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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

B1E1NCİ OTURUM 
1967 yılı Bütçe kanunu tasarısının tümü 

üzerindeki görüşmelere bir üsre devam olundu. 
Saat 14.30 da toplanılmak üzere Birleşime 

ara verildi. 

İKİNCİ OTURUM 
1967 yılı Bütçe kanunu tasarısının tümü 

üzerindeki görüşmeler tamamlanarak maddele
rine geçilmesi kabul olundu. 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi büt
çeleri üzerinde bir süre görüşüldü. 

Saat 21 de toplanılmak üzere Birleşime ara 
verildi. 

Başkan Kâtip • 
Başkanvekili Minasa 
îsmail Arar Önol Şkar 

Kâtip 
Kars 

Muzaffer Şamiloğlu 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi, 
Cumhurbaşkanlığı ve 
Sayıştay bütçeleri kabul olundu. 
16 . 2 . 1967 Perşembe günü saat 10.00 da 

toplanılmak üzere Birleşime (16 . 2 . 1967) saat 
0,30 da son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Minasa 
Nurettin Ok Önol Sakar 

Kâtip 
Kars 

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

BAŞKAN — Başkanvekili Ahmet Bilgin 
KÂTİPLER : Kâzım Kangal (Sivas), Bedrettin karaerkek (Tokat) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; Millet Meclisinin 55 nci Birleşimini açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapı
lacaktır. Beyaz düğmelere basılmasını rica ede
rim. 

Yoklama işlemi devam ediyor. Yeni gelen 
arkadaşların da katılmalarını rica ederim. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Görüşmelere başlamak için ye
terli çoğunluğumuz vardır. Görüşmelere başlı
yoruz. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Vazife ile yurt dışına giden Adalet 
Bakanı Hasan Dinçer'e, Vuaştırma Bakanı Seyfi 
Öztürk'ün vekillik etmesinin uygun görüldüğü
ne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/577) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Adalet 

Bakanı B. Hasan Dinçer'in dönüşüne kadar ken
disine, Ulaştırma Bakanı B. Seyfi Öztürk'ün 
vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uy
gun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cevdet Sunay 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1967 Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu ile 1967 yılı Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu. (Millet Mec
lisi 1/277; Cumhuriyet Senatosu 1/719) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 205; Cumhuriyet Sena
tosu S. Sayısı : 853) 

Ç — Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Büt
çesi : 

BAŞKAN — Anayasa Mahkemesi 1967 yılı 
Bütçesi üzerinde grupları adına söz almış olan 
arkadaşlara söz vereceğim. 

C. H. P. Grupu adına Mehmet Salih Yıldız. 
Buyurun Sayın Yıldız. 

C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET SALİH 
YILDIZ (Van) — Sayın Başkan, sayın millet

vekilleri, Anayasa Mehkemesi Bütçesi üzerinde 
C. H. P. Millet Meclisi Grupunun görüşlerini arz 
etmek üzere söz almış bulunuyorum. 

Halkın kendi kendini idaresi şeklinde tarif 
edilen demokratik Hükümet şeklinde, serbest 
seçimlerle Devlet idaresini çoğunluk partisi de
ruhte eder. 

Hürriyetlerin teminat altına alınması konu
sunda şüphesiz bu tarz idare iyi bir vasıtadır. 
Ancak; kâfi olmadığı, bu şekliyle demokratik 
hükümetlerin, hürriyetleri yok etmek konusun
da çok ileriye gidebildikleri tarihî gerçekler 
arasında yer almıştır. 

Bu mülâhazalar ve gerçekler sebebiyle, kanun 
hâkimiyetini tesis edebilmek daima demokratik 
rejimlerde aranan bir netice olmuştur. 

Bizde de 1950 - 1960 arası siyasi hayat, de
mokratik hak ve hürriyetlerin çetin münakaşa-
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lariyle geçmiş olup yasama ve yürütme organ
larının faaliyetlerine bir sınır aranmıştır. Bu 
devrede C. H. P. si, çift Meclis, hâkim teminatı 
gibi anameseleler yanında bilhassa Anayasa 
Mahkemesinin lüzum ve zarureti üzerinde ısrar
la durmuştur. 10 senelik mücadele, Türkiye'
mizi 27 Mayıs İhtilâline kadar götürmüştür. 
27 Mayıs İhtilâli bu hava içinde ve bu şartlar 
içinde meşruiyetini kaybetmiş bir iktidara karşı 
yapılmış ve başarıya ulaşmıştır. Bundan sonra, 
tekrar demokratik düzene geçiş hazırlıkları baş
lamış, bu hazırlıklarda akla ilk gelen husus, 
Anayasa ihlâllerini önlemek için tedbir aramak 
olmuştur. 

Bu meyanda, kanunların, Anayasaya uygunlu
ğunu temin etmek için, Anayasaya riayet ye
mim, çift Meclis usulü, kanunların referan
duma sunulması, Devlet Başkanına veto hakkı 
tanınması gibi tedbirler manzumesinde; bilhassa 
Anayasa Mahkemesi üzerinde karar kılınmıştır. 

Böylece bizde çift Meclis ve malûm şekliyle 
Devlet Başkanına tanınan veto yetkisine ilâve
ten Anayasa Mahkemesi yoluyla kazai murakabe 
sistemi tercih olunmuştur. 

Nasıl ki, yürütme organının kanunlara ay
kırı karar ve tasarrufları kazai murakabeye tabi 
tutuluyorsa, yasama organlarının Anayasaya ay
kırı tasarrufları da kazai murakabeye tabi tu
tulmuştur, Böylece, Anayasa ile kendisine çizil
miş olan sınırı aşan bir kuvvet, diğer bir kuv
vet tarafından durdurulmuştur. Bilhassa, devri
mizde iktisadi, sosyal ve fikrî sahada • Devlet 
müdahalesi gitgide artmaktadır. Ferdin hak ve 
hürriyetlerini Devlet müdahalesi yönünden te
minata bağlıyabilmek için, durdurucu güce 
sahip bir kuvvetin önemi büsbütün kendisini 
göstermektedir. 

Türk Milletinin refah ve saadetini, hürriyet 
nizamı içinde tahakkuk ettirmeyi hedef tutan, 
sosyal hakları teminat altına alan ve bu sebep
lerle Devlet organlarına sosyal müesseseleri 
kurma görevini tahmil eden Anayasamız, 44 sa
yılı Kanun gereğince ve 28 . 8 . .1962 tarihinde 
bilfiil, çalışmalarına başlıyan Anayasa Mahke
mesinin görevlerini tadat eylemiştir. 

Anayasa Mahkemesinin görevlerini sayma
dan evvel bu Yüksek Mahkemenin 6 . 9 . 1962 
tarih ve 1962/23- 22 sayılı kararının bir cüm
lesini kısaca arz etmek isterim. Bu kararda 
Yüksek Mahkeme şöyle demektedir: «Her han
gi bir konuda düşünce bildirmekle görevli değil
dir». Yani Yüksek Anayasa Mahkemesi kendi
sine bir mesele intikal etmeden evvel istişari ma
hiyette rey beyan etmez. Bunun dışında görev
leri şunlardır : 

Kanunların ve T. B. M. Meclisi İçtüzükleri
nin Anayasaya uygunluğunu denetlemek, bu 
husus Anayasa Mahkemesine iptal dâvası ve iti
raz şeklindeki başvurmalar ile intikal etin ete
dir. 

Yüce Divan sıfatiyle, Cumhurbaşkanı dâhil, 
Anayasanın 147 nci maddesinin 2 nci fıkrasında 
yazılı şahısları yargılamak. 

T. B. M. Meclisi üyelerinin yasama dokunul
mazlıklarının kaldırılması halinde yapılacak iti
razları inceleyip karara bağlamak, 

Siyasi partilerin malî denetimini yapmak, 
siyasi partilerin kapatılması hakkında açılacak 
dâvalara bakmak. 

Anayasa Mahkemesine, Anayasa gereğince 
verilen bu görevlerin fiilen vazifeye başladığı 
1962 yılından bu yana (gelen, çıkan ve derdest 
bulunan işler olarak) listesini arz etmek isterim. 

İptal dâvalarına ait liste 
Evvelki sene-

Senesi 

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 

den devir 

, 
17 
76 
50 
29 

Gelen 

141 
360 
51 
46 
30 
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Yekûn 

141 
377 
127 
96 
59 

Çıkan 

124 
301 
77 
67 
45 

Devrolunan 

17 
76 
50 
29 
14 
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Bir de Yüce Divan sıfatiyle baktığı dâva'arm listesini arz edeceğim : 

Senesi 

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 

Evvelki sene
den devir 

. 
139 

16 
5 
2 

Gelen 

143 
9 

1 
— 
-— 

Yekûn 

143 
141 

17 
5 
2 

Çıkan 

4 
125 

12 
3 
2 

Devrolunan 

139 
16 

5 
2 

— 

Görüldüğü üzere Anayasa Mahkememiz ken
disine intikal eden işlerde son derece müspet ve 
verimli bir çalışma göstermiştir. 

Temennilerimizi de kısaca arz etmek isterim: 
1967 yılı bütçesinin cari masrafları için geçen 

yıla nazaran 1 000 lira fazlasiylc 2 748 494 li
ra teklif olunmuştur. 

Bu paranın 330 000 lirası Anayasa Mahke
mesinin işgal ettiği binanın yıllık icar bedeli ola
ra!-: ödenmektedir. 

Geçen yıllarda da belirtildiği üzere Anayasa 
Mahkemesinin biran evvel ve şanına yakışır şe
kilde bir 'binaya kavuşturulmasını, halen namu
sa it şartlar altında çalıştığı durumdan kurtarıl
masını bir temenni olarak arz etmek isterim. 

