama Meclislerimizin 
bu konuya eğilmelerini yürekten diliyoruz. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim, müdde
tiniz doldu. 
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CHP CRUPU ADINA MUHİTTİN TAYLAN 
(Devamla) — Bağlıyorum efendim. 

Sayın arkadaşlarım; 

«Adalet mülkün temelidir» deriz, «yargı, demok
ratik hukuk devletinin güvencesidir» deriz, «yargı 
«üç temel güçten biridir» deriz, başımız derde girince 
hâkime başvururuz; ama yargının, yargıçların ve sav
cıların ve öteki yargı personelinin sorunlarıyla ilgi
lenmeyiz. Oysa yargıdan beklediğimizin gerçeklik ka
zanması, onun tüm sorunlarının çözümüne bağlıdır. 
Sorunların birbirinin üstüne yığılmasının ekonomik 
bir darboğaz içinde bulunduğumuz zamana raslaması 
kuşkusuz bir talihsizliktir; ama bu darboğazın aşıla
cağına ve ülke sorunları içinde yargı sorunlarının da 
her halde ele alınacağına inanıyoruz ve 1978 bütçesi
nin Ulusumuza, Yargıtayımıza hayırlı olmasın; dili
yoruz. 

Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim, say
gılar sunarım. (CHP ve MBG sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Tahsin Türkay, 

buyurun efendim. 

AP GRUPU ADINA TAHSİN TÜRKAY (Si
vas) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun değerli üye
leri; 

Grupum ad ma görüşlerimi arz ederken hepinizi 
saygıyla selamlarım. 

Evvelemirde bir konuya değinmek istiyorum. Ben
den evvel konuşan Cumhuriyet Halk Partisinin sa
yın Sözcüsü Yargıtay Bütçesi görüşülürken; «Yüksek 
Mahkemenin kararlanna uymama zihniyeti geride 
kaldı» buyurdular. Zannederim, ülkemizde bahis 
konusu edilen, münakaşa konusu olan şimdiye ka
dar Danıştayın kararlarıydı. Şu anda Yargıtayın Büt
çesini müzakere ediyoruz. Malumu âlinizdir ki, Yar-
gıtaya gelen davalar hukuk davalandır; fertlerle fert 
arasında, fertle Devlet arasında olur, kamu kuruluş
ları arasında olur veyahut ceza davalarıdır; ceza da
valarında Cumhuriyet savcıları, müştekiler, müdahil-
ler davayı takip ederler. Yani şimdiye kadar Türki
ye'de ceza mahkemelerinden veya hukuk mahkeme
lerinden verilen bir kararın iktidarca önlendiğine pek 
şahit olmadık. Zannederim sayın sözcü Danıştay ka
rarlarından bahsetmek istiyorlardı ve hiç bir iktida
rın da gücü ferdin hakkım fertten tahsil etmesini ön
leyemez. Şimdiye kadar önlememiştir, bundan sonra 
da önleneceğine kani değilim. 

Sayın senatörler; 
Yüksek Mahkemeye ait görüşlerimizi, aslında bu 

mahkemelerin bir cüz'ü bulunduğu adli cihaz içeri-
sinde belirtmiştik. Yine Yüksek Mahkemeye gelen da
vaların uzun süre kaldığı, adaletin çabuk tecelli et
mediği şikâyetleri burada da varittir. Buna bir çare 
aranması için iki görüş ileri sürülmektedir : 

Birincisi; muhterem arkadaşlarımızın da belirtti
ği gibi, istinaf mahkemelerinin kurulması. 

İkincisi; mahalli mahkemelerden verilecek karar
ların tavanlarının artırılmak suretiyle kesinleştirilme
si ve bu suretle Yargıtaya gelecek davaların azaltıl
ması konusudur. Bizim kanaatimiz istinaf mahkeme
lerinin bir an önce kurulmaları yönündedir. İstinaf 
mahkemeleri bir an önce kurulursa Yargıtaya gele
cek işler şüphesizki azalacaktır. 

Bugün Yargıtayımız büyük bir kadro ile çalışı
yor; 24 daire, 201 üyeden ibarettir. Buna rağmen 
300 bine yakın dosya, ki, biraz evvel sayın Haîk Par
tisi sözcüsünün de belirtikleri gibi; 279 335 dosya gel
miştir 1975 yılında. Bunun 243 845'i karara bağlan
mıştır ki, şüphesiz bu büyük bir neticedir Ye büyük 
bir çalışmanın sonucudur. 