Yıllık icar bedeli olarak ödenen 330 000 lira
nın bütçemiz için büyük bir yük teşkil ettiğini de 
ifadede fayda vardır. Bu itibarla Hükümetimi
zin vakit geçirmeden, Anayasa Mahkemesi için 
örnek bir bina inşa ettirmek hususundaki dilek
lerimizi samimî olarak belirtmekte fayda ve za
ruret görüyoruz. 

Anayasa gereğince, Anayasa Mahkemesine ve
rilen görevler meyanında siyasi partilerin deneti
mini yapabilmesi için gereken sicilleri tutmak ba
kımından zaruri bulunan kadroların da biran ev
vel verilmesi gerekmektedir. 

Diğer bir hususu da belirtmeden geçmenin im
kânı yoktur: Anayasa Mahkemesinde münhal bu
lunan bir asıl üyelik için Yüksek Senatoda üç 
yıldan beri yapılan seçim bir türlü sonuca vara
mamıştır. Bugüne kadar 53 tur yapılmıştır. Bu 
hususta bilhassa iktidar partisinin önayak ola
rak ve anlayış göstererek gereken sonucun biran 
evvel alınmasını temenni ediyoruz. 

Yüksek Anayasa Mahkemesinin; verdiği ka
rarların mucip sebeplerini vaktinde yazmaması 
bir tenkid konusu olagelmektedir. Bu gecikme

nin meşru sebeplere dayandığını öğrenmiş bulun
duğumuzdan bu hususu bir tenkid konusu yap
mak istemiyoruz. 

Sayın Milletvekilleri, 
Anayasa Mahkemesinin görevlerini arz ettim. 

Bugüne kadar Anayasa Mahkemesi bu görevini 
anameseleler yönünden ne şekilde ifa etmiş
tir. Hiç şüphesiz bunu öğrenmek isteriz. Bunu 
öğrenebilmek için de Yüksek Mahkemenin verdi
ği bâzı kararlardan hülâsalar okumak istiyorum: 

Anayasa Mahkemesi 3 . 11 . 1964 tarih, 
1963/152, 1964/66 sayılı Karariyle «Hangi se
bep ve gerekçelere dayanırsa dayansın Anayasa 
düzeni içinde Anayasaya aykırı bir kanun hük
münün yürürlükte kalmasına yer verilemez.» de
mek suretiyle kendisine Anayasa gereğince veri
len büyük görevi ne derecede ciddiyetle benim
sediğini ifadede fayda görmüştür. 

Keza, son yıllarda, Türkiyemizde sosyal dâ
valar, ekonomik meseleler üzerindeki görüşlerin 
çarpıştığı bir ortamda Anayasa Mahkemesinin 
görüşünü huzurlarınıza arz etmeden evvel, Ana
yasamızın siyasi partiler demokratik rejimin vaz
geçilmez unsurları olarak gördüğünü, insan hak 
ve hürriyetlerini esas kabul ettiğini, bu düşünce
lerin neticesi olarak temel ve tatbikatı itibariyle 
yukarıda arz olunan temel ilkeleri esasından 
reddeden aşırı sağ ve aşırı sola kesinlikle ve hiçbir 
tereddüde mahal bırakmıyacak şekilde kapalı ol
duğunu bilhassa ifade etmek isterim. 

Buna göre konuya avdet ediyorum: 
Anayasa Mahkemesi Türk Devletinin çeşitli 

nitelikleri arasında «Sosyal» vasfını belirtmiştir. 
. 1 . 2 . 1964 tarih 1964/71, 1963/138 sayılı Ka
rarında «Anayasanın kurduğu sosyal Devlet dü
zeni» tabirini kullanmıştır. Sosyal güvenlik ko
nusunda da «Sosyal güvenlik, ekonomik ve politik 
gelişmelerin zorunlu kıldığı bir garanti sistemi-
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dir.» demiştir. Yine 26 . 10 . 1965 tarih, 1965/25-
57 sayılı Kararında sosyal adaletin bir Anayasa 
ilkesi olduğunu 'belirterek «Vatandaşın malî gü
cüne göre vergi vereceğini» sosyal adalet icabı 
olarak kararında tasrih etmiştir. 

11 . 10 . 1963 tarih ve 1963/124 - 243 sayılı 
Kararında ise aynen şöyle demektedir: 

«Hukuk 'Devleti, insan haklarına saygı göste
ren ve bu hakları koruyucu, âdil bir hukuk dü
zeni kuran ve bunu devam ettirmeye kendisini 
zorunlu sayan ve 'bütün faaliyetlerinde hukuka 
ve Anayasaya uyan bir devlettir.» denilmekte ve 
ilâveten aynı mahkeme bu sebeple 11 . 12 . 1964 
tarih ve 1963/138, 1964/71 sayılı Kararı ile «Ana
yasaya dayanan haklar yine ancak Anayasada 
gösterilen hallerde kayıtlanabilir.» şeklinde bir so
nuca varmaktadır. 

Sayın Milletvekilleri, 
Yukarda arz etmiş olduğum kararları oku

makla fuzuli bir iş yaptığıma kaani değilim. Zi
ra, Anayasa düzenimizin hukuk alanında bekçisi 
bulunan Yüksek Mahkemenin kendisine tevdi olu
nan görevlerdeki titizliğini ve isabetli görüşlerini 
bütçe müzaekreleri sebebiyle hep birlikte anlama
mızda büyük faydalar vardır. 

Bu mâruzâttan sonra, aziz vatanımızın bir re
fah ülkesi haline gelmesini arzu eden insanlar 
olarak ve hiçbir ard fikir taşımadan karşılıklı şe
kilde vatanperverliğimize inanarak ve hürmet 
ederek malûm bir gerçeği ifade ve tekrarda millî 
menfatler görmekteyiz: 

Demokratik düzenin devamını arzu etmiyeni-
miz yoktur. Bunun için de büvük bir müsamaha 
ile dinlemek lûtfunde bulunduğunuz konuşmam
da, Anayasa Mahkememizin ehemiyetini ve verdi
ği kararlarla son derece isabetli davranışlarını 
huzurunuza getirmeye çalıştım. Bütün bu gerçek
lere ve hukukî teminatlara rağmen, demokratik 
rejimin hiçbir tehlikeye mâruz kalmadan işledi
ğini veya işliyeceğini temin edebilmiş miyiz? Bu 
suali sormak son derece zaruri; gelip düğümlen
mektedir. Bu sualin cevabı bizi ister istemez re
jim yönünden iktisadi durumumuza ve diğer me
selelere eğilmeye şiddetle zorlamaktadır. 

Sayın Milletvekilleri, 
Bütün vatandaşları hallerinden ve gelecekle

rinden emin, sosyal güvenlik esasına kavuşturma
ya mecburuz. Komünizm bir zehir olduğuna gö
re, bunun panzehiri, hiç şüphe edilmesin ki, va

tandaşın refah ve sosyal güvenliğinin teminidir. 
Bu, aynı zamanda rejimimizin de devamı için 
anaşarttır. 

Ayrıca: T. B. M. Meclisi üyeleri olarak, Türk 
Milletinin bizlere tevdi ettiği vazifeye ciddiyetle 
sarılmak, milletin ümidi olan bu ulvi müessesenin 
itibarını fiil ve hareketlerimizle muhafazaya ve 
yükseltmeye mecburuz. 

Devlet adamlarının yanlış tutum ve davranış-
lariyle huzur bozucu ortam yaratmaktan titizlik
le kaçınmaları şarttır. 

Mahkeme kararlarının, hiçbir tereddüde ma
hal kalmaksızın infazı adalete hürmetin bir ifa
desi olduğunu bilmeye mecburuz. 

SABAHATTİN BAYBORA (Adana) — O 
mahkeme başka, bu mahkeme başka. 

C. H. P. GRUPU ADINA M. SALİH YIL
DIZ ((Devamla) — Muhterem arkadaşım yani 
benim kadar mülayim, benim kadar yapıcı bir ko
nuşmaya da itiraz ederseniz çok hayret ederim. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmıyalım 
efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA M. SALİH YIL
DIZ (Devamla) — Her hangi bir partinin, ku
sursuz hizmetlerine rağmen bir gün yine milletin 
oyu. ile iktidardan düşeceğini peşinen kabul ede
rek, «İktidarı terk etmemenin mevcudolmıyan ilâ
cını» boş yere aramakta vaz geçmesi şarttır. Bu 
ilâcı aramaya koyulan iktidarlar mutlaka huzur
suzluk amili olacaklarını bilmelidirler. 

İster istemez hu böyle olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın hatip iki dakikanız kal
mıştır. 

C. H. P. GRUPU ADINA M. SALİH YIL
DIZ (Devamla) — Bitiyor efendim. 

Aklsi talkdirde ve arz olunan bu hususlara 
^iayettsiızlilk halimde, Anayasa Mahkemesinin 
ve diğer müesseselerin yalımız basma demıoikrıa-
tik rejimin devamı için kâfi olmadıklarını ka
bule mecburuz. 

Mâmzaltıımı bitirirken, Oumhuriyiet Halk 
Partisinin, Anayasa Mahkemesini, rejimimizin 
'daima temel bir direği olarak gömdüğünü bil
hassa belirtmek isterim. 

Beni dimlemıak lûtfunda bulunduğunuz için 
dıe teşekkürlerimi arz eder, hepinizi Cıımıhuri-» 
yet Halk Partisi Millet Meclisi Gnupoı aıdunıa 
hürımötle selâmlarımı. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Millet Farltfefi Grupu adına Sa
yın Mustafa Akalım. 

MİLLET PARTİSİ GRUPU ADINA MUS
TAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — Muhte
rem milletvekilleri Anayasa Mahkemesi bütçesi 
münasebetiyle Millet Partisi Grupunun görüş 
•ve ıtemennilerini kısaca arz edeceğiz. 

Anayasa Mahkemesi, Anayasanın 145 mci 
•maddesi ile ömgörülımıüş vıe mütaakıp maddeler
le de yetki ve görevleri tesbit edilmiş olup 44 
sayılı Kuruluş Kanununa göre teşekkül etmiş 
Munmaktadır,. 

Bu suretle Türk sdyaısi hayatına yeıni bir 
müessese daha katılmış ve Devletin mühim or
ganları arasında bir Anayasa kuruluşu olarak 
yer almıştır. 

44 sayılı Kanunun 20 noi maddesinde görev 
ve yetlkileri ayrıca tadadedilen bu Anayasa ku
ruluşunun işgal eıttiği yüksek mevM, kendili
ğinden ortaya çıkmaktadır. 

Bu müesseseye mevkii ile mütenasip masraf 
yapmaktan hiç çtekinilmemiştir. Bu noktada kı
saca tevakkuf edeceğim. 

28 . 8 . 1962 tarihin.:! en yani kurulduğumdan 
(bugüne kadar 628 adedi iptal, 146 adedi Yüce 
Divan olarak 774 dosya gelmiş bunlardan 760 
dosya neticelenmiştir. 

Şimdi arkadaşlar bilbesap, 760 dosyaya ku-
ırulduğunıdan bugüne kadar verilen paraların 
yekûnuma göre ben hesabeıtıtim, bir dosya 10 
bin liraya malolmaktadır. Bunun 120 küsuru 
da kanun gereğince şu veya bu mercilere, ma
kamlara havale edilmekle yetinilmişıtir. Halen 
elde 14 dosya mevcuttur ve bu semeki bütçe, bi-
aîım Bütçe Karma Komisyonu Başkanının bon
kör eliyle de 2 748 494 lira. Yine arz edece
ğim sadece dosya ehemmiyetli değildir, malka-
mın mıühim yeri vardır ama, 14 dosya kalmış
tır ki, bunu aklınızda tutun, işıte muhterem ar
kadaşlarımı geçen seme ve bu sene bütün bütçe 
konuşmalarımda mütemadiyen cari harcamala
rın çok olduğundan yakınmışımdır. Her bütçe 
konuşmamda bu noktaya temas etmişimdir. Ma
alesef en mütevazi alması gereken meselelerde 
de bu masraflardan kaçınılmıştır. Hem de nasıl, 
'bütçemiz borç. içimde iken. Şu halde bizim bu 
Devlet mekanizması pahalı çalışmalkbadır. Bunu 
kabul etmek lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar, demin bir arkadaşım 
müdahale etti ve 14 dosya meselesi değildir, 

dedi. Bizim kanaatimiz de odur ki, elde 14 dos
ya kalmıştır, diye Anayasa Mahkemesinin kal-
dıri'lmasını istiyecıek değiliz her hadde. Biraz 
sabreıtseydi oraya gelecektik. 

Yalnız, yine temas edeceğim, yalnız kira 
masrafı alarak 329 550 lira Mra bedeli olarak 
senelerden beri ödenımektedir. Bu kuruluş 15 
asıl ve beş yedek üyeden müteşekkil bir mıaih-
kemedir, Anayasa Mahkemesi ve onların em
rindeki memurlar. Ne kadar tutuyor, demek ki, 
bir bina için, 329 550 Mra. Muhterem arkadaş
larım, takdir edersiniz ki, bu para ile bir sene
de üç kat alınabilir. Buna da lüzum yak. Hiç 
olmazsa bu kira masrafından kurtulmak için 
bir çare bulunmalı. Meselâ Temyiz Mahkeme
sinden bir yer, Yüksek Hâkimler Kurulu bina
sından bir yer veya hiç olmazsa Büyük Millet 
Meclisinin karşiki bloklarımdan bir bina tahsis 
edilebilir. Çünkü kira 329 550 liradır ve bu ara 
değildir. 

Ayrıca bu müessesenin kuruluş meselesinin 
de son duruma göre bir dahıa ele alınması ge
rekir kanaatindeyim. Şöyle M, kuruluşunda, 
dördüncü maddesinde, Yargıtay, Danıştay ve 
Sayıştaydan, 4 - 3 - 1 olmak üzere üye alını
yordu. Bir de Senato ve Millet Meclisimden se
çiliyordu. Meselâ kuruluş kanunumda küçük bir* 
tadilâtla bu müessesenin yalnız çalışması gere
ken zamanlarda toplanmak üzere Yargıtay, Da
nıştay, Sayıştay Başkan ve üyelerinden teşek
kül etmek üzere bu kurul için yine aynı yetki-
lerle mücehhez olarak çalışma imkânını sağlıya-
oak şekilde 44 sayılı Kanunda bir tadilât yapıl
ması mümkündür. 

Aksi halde bu kuruluş böyle devam eder. 
Biz bu kurumsun mevcudolmasını kabul ediyo
ruz. Biraz sonra da temas edeceğim gibi, mü
him fonksiyonları var. Ancak aynı yetkilerle 
ımücehıhez olmak üzere, yine aynı şekilde diğer 
Devlet kuruluşlarından âza almak şarttiyle, baş
kan ve üyelerinden müteşekkil bir kurul mey
dana getirmıdk mümkündür kanaaltdndeyim. 

Arkadaşlar, bu meseleye gex^en sene de te
mas etmiştim. Adalet Bakanı da 44 sayılı Ka
nunun bir tadilâtla Yüksek Meclise getirilecek 
ğini beyan buyurmuşlardır. Uımarıız M, bu tadi
lât sözü bizim yukarıda temas ettiğimiz yöne 
matuf olur. Ayrıca, 44 sayılı Kanunda buna pa
ralel alarak elbette ki, böyle bir değişiklik Ana
yasa Mahkemesinin kuruluşuna dair alan mıad-
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denin de küçük bir tadilini gerektirecektir. Onu 
'da Yüce Meclis her halde düşimecıekîtir. 

Muhterem arkadaşlar, bugünkü mer'i mev
zuata güre Anayasa Mahkemesi diğer arkadaş
ların da temas ettiği gibi, kanunların, Yasama 
Meclisleri içtüzüklerinin Anayasaya aykırılık
ları iddiası ile açılan iptal dâvalarına bakmak, 
Yüce Divan olarak vazife görmek, siyasi parti
lerin kapatılması hakkındaki dâvalara bakmak 
siyasi partilerin hesaplarını denetlemek, yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Yasama 
Meclislerince verilen kararların iptali dâvaları
na bakmak gibi yetki ve görevlerle teçhiz edil
miştir. 

Büyle üstün yetkilere sahip bir müessesenin 
Parlâmento üstünde bir mahiyet taşıdığı akla 
gelebilir. Yalnız, bu üstünlük 44 sayılı Kanunun 
16 ncı maddesine göre, «onlar en yüksek dereceli 
memurun aldığı kadar maaş ve % 60 nisbetinde 
ödenek alır» der ki bu suretle ödenek yönünden 
Parlâmento üyelerinden fazla alırlar. 

Hemen ilâve edelim ki, Anayasa Mahkemesi 
Parlâmentonun murakabesini yapan, bir mües
sese durumunda değildir. Parlâmento kendi eli 
ile cömertçe yetkilerini özerk müesseselere da
ğıtmış olmakla beraber, gene de kayıtsız şartsız 
hâkimiyetin yegâne mümessilidir. 

Anayasa Mahkemesi, demokratik rejimlerde 
düşünülebilen bir kuruluştur. Ancak her demok
ratik rejimde bulunması şart, vazgeçilmez bir 
unsur olarak da düşünülmez. 

Anayasa Mahkemesinin Anayasanın kemaliy
le teşriî hayattaki hâkimiyetini ayakta tutmak 
gibi mânevi bir fonksiyonu vardır. 

Anayasanın hâkimiyeti fikri, devir devir or
taya atılmış, kanunların Anayasaya aykırı olup 
olamıyacağı üzerinde durulmuştur. 

Bâzı devletler bunu umumi mahkemelere bı
rakırken, bâzı devletler Anayasa mahkemeleri 
yolu ile halle çalışmışlardır. 

Bâzı devletlerde ve meselâ Fransa ve İsviç
re'de olduğu gibi, kanuniyet kesbetmeden dene
time tâbi tuttukları halde, bâzı devletler (Al
manya - İtalya gibi), kanuniyet kesbettikten 
sonra denetleme yolunu tercih etmişlerdir. Bizde 
de durum böyledir. 

Kimi devlet iptali, müddetle mukayyet kıl
mış, kimi devlet, müddetle mukayyet kılmamış-
tır. 

Anayasa Mahkemesinin tarihî gelişimi üze
rinde fazla dur m ıy arak yeri gelmişken bir neb
ze de bizzat Anayasaya temas etmek istiyoruz. 

Sayın arkadaşlar, geçen sene de bütçe mü
nasebetiyle yaptığımız konuşmada; Anayasanın 
bizzat kendi bünyesi üzerinde durmuş, bâzı nok
sanlıklar, bâzı boşluklar, bâzı hatalar bulundu
ğuna temas etmiştik. 

Her yeni kanunun, velev Anayasa da olsa, 
noksanlığı, boşluğu olabilir, aksıyan tarafı ola
bilir. Millî hâkimiyeti temsil eden Parlâmento
nun bu boşlukları bulması ve takviye etmesi el
zemdir. Ancak Anayasanın 1 nci bölümünde sı
ralanmış olan genel esaslara asla ve asla dokun
mamak şartiyle, diğer usulî meseleleri gösteren 
maddelerde, cemiyetimizin bugünkü gidişine uy
gun değişiklikler yapılması mümkündür kanaa
tindeyiz. 

M. P. olarak çift meclis fikrini, Anayasa 
Mahkemesi fikrini hâkimi erin bağımsızlığı fik
rini ilk defa öne atmış bir parti olarak bunların 
tahakkuk etmesinden memnuniyet duyuyoruz. 
Bugün artık bu fikirler tahakkuk etmiş durum
dadır. Anayasada bâzı müesseselere özerklik ta
nınmış ise de, bunların bâzıları umulan faydalı 
neticeleri vermemiştir. 