Sayın senatörler; 
Bendeniz de Sayın Mumcuoğiu'nun dokunduğu 

bir konuyu daha fazla açıklığa kavuşturmak istiyo
rum. Hakikaten yüksek mahkeme hâkimlerinin al
dığı ödenekle Türk Silahlı Kuvvetlerinde hâkim olan 
adliye mensuplarının diyelim, aldığı ödenekler ara
sında büyük bir çelişki var; arz edeyim : 

Gerek Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu 
ve gerekse Üniversiteler Personel Kanununda yapı
lan değişiklikler, hükümetlerce çıkarılan yan ödeme 
kararnameleri yasama organlarının emekliye esas 
aylıklarında ek göstergelerinin 600'e çıkarılması gibi 
düzenlemeler Anayasanın 134 ncü maddesindeki 
amir hüküm geriye itilmiş bir durumda Yargıtayı ve 
yüksek hâkimleri mağdur duruma düşürmektedir. 
Albaydan başlamak üzere yukarıya doğru ek göster
geler ( + 200)'den ( + 600)'e çıkarıldığı halde Yargı
tay üyelerinin ek göstergeleri ise albaya eşit biı dü
zeyde kalmıştır. Şüphesiz ki, bu bir eksikliktir. Bu 
eksikliğin tamamlanmasında zaruret vardır kanaatin
deyiz, 1923 sayılı Kanunun 137 nci maddesine göre 
general rütbeli Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek 
İdari Mahkeme Başkanı ile sivil yargi organları baş
kanları arasında yaratılan eşitsizliğin bir an evvel te
lafisini Sayın Adliye Bakanının nazarı dikkatine arz 
ederim, 
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Ksesj ile karşüaşsaydım çok mutlu olurdum. Ben za
ten özel hayatımda hep genel işlerle uğraştım, kişisel 
değü, hep genel; fakat bu örneği, benim ağabeylerim 
arasında, bu fazileti gösteren demeyeyim de şahsımı 
methetmeyeyim, buna örnek, Ankara'da yüce hâkim
le* arasında bir kişi göremedim ben. 

Şimdi, işte adalet düzeni bugünkü koşullar altın
da çift Meclis sistemi, siyasi partilerin durumu, bu
günkü şartlar, demokratik sol iktidarı daha 250 mil
letvekili ile gelinceye kadar hayli zaman geçecektir; 
bu olacaktır, 300'de olacaktır, sağ silinecektir, sol 
kadrolar arasında bunlar düzelecektir; ama bu geçen 
süre içerisinde buna bu milletin tahammülü yoktur. 

İşle, ağabeylerimiz olan değerli Yargıtay hâkimle
rini bu nedenle affetmiyorum ve onların ödenekleri
ne, askeri hâkimlerle ilgili meselelerine de temas et
miyorum. Temas edeceğim bir şey varsa, zabıt kâtip
lerinin yan ödemeleri, hâkimlerin yan ödemeleri gibi, 
ayrı ayn vergiye tabi tutulsun, aldığı 150 liranın, 75 
lirasi, 100 lirası kesilmesin de hiç olmazsa eline 125 
lira para geçmiş olsun. Bunu, yüce Yargıtay üyeleri
nin, Ankara'daki değerli adliye mensuplarının bir bas
kı grupu olarak kendi bünyesi içerisinde bu mesele
yi Hükümete, Adalet Bakanlığına empoze emıesini 
ve bunun biran evvel yapılmasını diliyorum. Bu ko
nuda kararlar çıkarılması mümkündür; ama Türkiye' 
de belli bir seviyeye gelenler hep o seviyeyi düşünür, 
geride kalanları düşünmez. Yargıtay hâkimlerinin yan 
ödemesi söz konusu olunca, Beytüşşebap'daki, Hak
kâri'deki birinci sınıf hâkimin yan ödemesi söz konu
su olmaz; ama kendileri Hakkâri'de ağır ceza reisi 
olsa belki düşünebilirdi. Ben Yargıtay'ı üstün bir mer
ci olarak kabul edebilirim. Yan ödeme miktarı fazla 
olabilir; % 60 alıyorsa, % 100 alması lazım diğer 
hâkimlerden farklı olarak; bu normal. Ama 1 000 + 
6öö"e getirmede; yani özlük haklan söz konusu olun
ca, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Reisiyle, Hakkâri 
Ağır Ceza Mahkemesi Reisiyle, oradaki birinci sınıf 
hâkimle Ankara'da Yargıtay'da görev yapan birinci 
sınıf hâkim arasında özlük hakkı bakımından; yani 
bizatihi maaş bakımından fark olmaması gerekir. Ma
kamın icabı yan ödeme Yargıtay üyelerine, Danıştay 
üyelerine % 100, % 200 verilebilir. Ona bir şey di
yemeyiz; ama askerlikte olduğu gibi, kıta subayı 
foelîi bir miktar alır, kıta subayı olmayanlar beHi bir 

miktar alır. Mesleğin icabı ahr, o meslekten çıkınca 
alamaz. Yani yan ödemeler şahsa merbut değildir; gö
reve merbuttur, görevle ilgilidir, o görevin gereğidir. 

Bu itibarla, 1 000 + 600 teklifi söz konusu olun
ca fırsat eşitliğine, Anayasamızın eşitlik ilkesine uyul
ması zorunluluğuna inanmaktayım. 

Hepinizi saygı ile selamlar, beni dinlediğiniz için 
teşekkül ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Feyyat. 
Sayın Bakan, konuşacak mısınız efendim?... 

ADALET BAKANI MEHMET CAN (Adana 
Milletvekili) — Saym Başkan, Adalet Bakanlığı Büt
çesinde hemen her konuya temas ettim; isterseniz 
kıymetli vakitlerinizi almayayım. 