Meselâ bugünkü seçiliş tarzına göre, terek
küp tarzına ^öve Cumhuriyet Senatosunun umu
lan faydayı sağlamadığını kabul etmek gere
kir. 

Senatörlerin seçiliş tarzı, ister istemez ken
dilerini parti gruplarının fikirleri etkisinde bı
rakmaktadır. Bunlar tesirden uzak olmalıdırlar. 

Tabiî ve Kontenjan senatörlerinin de bu du
rum muvacehesinde fazla rolleri olamamaktadır. 

Hele bu Tabiî senatörlerin durumuna günün 
birinde eğilmek, gerekir. 

Diğer taraftan, Senatoda, değiştirilen kanun 
veya maddelerinin, Millet Meclisinde ısrar edil
mesi halinde Senatonun fonksiyonu büsbütün 
kaybolmaktadır. 

Anayasamıza <göre Bütçenin evvelâ Senatoda 
konuşulması, sonra Millet Meclisine gelmesi de 
zaman israfı, mesai israfı, kâğıt israfına yol aç
maktadır. 

Bu çözüme Bütçe Karma Komisyonunda da 
temas edilmiş, «mademki bütçe için Bütçe Kar
ma Komisyonu olarak müştereken çalışılmıştır, 
yine 'genel müzakerelerinin de Birleşik toplan-
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tıda yapılması pekâlâ mümkündür» diye konu
şulmuş ki, ben de bu fikre iştirak ediyorum. 

Böyle olursa - ki, nitekim dün başımıza gel
di, saat 24 e geliyordu - hâlâ dünkü programı 
bitirememiştik. Bu yüzden de Sayın Başkan Ana
yasa Mahkemesi Bütçesinin dünkü programda 
olmasına rağmen, bugüne bırakılmasına vaktin 
gecikmiş olması yüzünden karar verdi. Bu me
seleler yılda tam olarak bir defa denetime tabi' 
tutulabiliyor âdeta. Vakıa söz olarak kalıyor, 
zapta geçmekle kalıyor, ileriki nesillerin okuma
sı için birer vesika olmaktan ileri gitmiyor ama, 
yine de insan hiç olmazsa bir yıl bekleyişinin ne
ticesini almak veya söylenmesini arzu ettr'ği söz
lerin burada ifade edilmesi için fırsat verilmesi 
gerektiğine kaâni oluyor. Bu itibarla, söze baş
larken arz ettiğim gibi, bir taraftan Senatoda ve 
ayrıca da 14 gün içinde Meclisten jet sürati ile 
bütçelerin müzakeresinin yapılması durumu da 
yine değişiklik yapılmak suretiyle burada mü
kemmel olarak Birleşik Toplantıda enine ve bo
yuna görüşülmesinin hiç olmazsa 25 gün konu
şulup meselelerin aydınlanmasının daha faydalı 
olacağı kanaatindeyim. 

Yine hu cümleden olarak, Anayasa tun özellik 
ımmdığı üniversiteler, fakülte olan hastaneler, 
TRT ve saire müesseseler, milletin arz ve te-
ınayüllerindeıı dışarı çıkmamaları akıl ve man
tık iuabı iken, Anayasanın verdiği özelliği ba
şıboşluk telâkki ederek diledikleri gibi, keyif
lerinin istedikleri gibi, ıniiletin arzularına rağ
men 'hareket etmemelidirler. 

Anayasa, millet hayrına olmıyan bir mües
seseye yaşama hakkı tanıyamaz. Bunu kafala
rına koymalıdırlar. 

Biz Parlâmento üyeleri, milletin temsilci
leri olarak, onlar namına muhtar hastanelerden 
yakınıyoruz, faydasız. Üniversitelerden şikâyet 
ediyoruz, faydasız. TRT yi her gün yeriyoruz, 
faydasız. Olmaz böyle şey diyoruz, ama olu
yor. Bu müesseseler, bu millete, bu milletin 
temsilciliğine, Parlâmentosuna saygılı olmaya 
mecburdurlar. 

Üniversiteler bağımsızdır; güzel ama bu 
hocaların kral kesilmelerini gerektirme'/.. Hoca
lar, kitaplarını kendileri bastırıp satma malıdır. 
Bizim zamanımızda öyle idi; Sayın Hocam Ni
hat Erim bilir, bize verilir, biz bastfrırdık. Şim
di kitap ticareti yapıyorlar. 

Hukuk Fakültesindeki profesör avukatlık 
yapmamalı, Tıp Fakültesindeki profesör, dışar-
da tabiplik yapmamalıdır. Bastırılan kitaplar 
da üniversite kitaplığı tarafından satılmalıdır. 

Sonra, bir mesele daha var; yeni bir fakül
te kurulurken, başka fakülteden gelen ve işgal 
ettiği kürsüye doçent yetiştirdiğinde o kürsüyü 
doçent iken terk etmesi şart koşulan profesör, o 
'kürsüyü doçente bırakmalıdır. 

Profesör, doçent yetiştirmiyor, yetişmiş do
çent olduğu halde de demin dediğim gibi, kür
süyü terketmiyor. 

Keza, profesörler .ayrı iki fakültede iki kür
sü işgal etmemeli, iki yerden maaş almamalı
dır, istenirse bunlara misaller verebilirim. Bu
rada ayıp olur diye isim vermiyorum. 

Muhtar üniversite senatoları da bu gibi iyi 
olmıyan, hoşa gitmiyen meseleleri halletmesi 
lâzımgolirkcn, bigâne kalıyorlar. Onları da dik
kate davet etmek gerekir kanaatindeyim. Hu
lâsa Anayasanın kendilerine özerlik tanıdığı 
müesseseler, Anayasanın esprisine ve ruhuna 
saygılı olmalıdırlar. 

BAŞKAN — İki dakikanız kaldı Sayın 
Akalın. 

M. P. GRUPU ADINA MUSTAFA AKALTN 
(Devamla) — Şimdi aziz arkadaşlar, bir nebze 
de Anayasa Mahkemesinin kuruluşuna d'air 
Anayasanın 145 ve 44 sayılı Kanunun 5 nci mad
desine göz atalım: 

Yasama Meclislerinde yapılan seçimlerde, si
yasi gruplar kendi fikirlerine yatkın kişilerin 
seçilebilmesini temin gayretinden ister istemez 
kurtulamıyorlar. Bu sebeple de iki yıldır seçim 
bir türlü yapılamıyor. Bütün arkadaşlar da 
aynı şeyden yakındılar. Bu bakımdan bir re
vizyonun gerektiği bu misallerden de anlaşılı
yor. Yine 145 nci maddenin 3 ncü fıkrası da 
tatbikatta zorluk yaratmaktadır. 

Yasama Meclislerinin seçim serbestisini kı
sıtlayıcı mahiyette gördüm bu maddeyi. 

Keza Anayasa 145/1 maddesi ve 44 sayılı Ka
nunun 6 nci 'maddesindeki Cumhurbaşkanının 
seçeceği iki üyeden birisini nereden, nasıl seçe
ceği hususu da gösterilmemiştir. Keza 44 sayılı 
Kanunun 57, 58 nci maddesi de karışıklığa yol 
açacak mahiyettedir. 

Bunların da sarahate kavuşturulması gerek
lidir. 
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Sayın arkadaşlar, Anayasa Mahkemesinin 
T. C. K. nun 141 ve 142 nci maddelerinin Ana
yasa muvacehesinde mahiyeti ve şümulü hak
kında verdiği kararla ortaya koyduğu .görüşü 
(Sosyalizmin de, komünizme giden bir yol ol
duğu kaydı ihtirazımızı koymakla) tasvibeder-
ken bu maddelere daha çok .açıklık verilmesini 
temenniye şayan buluruz. Bizim Anayasamız 
Komünizmi ve komünizm kadar da o yöne yö
nelmiş olan sosyalizmi reddeder. 

Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci mad
delerinin Anayasaya 'aykırı olmadıkları, getir
diği müeyyidelerle Devletin temel nizamının 
korunduğu, bugün .artık inkâr edilemez, korun
maktadır. Bu maddeler, Türk Milletinin bugünü 
ve geleceği için en kuvvetli bir teminat olarak 
kalmalıdır. Demokrasinin bu maddelerle han-
çerlendiğini iddia eden gafiller bilirler ki, bu 
maddeler Türkiye'de anarşiyi, karanlık sol 
akımları önlemektedir, demokratik nizamın 
devamına teminat teşkil etmektedir. 

Söz buraya gelmişken Yüce Meclisten özür 
diliyerek dünkü bir hâdiseye temas zorunda 
kaldım. 

Çok Muhterem Maliye Bakanı ve sevdiğimiz 
kibar bakanlardan birisi olan Sayın Cihat Bil-
geban... (A. P. Sıralarından bir üye «Hepsi ki
bardır») 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, 
rica ederim. 

M. P. GRUPU ADINA MUSTAFA AKALIN 
(Devamla) — Hepsi kibar olabilir, bizim her
kesi illâ ki kibar görme mecburiyetimiz yok
tur. Ben kimseden sözümü esirgemeyen bir 
adamım. Sevdiğimi severim, sevmediğimi de 
sevmem. 

Kibardır arkadaşımız ama, kibar olmakla 
'beraber tenkid edeceğim şimdi. Onun için do
kundum. Düşmanın hançeri adama yara açmaz 
ama, dostun yan bakışı insana yara açar. O 
bakımdan kibar diye taaruz etmek zorunda kal
dım. Bundan diğerlerinin kibar değil mânası 
çıkmaz herhalde. 

Dün bizim grup adına yapılan umumi ko
nuşmaları eleştirirken bu konuşmaların işçi 
Partisinin konuşmalarına.. 

A. P. SIRALARINDAN BÎR ÜYE — Pa
ralelinde. 

MUSTAFA AKALIN (Devamla) — Pek 
paralelinde diyemiyeceğim, çünkü bu sözü 
yakıştıramıyorum. Ona yakın mânada değer
lendirince ben yerimden müdahale etmek zo
runda kaldım. 

Muhterem arkadaşlar, M. P. programının 
16 nci ve 18 nci maddelerinde iktisadi gö
rüşü açıklanmış. Öyle bir görüş ki, A. P. nin 
bugünkü özel sektöre verdiği yerden daha 
fazla yer vermiş bulunuyoruz. Yalnız btfv 
zim farkımız ki, buraya yine nokta koyarak 
izah etmek isterim. 

Biz diyoruz ki, özel sektör esastır. Karma 
ekonominin özel kısmı esastır, mühimdir. Dev
let her şeye karışmamalıdır. Ancak Devle
tin yapacağı ligler ayrıdır. Biz diyoruz ki, bun
lar devamlı koritröla tabi tutulmalı, başıboş 
bırakılmamalıdır. A. P. diyecek ki, «biz de 
boş bırakmayız» Elbette başıboş bırakılmaz. 
Ama biz M. P. olarak bunu programımıza 
koymuşuz. Bu itibarla Sayın Cihat Bilge-
han'ın bizim konuşmalarımızı o türlü nitele
mesini, bizim durumumuzu ve rengimizi bildiği 
halde kelimelerden öbür türlü mânayı çıkar
mak için sıkıştırmış olmasını ve böyle ta
rizde bulunmasını burada huzurunuzda reddet
tiğimizi ifade etmek isterim. 

BAŞKAN — Sayın Akalın lütfediniz, müd
detimin epeyce geçmiştir. Bağlamanızı rica ede
rim. 

M. P. GRUPU ADINA MUSTAFA AKA
LIN (Devamla) Efendıim zaten bitiriyorum. Sö
zümü bitireceğim, zaten Reis Bey de müsaade et
mediler. 

Anayasa Mahkemesi Bütçesini Allahm Mec
lise ve m'i'Hete ve Anayasa Mahkemesine hayırlı 
kılmasını temenni ederim. Saygılarımla (Al
kışlar.) 

BAŞKAN — Y. T. P. Grupu adına Ali Ka-
raban. 

Sayın Karahan Buyurun. 
Y. T. P. GRUPU ADINA ALİ KARA

HAN (Hakkâri) — Sayın Başkan, muhterem 
milletvekilleri; Anayasa Mahkemesinin 1967 
bütçesi dölayısiyle Y. T. P. nin bu müessese 
üzerindeki öteden beni/ mevcudolan hassasiye
tini belirtmek üzere huzurunuzda bulunmuş 
oluyorum. 
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Anayasa nizamı çok mücadele edilere'k ve 
tuzun yıllar emek verilerek istühsal edilen bir 
neticedir. 1840 da Reşit Paşa Gülhane Hattı 
Hümayunu ile millete karşı ahitnamede bulu
nurken, bunu yazıya ifrağ edememiş bü
yük çalkantılar, buna intibaksızlıklar, mem
lekete Anayasanın tümü ile hâkimiyetini temin 
edememiş, nihayet 1960 içtimai hâdisesinden 
sonra var edilen 27 Mayıs Anayasası Ana
yasa Mahkemesini, Anayasa nizamına hâkim 
•bir müessese olarak tesis etme'k suretiyle bi
zim varmamız lâzımgelen istikbalin en mesut 
noktasına götürmüştür. Eğer 1946 da demok
rasi hareketi yani çifti parti ve çok parti ha
yatına başlarken o günkü yöneticiler, Anayasa 
Mahkemesini getirebilselerdi, öyle zannediyo
rum ki, ondan sonra tahaddüs eden acı ve mem
leket için ıstıraplı olan birtakım olayları peşi
nen önlemiş olurdu. Bu sebeple kuruluşundan 
beri Anayasa nizamına saygılı ve bu düzenin 
yürütülmesine mücadelede vakfı nefsetmiş 
olan Y. T. P. Anayasa Mahkemesini altı asır 
imparatorluk, 40 senelik Cumhuriyetimizin var
ması gereken en mesut nokta telâkki etmekte
dir. Bu sebeple bu mahkemenin, nedeni üze
rinde onun bugünkü faaliyetlerini köstekleyici 
veyahut bâzı küçük hâdiseler mebde alınmak, 
mehaz alınmak suretiyle onu tahrip yerine, ona 
şükranlarını bildirmek ve yarının, 30 sene son
raki Türkiye'sinde vatandaşın, aydının, çalı
şan insanın kendini emniyette hissettiği bir mü
essese olarak ona bel bağlamasını yollarını hep 
beraber aramak lüzumuna inanmış bulunmak
tayız. 

Muhterem arkadaşlarım; Bağdatlı Ruhi'nin 
bir gazelinden bir mısra hatırıma geldi. Der k i : 

«Zanneyleme şöyle böyle bir söz 
Gel sen söyle şöyle böyle bir söz.» 

Dünya Anayasa nizamına girebilmek için 
ehramların, Truva harabelerinin, Van'da Sarı 
Süleyman'ın Hoşaf Kalesini seyreden bugünkü 
faniler dün Anayasa teminatından mahrum 
olan beşerin keyfî otoriteler altında nasıl eza
ya, işkenceye, zulme tabi olduklarını, bu muaz
zam eserleri insan sırtında, insan emeğinin üze
rinde yükselten otoriterlerin ta kendisi olduğu
nu bilirler ve hatırlarlar. Papaların, kıralların 
mücadelesi dünya ve ahretin birbirine üstün
lük seferberliğini, kıralların papayı ziyaret et

mek için kışın yalın ayak kendisini afarozdan 
kurtarma mücadelesi gibi beşer hakları üzerin
de oynanmış kumar oyunlarının bütün açıklık
ları bugün cemiyetin insanlar için bir ibret lev
hası, ders alınacak en büyük hâdiselerin ken
disidir. îşte beşer oradan Anayasanın siyanet 
kanatları altına kendisini atmcaya kadar kanı 
pahasına büyük mücadelelere, büyük fedakâr
lıklara, büyük risklere girişmiştir. Bu sebeple 
Fransa'da Anayasa insan derisine sarılıdır, in
san derisine sanlı bu Anayasa insan kanı ve 
emeğinin, insanın hürriyet aşkının hangi badi
relerden geçtikten sonra bu noktaya gelindiği
ni en güzel ifade eden büyük bir mâna taşır. 
Bu sebeple parlömanterler olarak çok yeni 
olan müessesemizi bâzı hâdiseleri mebde alarak 
tahrip değil, o müessesenin köylerimize, kentle
rimize, işyerlerimize, okullarımıza, kışlamıza 
büyük bantlar halinde Anayasanın insan hakla
rına hürmet ifade eden veciz kelimelerini du
varlara asmak suretiyle Anayasa eğitimine 
süratle gitmeliyiz. Beşer her türlü fizik kuv
vetlerin, her türlü keyfî idarenin karşısında bir 
Anayasa düzeninin Türkiye'mizde artık oldu
ğunu ve bunun da Anayasa Mahkemesiyle te
minat altında "bulunduğunu bilmeli ve öğren
melidir. 

Muhterem arkadaşlar, çok önem verdiği
miz Anayasa Mahkemesinin Senatoda müza
kerelerini takibederken bâzı arkadaşlarımızın, 
«buraya az iş gelmektedir, ne lüzum var», de
mek gibi mânası şümullü, ihatası büyük iş hac-
mıyla kıyaslanmıyacak kadar Türk demokrasi
sinin bekçisi, insan haklarının koruyucusu bu 
müesseseye karşı hafife almak gibi bir psikolo
ji içinde olduğunu gördük. Millî iradenin 
ekseriyetine sahiholan ve iktidarda bulunan 
paıfti ve Hükümetinden istirhaım ediyoruz. Di
yoruz ki, Ibir müessese kurulurken mükemmel 
'değildir, mükemmellik tecrübelerin ızalmanın 
Ibir müesseseye verdiği Ibir etikettir, 'bir haktır. 
Tahammül edeceğiz, küçük hataları ıbüyütmiye-
ceğiz ibunları hatasız hale ıgetirmek için maddi 
ve 'mânevi gücümüzü o müessesenin hizmetine 
ve enirine tahsis edeceğiz. Şuna inanmakta
yız ki, Anayasa Mahkemesi kanunlarımızın 
Anayasaya aykırılığını eleştiren (bir müessese 
olduğu gibi, Anayasa nizamının devamımda da 
en hüyük garanti müessesesidir. Bu müesse-
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şeye iktidar olarak. muhalefet olarak, parlâ
mento olarak bekamızın teminatı olan bir mü
essese ıolarak ona (hürmet etmekte hepimiz it
tifak etmeliyiz. 

Sayın milletvekilleri; "bizim ımüesscsenln ka
rarları üzerinde veya kendisine .tevdi 'edilen 
'dosyaların çıkışında veya gecikmesinde söyli-
yecok hiçbir sözümüz yoktur. Bu müesseseye 
atanan muhterem zevat bu müessesenin ruhu 
ve metni ile elindeki düzeni idameye mecbur
dur. Bunda Türik demokrasisinin bekası ve 
hayatiyeti bahis konusudur. 

Yalnız Y. T. P. olarak bâzı temennilerimizi 
burada söylemekle yetineceğiz. 