BAŞKAN — Ben de öyle tahmin ediyorum; te
şekkür ederiz. 

Böylece, Yargıtay Başkanlığı Bütçesi müzakereleri 
de bitmiştir. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Bölümleri okutuyorum : 

Yargıtay Başkanlığı Bütçesi 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 24 198 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 Yargılama ve karar hizmetleri 75 302 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

886 000 

— 290 
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Bütçenin tümünü oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bütçenin, Türk milletine ve dairesine hayırlı olması
nı dilerim. 

Sayın senatörler; 

Böylece bugünkü programımızı bitirmiş bulunuyo
ruz. 

Bugün saat 09.30'da toplanmak üzere Birleşimi 
kapatıyorum efendim. 

Kapanma Saati : 01.15 
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1978 Yıh Toprak ve Tanm Refonnu Müşteşarhğı Bütçe Kanunu Tasansına Verilen Oyların Sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

TABİt ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Ergün Ertem 
İbrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Sadettin Demirayak 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 113 

Kabul edenler : 62 
Reddedenler : 51 

Çekünserler : — 

Oya kautoayanlar : 71 
Açık üyelikte : — 

(Kabul edenler) 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Süleyman Sırrı Ergun 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Selâhattin Çolakoğlu 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

İÇEL 
İsmail Çataloğlu 

İSTANBUL 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Ali Oğuz 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Şeref Bakşık 
Kâmran Erkmenoğlu 

KARS 
Muzaffeıf Şamüoğlu 

KIRŞEHİR 
E. Akıp Aksaç 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Mukbil Abay 
Erdoğan Bakkalbaşı 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Mustafa Fahri Dayı 
Mehmet Tevfik Elmas-
yazar 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 

ORDU 
İdriis Gürsoy 
Orhan Vural 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 

SAMSUN 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
AbduHaih Vehbi Uğur 

SİVAS 
Temel Kitapçı 
Hüseyin Öztüırk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Hasan Güven 

URFA 
Abdulganıi Demıirkol 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Behiç Sonbay 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Muhsin Batur 
Hüsamettin Çelebi 
Sabahattin Özbek 

ADANA 
MehMet ÜnaMı 

AFYONKARAHİSAR 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Ahmet Karayiğit 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Turhan Kapanh 
Yiğit Kökeı? 

AYDIN 
A. Metin Taş 

BALIKESİR 
İ. Sıtkı Yırcalı 

(Reddedenler) 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Orhan Ataullah Çalış 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Barlas Küntay 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

294 — 
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ELÂZIĞ 
M, Cahit Dalokay 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP; 
Mehmet Kılıç 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

TABİİ ÜYELER 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Cevdet Sunay 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Hayri Öner 
Kemâl Sarıibrahimoğiu 

ADIYAMAN 
Yusuf Çetin 

AF YONK AR AH İS AR 
Mustafa Çelik 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 
Şerafettin Paker 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Tekin Arıburun 

İZMİR 
Mehmet Münir Daldal 
Akın Özdemir 
Süleyman Tuncel 

KAHRAMANMARAŞ 
Adnan Karaküçük 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Ali Münif İslâmoğlu 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 

KOCAELİ 
Lütfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Muzaffer Demirtaş 

KÜTAHYA 
Ahmet Özmumcu 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Ergun Özkan 

(Oya Katılmayanlar) 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 

BOLU 
Neşet Akmahdor 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
Şebib Karamullaoğlu 

ÇORUM 
Abdullah Ercan 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Hasan İldan 

HATA.Y 
Kemal Kıhçoğiu 

İSTANBUL JL\JJ JL X I 1 ~ U V-J S-» 

Solmaz Belül 
Rahmi Erdem (Bşk. V.) 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Nurhan Artemiz 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıza Akgün 
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KARS 
Sırrı Atalay (Başkan) 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KAYSERİ 
Ziya Müezzinoğlu (B.) 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KONYA 
Ahmet Remzi Hatip 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 

MALATYA 
Süleyman Efe 

MANİSA 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Sait Mehmetoğhı 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

MUŞ 
İsmail İlhan 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu (Bşk. V.) 

» 5 — 

ORDU 
Ata Bodur 

SAMSUN 
Refet Rendeci 

SİVAS 
T a M n Tiitfkay 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ahmet İhsan BiranoioğJu 
Ahmet Cemil Kara 

URFA 
Hasan Oral 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Şaban Demirdağ 

SİVAS 
Muhittin Taylan 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TUNCELİ 
Nairn Taşan 

UŞAK 
Ahmet Tahtaküıç 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Cihat Alpan 
Adile Ayda 
Zeyyat Baykara 
Kemal Cantürk 
Fethi Çelikbaş 
Sadi Irmak 
H. Nail Kübalı 
Safa Reisoğlu 
N. Kemal Şentürk 
Metin Toker 
Halil Tunç 
Şerif Tüten 





Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

26 NCI BİRLEŞİM 

8 . 2 . 1978 Çarşamba 

Saat : 9.30 
I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X I . — 1978 yılı bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu. (Millet Meclisi : 1/52. 
Cumhuriyet Senatosu : 1/525) (S. Sayısı : 729) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 