Arkadaşlarımızın da temas ettiği gibi, Ana
yasa Mahkemesini şanına yakışır ıblr (binada, 
saygiyle girileıbilen bir müessese haline ifrağa 
süratle ımedburuz. Anayasa fikriyatının bizden 
evvel mülbeşşirleri olduğunu dünyanın kaibu] 
ettiği İngiltere, Fransa ve. Amerika'ya, cari 
[harcamalarda eksikliğini gördüğüm dış seya
hatler sarfmdaiki higâneliği tenkid etmeme mü
saade buyurun. Anayasa fi'kri yenidir, Anayasa 
.mânası yenidir, bunu şümulüyle 'kavramak için 
dışa seyahatlerin, dışa adam göndermenin ve 
gerek geniş kütüphane imJkânlariyle gerekse te
mas yoluyla Anayasa fikriyatının felsefesini bu 
müesseseye hâkim kılmaya 'mecbur (olduğumuzu 
da arz etmekle sözlerimi bitirir, hepinizi Y.T.P. 
ıgrııpu adına hürmetle selâmlarım. (Y. T. P. sı
ralarından alkışlar). 

BAŞKAN — T. 1 P. Adına .Sayın Âdil Kur-
tel buyurun. 

T. î. P. aRUPU ADINA ÂDİL KURTEL 
(Kars) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Bütçesi üzerin
de Türkiye İşçi Partisi Meclis Orupunun gö
rüşlerini arz etmek için söz almış bulunuyorum. 

1961 Anayasası, demokrasi tarihimizde yeni 
bir dönemin (başlangıcını teşkil eder. Hukuk dı
şı tutum ve davranışlariyle meşruluğunu yi
tirmiş bir iktidarın, ımilletin direnme hakkını 
kullanması sonucunda devrildiğini tescil eden 
Anayasamız aynı zehirli tohumların bir daıha 
filizlenmemesi için yeni bir düzenin kurulma
sını öngörmüş ve bu yeni düzenin korunması 
için gerekli bütün teminat müesseselerini de 
bünyesinde beralber 'getirmiştir. Bir Anayasa 
kuruluşu olan Anayasa Mahkemesi, teşriî ta

sarruflarla Anayasa ihlâllerini önleyecek temi
nat .müesseselerinden birisidir. 

Sayın milletvekilleri, bir Anayasa kuruluşu 
olarak kabul edilen Anayasa Mahkemesinin gö
revinin ve taşıdığı sorumluluğun önemini kav
rayabilmek için 1961 Anayasasının kurulması
nı öngördüğü ekonomik, sosyal ve siyasal dü
zenin nasıl bir düzen olması »gerektiğini bil
mek mecburiyeti vardır. 

Sayın milletvekilleri; 1961 Anayasası baş
langıç kısmında da belirtildiği üzere - «insan 
hak ve ıhürriyctlerini, sosyal adaleti, ferdin ve 
toplumun huzur ve refahını gerçekleştirmeyi 
ve teminat altına almayı mümkün kılacak de
mokratik hukuk devletini bütün hukukî ve sos
yal temeli eriyle» kur m ayı başiıca amaç (bilmiş
tir. Asıl teminatını hürriyete, adalete ve fa/ilete 
İşık .evlâtlarının uyanık bekçiliğinde bulan 

nayasamız her şeyden önce insan haklarına 
layanan millî, demokratik, lâik ve sosyal. 'bir 

hukuk_ devletinin 'bütün müesseseleriyle kuru
lup işler hale getirilmesini öngörmektedir. 

Anayasamız, kurulmasını öngördüğü yeni 
düzenin hukukî dayanakları olan temel ilkeleri 
tespit etmekle yetinmemiştir. Ço'k partili sos
yal Devlet düzeninin kuruluş yollarını, yapıl
ması zorunlu olan dönüşüm ve refonmları da 
bir bir göstermiş ve bu konuda Devlete 'düşen 
ödevleri saymıştır. Anayasamız, sosyal Devlet 
ilkesinin tabiî bir icabı olarak mülkiyet hak
kının kullanılışının toplum yararı aleyhine 
olamıyacağını; topraksız ya da toprağı yeter
siz olan köylüye 'toprak sağlamak üzere tedbir
ler alınacağını; kamu hizmeti niteliği taşıyan 
özel teşebbüslerin 'kamu yararı gerektirdiğinde 
devletleştirildbilcceğini; çalışanların insanca ya
şaması ve çalışma hayatının kararlılık içinde 
gelişmesi için sosyal, iktisadi ve malî tedbir
lerle çalışanları 'koruyup dcstckliyeceğini; işsiz
liği önleyici tedbirler alınacağını; Devletin 
çalışanların yaptıkları işe uygun ve insanlık 
haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi sağla
malarına elverişli ve adaletli bir ücret ekle et
meleri için gerekli tedbirleri alacağını; her
kesin sosyal güvenlik hakkına sahibolduğunu, 
• )u hakkı sağlamak için Devletin Sosyal Sigor
talar ve ^Sosyal Yardımlaşma Teşkilâtı kurmak 
ve 'kurdurmakla ödevli olacağını; Devletin her
kesin 'beden ve ruh sağlığı içinde yaşıya'bilmesi 
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için tıbbî bakını görmesini sağlamakla ödevli 
olacağını; halkın öğretim ve eğitim ihtiyacım 
Devletin sağlıyacağmı kesin şekilde hükme 
bağlamış bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri; Anayasamız, 'bunlar
dan haşka tabiî servet ve kaynakların Devletin 
hüküm ve tasarrufu altında bulunduğunu, bun
ların arama ve işletme hakkının Devlete aklol-
duğunu kalbul ve lirm etmiştir. İktisadi, sosyal 
ve kültürel kalkınmayı plâna bağlıyarak, kal
kınmanın bu plâna güre -'gerçekleştirileceğini 
açıklıyan Anayasamız, insan hak ve hürriyet
lerinin 'kamu yararı, 'genel ahlâk, kamu .düzeni, 
sosyal adalet ve millî güvenlik gibi sebeplerle 
de olsa özlerine do'kunulamıyacağını belirterek 
bunların kâğıt üzerinde kalmaması için isçi ve 
dar gelirli kütlelerden yana olan sosyal Devlet 
düzeni içinde gerekli somut tedbirlerin alın
masını zorunlu görmüştür. 

Beri yandan Anayasamız, bütün bu devrim
lerin gerçekleştirilmesini emekçi halktan yana 
siyasi partilerin de 'katıldığı çok partili bir 
-demokratik düzen içerisinde mütalâa etmiştir 
Esasen Batı demokrasisi, sermaye kuvvetleri 
karşısında 'emeği 'temsil eden kuvvetlerin vü
cuda getirdikleri bir denge rejiminden başka 
bir şey değildir. 

iSaym milletvekilleri; Anayasamızın yapıl
masını öngördüğü sosyal ve demokratik dev
rimler henüz gerçekleşmemiştir. Dunun başlıca 
nedeni Devlet mekanizmasının bu reformların 
ve dönüşümlerin yapılmasına karşı olan serma
ye gücünün etkisinden 'kurtarılamamış olmasSi 
ve sermaye güciylc emek gücü arasındaki den
genin kurulamamış bulunmasıdır. Bu yüzden 
de Anayasanın kurulmasını öngördüğü düzenle 
bugün işi iyen fiili düzen arasındaki uçurum 
her geçen gün biraz daha artmaktadır. 

•Sayın milletvekilleri; bilindiği üzere Ana
yasamız sosyal Devlet ilkesini benimsemiş ve 
çok partili rejim demokratik 'düzenin vazge
çilmez bir unsuru olarak kabul etmiştir, ikinci 
maddenin 'gerekçesinde «zamanımızın refah 
Devleti, iktisaden zayıf olan kişileri, bilhassa 
işleri bakımından başkalarına tabi olan isçi ve 
müstahdemleri, her türlü dar gelirli ve yoksul 
kimseleri himaye edecektir. Bu suretle klâsik 
hürriyetler emekçi kitleler için de 'gerçekten ya
şanılır hale getirilecek ve çalışan geniş halk 

tabakalarının refaha kavuşması sayesinde top
lum hayatı için daha verimli olmalarını sağla
mış olacaktır.» denilmektedir. Bundan da an
laşılacağı üzere sosyal Devlet emekçi kütleleri
ni çalışan sınıfları koruyan bir Devlettir. 

Sayın milletvekilleri, çok partili bir demok
rasi düzeni içerisinde Anayasamızda yeralan 
sosyal ve ekonomik hakların gerçekten yaşanı
lır hale 'getirilmesinde Anayasa Mahkemesine 
büyük görevler düşmektedir. Siyasi iktidarları 
Anayasa çizgisi içerisine çekecek ve Anayasa
ya ters düşen icraatlarından alıkoyacak olan 
müessese Anayasa Mahkemesidir. 

Sosyal ve demokratik devrimlerin (gerçekleş
tirilmesinde Anayasa Mahkemesinin siyasi ikti
dara öncülük ettiğine dair henüz elimizde müs
pet deliler mevcut değildir. Aksine 6570 sayılı 
Kira Kanununun dar gelirli yurtdaşları ser
maye çevrelerine karşı koruyan hükümleri iptal 
edilmiş ve Anayasaya rağmen dar gelirli kütle
ler aleyhine, bir durum yaratılmıştır. 

Anayasanın 20 nci maddesiyle teminat altına 
ılınan dâva da, Anayasa Mahkemesinin, Ana-
vasamızı gereği ölçüde değerlendiremediğini 
açıkça ortaya koymuş bulunmaktadır. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Sayın Baş
kan, kararların münakaşası yapılır mı burada.? 
(A. P. 'sıralarından, «Onlar yapar», sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efen
dim, eok rica ederim karşılıklı kornişim yalım. 

T. t. P. GEUPIT ADTNA ÂDtL KURTEL 
(Devamla) — Sayın .milletvekilleri; Arz ettiğim 
«•'ibi Anayasa Mahkemesinin Anayasanın öngör
düğü reformların ve dönüşümlerin gerçekleştiril
mesinde büyük sorumluluğu vardır. Siyasi ikti
darı Anayasa dışı tutum ve davranışlarından 
vfi7!o;eeirecek ve Anayasa çizgisi içerisine çekecek 
ımıüessseselerden birisi ve hattâ başta galeni Ana-
vasa Mahkemesidir. Anayasa Mahkemesinin gö
revi bu yönden de daha büyük bir önem taşımak
tadır. Bu görevin Anayasa Mahkemesince tak
dir edileceğinden ve siyasi iktidarın Anayasa dı
şı tuttum ve davranışlarına engel olacağından 
emin olmak istiyoruz. Anayasa Mahkemesinin 
Anayasa çizgisinin dışına düşen tutum ve-dav
ranışlarının; siyatsi iktidarın cüretini artıracağı 
ve onu yeni Anayasa ihlâllerine sürükliyeeeği 
muhakkaktır. Nitekim Anayasa Mahkemesinin 
Faşist İtalyan Ceza Kanunundan aktarılan ve her 
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yöniyle fikir özgürlüğüne aykırı bulunan 141 ve 
142 nci maddelerinin iptali için açılan dâvada, 
ortaya çıkan Anayasa ve fikir özgürlüğü anlayışı, 
iktidarın cüretini artırmış ve hazırlanmakta ol
duğu bildirilen yeni tasarılarla Anayasanın çok 
daha gerilere gitmesine sebebolmuştur. 

Sayın Milletvekilleri; Anayasamızın nasıl bir 
düzeni öngördüğünü ve (bu düzenin kurulmasın
da Anayasa Mahkemesine düşen görevleri kısaca 
belirttikten sonra isimdi de müsaadenizle Anaya
sa Mahkemesinin kuruluş ve işleyişinde aksıyan 
yönlerine temas etmek istiyorum. 

Anayasa Mahkemesinin ıgörevi, kanunların ve 
T. B. Meclisince çıkarılacak içtüzüklerin Anaya
saya uygunluğunu denetlemek ve teşrii organı 
bu yoldan murakabe etmektir. Anayasa Mahke
mesinin ayrıca Yüce Divan sıf atiyle bakacağı iş
ler de Anayasada tasrih edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, yalnız şurası muhakkak
tır ki, teşriî organı sadece çıkarılacak kanunlar 
ve içtüzükler yönünden murakabe etmek teşriî or-
ıganı Anayasa çizgisi içinde tutmak için yeterli 
^olmamıştır. Geçirilen tecrübe ve tatbikat Anaya
sanın yalnız kanunlar ve İçtüzük çıkarmakla de
ğil, başka teşriî tasarruflarla da ihlâl edilebile
ceğini göstermiştir, öteki teşriî tasarruflarla mü
teaddit kereler vâki olan bu ihlâller Anayasa im
kân vermediği için Anayasa Mahkemesinin mura
kabesi dışında kalmış ve Anayasaya uygunluk 
dereceleri tetkik edilememiştir. Millet Meclisi ka-
rariyle Anayasanın 89 ncu maddesi en çok ih
lâl edilen maddesidir. Bu ihlâlin en taze örneği 
Türkiye İşçi Partisi Millet Meclisi Grupunun 
Genel Kurmay Başkamı Orgeneral Cemal Tural'-
m Anayasaya ve Anayasanın öngördüğü demok
ratik düzene aykırı emirnamesinin Hükümet ta
rafından benimsenmiş olması dolayısiyle verilen 
gensoru önergesidir. Verilen bu gensoru önerge
si Anayasanın açık hükmüne rağmen Millet Mec
lisinin karariyle müddeti içerisinde görüştürül-
memiştir. 

Sayın Milletvekilleri; Anayasayı bütün mües
seseleri ve hükümleriyle işler hale getirebilmek 
için teşriî organın bir Anayasa meselesi yarata
cak tasarruflarını Anayasa Mahkemesinin mura
kabesine tabi tutmak, Anayasa ihlâllerini önle
mek için düşünülebilecek tek çıkar yoldur. Esa
sen Batı devletlerinin bir çoğu Anayasa Mahke
mesinin murakabesini teşriî organın bir Anayasa 
maddesiyle 'ilgili bütün tasarruflarına teşmil et

miş bulunmaktadır. Bizde de teşriî organın Ana
yasa ile ilgili bütün tasarruflarını Anayasa Mah
kemesinin murakabesine tabi tutmak demokratik 
düzenin muhafazası için zaruri bir yoldur. 

Sayın milletvekilleri; Anayasa Mahkemesi her 
yönüyle tarafsız ve partilerüstü bir kuruluş ol
malıdır. Anayasanın Anayasa Mahkemesine se
çilecek üyelerin seçimleriyle ilgili maddesi bu ta
rafsızlığı ihlâl eder mahiyettedir. Seçilecek üye
lerin üçte birinin Parlâmento tarafından seçilme
si bu organın tarafsızlığı ve partilerüstü hüviye
tiyle bağdaşacak bir durum değildir. Bu yol da
ha başlangıçta çoğunlukta olan partilerin Anaya
sa Mahkemesinde üçte bir oranımda bir hakimiyet 
sağlamalarına yol açmaktadır. Bunun sakıncaları 
üzerinde uzun boylu durmayı lüzumsuz buluyo
ruz. Bize düşen görev Anayasa Hahkemesini her 
türlü politik mülâhazaların üstünde tutmak ve 
tam bağımsızlığına kavuşturmaktır, öte yandan 
Yüksek Mahkemede görev alan hâkimlerin statü
lerinin daha cazip hale getirilmesi, maaş ve öde
neklerinin tatminkâr bir seviyeye çıkarılması alın
ması (gerekli tetlbirler arasındadır. 

Sayın milletvekilleri, 
Anayasa Mahkemesinin çalışmaları üzerin

de de kısaca durmak istiyorum. Anayasanın 
teminat altına aldığı fikir, sanat 've bilim öz
gürlüğünü kısıtladıkları için Türk Ceza Kanu
nunun 14.1 ve 142 nci maddelerinin iptali için 
açılan dâva, iki sene önce karar çıkmış olması
na rağmen, kararın gerekçesi bugüne kadar 
açıklanmamıştır. 

141 ve 142 nci 'maddelerin İtalyan Ceza Ka
nunundaki muadili maddeler, bu maddeleri 
kaleme alan hukukçuların o zaman açıkça be
lirttikleri gibi, Faşist rejimin yani burjuvazi
nin teröre dayanan d'iktaJtkrlüğünü korumak 
için tedvin edilmiştir ve bizde de şimdiye ka
dar emekçi halkın örgütlenmesini, hak ve hür
riyetlerinin kısıtlanmasını, mevcut sosyal ve 
iktisadi düzenin eleştirilmesini ve tartışılması
nı, kısacası iktidarın beğenmediği her türlü 
fikrî davranışların komünistlik ithamiyle bas
tırılması, 'susturulması için 'kullanılmıştır. 
Ama maddenin yazılış şekline baktığımız za
man görürüz ki, 'bir sosyal sınıfın diğer bir 
sosyal sınıfa tahakkümü söz konusudur. Böyle 
bir tahakküm ise sadece işçi sınıf için varit bir 
ihtimal değildir; Burjuva sınıfının da diktatör-
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lüğü aynı derecede bu maddenin kapsamına 
girer. Gerçi burjuvazi işçi ve emekçi sınıfları 
maddeten yok edemez. Ama hak ve hürriyet
lerden yolksun ederek, öömürere'k huku'kan ve 
politik anlamda yok edilmiş duruma düşürebi
lir ve 'düşünmüştür de. Şimdiye kadar burjuva 
sınıfının, sermaye sınıflarının eikme'kçi sınıf
lar üzerine tahaıkkümü, onları demokratik hak 
ve hürriyetlerden yoksun bırakarak Idile'diği 
gibi Sömürmesi normal düzen telMdkİ edilmiş 
ve işçi, emekçi sınıfların 'bu duruma karşı çı
kışı, demokratik hak vö hürriyetleri kendisi için 
de istemesi ve insanca yaşama şartlarına kavuş
ma çabaları bu maddelerle komünistlik sayılıp 
önlenmiştir. Anayasa Mahkemesi ise meseleyi 
sadece komünistlik ve sosyalistlik açısından ele 
almakla 141 ve 142 nci maddelerin anlamında, 
doğru yorumlamadığını göstermektedir. 

(A. P sıralarından, «kararlardan bahsediyor 
Reis Bey» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın hatip, bir dakikanızı rica 
ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; bu hususta sizin has
sasiyet göstermenize lüzum yok. Bir arkadaş 
veya bir parti grupu Sayın Anayasa Mahke
mesinin kuruluşunu ve kararlarını beğenmiyebi-
lir. Biz buna bir şey diyemeyiz. Ama, bu Ana
yasa Mahkemesine bir halel getirmez, onun 
yüksekliğini ortadan kaldırmaz. Lütfen sükû
netle dinlemenizi rica ediyorum. 

T.t.P. GRUPU ADINA ÂDİL KURTEL 
(Devamla) — Sayın milletvekilleri; 

Anayasanın 135 nci maddesi bütün mahkeme 
kararlarının gerekçeli olarak yazılmasını âmir 
bulunmaktadır. Oysa Anavasa Mahkemesi Ana
yasanın açık hükmüne rağmen iki sene önce 
verilen bir kararın gerekçesini bugüne kadar 
açıklamamıştır. Gerekçenin bugüne kadar açık
lanmamış olması iptali istenen kanun madde
lerinin Anayasaya uygunluk derecelerinin ka
rardan önce gereği ölçüde tartışılıp, Anaya
saya uygunluklarının tesbit edilmediğini gös
terir. Anayasa Mahkemesi kararını vermeden 
önce iptali istenen kanun maddelerini Anayasa 
hükümleriyle karşılaştırıp enine boyuna tartış
mış olsaydı bu gerekçenin açıklanmasının iki 
yıl gibi uzun bir süre bekletilmemesi gerekirdi. 

Savın milletvekilleri; 
Gerekçenin bııeüne kadar açıkalnmamış olma

sı birçok tereddütler yaratmış ve toplumu

muzda huzursuzluklara sebebolmuştur. özellik
le bâzı mahkeme ve savcıların Hükümetçe tah
rik edilen dâvalarda ölçüsüz ve hukuka ay
kırı düşecek bir tutum içerisine girdikleri görül
müştür. Kırmızı ışık altında gitar çalan genç
lerin karakollara götürülmesi, Atatürk ile Le-
nin'i mukayese eden bir ilkokul öğrencisinin ay
larca mevkuf tutulması, şairlerin, yazarların ve 
sanatçıların kovuşturmaya tabi tutulması bu 
tereddütlerin başlıca örnekleridir. Anayasamız 
Anayasa Mahkemesinin verdiği kararlarının 
derhal Resmî Gazete ile yayınlanacağını âmir 
bulunmaktadır. Anayasa Mahkemesinin, kara
rını ve tatminkâr gerekçesini kısa zamanda açık-
lıyarak bu tereddütleri ortadan kaldırmasını te
menni etmekteyiz. Anayasa Mahkemesinin 
Anayasanın hükümlerini ihlâl eder durumdan 
kurtulmasını ve herkesten çok Anayasaya saygılı 
olmasını beklemek hakkımızdır. 

Sayın milletvekilleri, 
Geçirdiğimiz acı tecrübelerden ders alarak 

Anayasamızı bütün hükümleri ve müesseseleriy
le yaşıyan bir Anayasa haline getirmek ve Ana
yasanın öngördüğü reformları gerçekleştirmek 
ve bugünkü başıbozuk, adaletsiz ve sömürücü 
düzeni Anayasaya göre barışçı ve sosyal adaletçi 
bir düzene dönüştürmek başta Anayasa Mahke
mesinin ve hepimizin görevidir. 

Anayasa Mahkemesi Bütçesinin Anayasa 
Mahkemesi mensuplarına ve memleketimize ha
yırlı olmasını diler, Yüce Meclisin değerli üye
lerini saygıyla selâmlarım. (T.Î.P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın İsmail Hakkı Yıldırım. 

Buyurun Savın Yıldırım. 
A.P. GRUPU ADINA İSMAİL HAKKI 

YIDIRIM (Erzurum) — Sayın Başkan sayın 
milletvekilleri; Adalet Partisi Millet Meclisi 
Grupunun Anayasa Mahkemesi Bütçesi münase
betiyle görüşlerini arz edeceğim. 

Bizden evvel konuşan diğer parti sözcüleri 
Anayasa Mahkemesinin bugünkü statüsüne, işle
mesine, Anayasa hükümlerine Anayasa Mahke
mesinin kararlarına dair bâzı tenkidlerde bu
lundular. Bunları yadırgıyan arkadaşlarımız da 
oldu, yadırgamıyanlar da oldu. Haddizatında 
ünlü bir Devlet adamının bütün anayasa temel 
kitaplarına bir vesile ile geçen ve vecizeleşmiş 
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bir sözünü bu değişik davranışlar bana ha
tırlattı. Diyor ki bu devlet adamı «Anladım ki, 
Anayasa denilen şey Anayasa Mahkemesinin söy
lediği şeymiş.» Filhakika öyledir. Anayasa Mah
kemesinin herkese hitabetmiyon, herkes tarafın
dan tefsiri mümkün olmıyan değişik tefsirle
re, değişik temayüllere mâruz bulunan temel 
hükümlerine bir belirlilik verecek, bir sağlam
lık verecek, bir hayatiyet verecek tefsirleri ol
mazsa, no Anayasadan sarih olarak bahsedilebi
lir, ne de bu temel kuralların tesbit ettiği 
esaslar üzerinde ittifak mümkün olabilir. Bi
naenaleyh; Devlet hayatına hukukîliği hâkim 
kılacak olan Anayasa Mahkemesinin, hürriyetle
rin özünü tâyinde, hürriyetlerin sınırlanmasının 
tesbitindo vereceği kararlar bizim için çok 
önemlidir ve Anayasa gereğince hepimizin uya
cağı ve kabule mecbur olduğumuz kaideler olma
sı sebebiyle de bağlayıcıdır ve Anayasanın ı,a 
kendisidir. Zamanın darlığını nazarı itibara ala
rak bütün düşüncelerimizi, Anayasa Mahkemesi 
Bütçesi münasebetiyle söylemeyi düşündüğü
müz her sözü söyliyemiveceğim iz meydandadır. 
Onun için bir derecelendirmeye tabi tutarak me
selenin ehemmiyetine göre bâzı noktalara temas 
etmek arzusundayım. 

Şüphesiz ki, bir yandan normal çalışmalarını 
aksatmadan yürüten Yüksek Mahkemenin diğer 
yandan kuruluşunu tamamlama, gayreti içinde 
olduğu muhakkaktır. Kuruluşunun gerektirdiği 
uygun bina ve bâzı yardımcı personel ihtiyaçla
rının henüz Anayasa Mahşemesimn talebettiği 
miktarda karşılanamadığı söylenmektedir, İfade 
edilmektedir. Bu ihtiyaçların giderilmesinin 
gerekli olduğunu biz de Adalet Partisi (Trupu 
olarak kabul ederiz. Bununla beraber mahdut 
bütçe imkânları içinde Hükümetim izin zaruri 
ihtiyaçlarda kısıntı yapmadığını ve bu ihtiyaç
ları karşılıyaeak kâfi tahsisat ayırdığını da 
kabul ederiz. 

Biz Yüksek Mahkemem i m izin huzur içinde 
çalışabilmesini sağlıyaeak daha mükemmel ve 
daha müreffeh şartlara kavuşturulması dileği
ni haleli buluruz. Fakat bunu kâmil mânada ger
çekleşti rem iyen geçmiş hükümetlerin dahi bu, 
imkânlarının sınırlı oluşu mazeretine sahiboldu-
ğnnu da kabul ederiz. Elbete ki ihtiyaçların çok
luğu, imkânların m ah du diyet i tevazüne bir 
öncelik, bir privorito tâyinine hükümetleri sevk 
edecektir, Meclisleri sevk edecektir. Bunun da 

gayritabiî bir yönünü görmeyiz. Binaenaleyh, 
Yüce Meclisinizce kabul edilecek olan şekli ile 
bu tahsisatın şimdilik Sayın Yüksek Mahkeme
mizin ihtiyaçlarına kâfi geleceğinden bizim bir 
şüphem iz yoktur. 

Bütçe münasebetiyle bâzı sözlerin söylenmesi 
mûtattır. Biraz evvel T.Î.P. mensubu sözcünün te
mas etmesi sebebiyle değer kazanmıştır. Bâzı hu
susları burada tekrar etmek, ifade etmek mecbu
riyetindeyiz. Anayasa Mahkemesine vücut veren 
zaruret, hiç şüphesiz iktidar-muhalefet, Devlet -
fert münasebetlerinde ve bütün cemiyet faali
yetlerinde hukukîliği hâkim kılmaktır. Geçmiş 
yıllarda iktidarlara yöneltilen Anayasa ihlâli is
natları cemiyetimizde derin yaralar açmıştır. 
Kendilerini Anayasa uzmanı ve bu alanda son söz 
sahibi sayan sorumsuz kişilerin fetvalariylc ef
kârı umumiye hazırlanmış, sokaklara, dökülen in
sanlar, Anayasa diye bağırmışlardır. Anavasa 
ihlâllerinin politika kürsüleri ve sokaklarda, 
ve meydanlarda münakaşasının yapılmasının top
lumun bâzı esaslarım zedeleyici zarra.lı tesirleri 
olduğu müşahede edilmiştir. Bunları önlemek ve 
gerginlikleri azaltmak zaruretidir ki, Anayasa 
Mahkemesinin bir bakıma, kuruluşuna vücut ver
miştir, kuruluşunu sağlamıştır. Münakaşaların 
artık basit politika, seviyesinden çıkıp, münakaşa
ların herkesin ittıbaa mecbur olacağı bir hukuk 
seviyesinde, bir yüksek otorite seviyesinde, ilmî 
seviyede yapılması ve bağlayıcı kararlarla her
kese şümulü olan kararlarla, herkesin itaatini 
temin etmesi, böylece sorumsuz kişilerin de hiç
bir suretle şu veya bu iktidarı şöyle ayağını 
attığın, şöyle adımım attığın için Anayasayı ih
lâl ettin, şu şekilde davrandığın için Anavasa 
çizgisinin, altına düştün, şu şekilde hareket etti
ğin içm Anavasa çizgisini taştın gibi haksız it
hamlarla faaliyetlerini baltalıyaeak neticelere 
fırsat verilmemiş olunacaktır. Eğer Anayasa il
kelerine ve Anayasa, prensiplerine saygı ölçüsü 
üzerinde mutabık isek Anayasa Mahkemesinin 
Anayasa, için iktidarları, muhalefetleri, çeşitli 
siyasi partileri, bütün idari makamları ve şa
hısları, bütün müesseseleri bağlayıcı nitelik
teki kararlarına karşı sarahaten çıkılmadıkça 
bu kararların ihlâlini tazammum edecek her 
hangi bir fiil ve davranış sarahaten tesbit 
edilmedikçe kimseyi sen Anavasavı ihlâl ettin, 
sen Anayasanın çizgisinden çıktın gibi katı bir 
hükümle ve söz ile meydanlarda, kürsülerde 
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mahkûm etmek yoluna gitmiyelim. Aksi tak
dirde Anayasaya başka türlü bir saygı terbiye
sinin telkin edileceğine ve tesis edileceğine biz 
imkân ve ihtimal görmemekteyiz. (A.P. sırala
rından «bravo» sesleri) İçtimai huzur ve emniye
tin şartı budur. Geçmişten tevarüs etiğimiz ve 
bir türlü terk edemediğimiz bâzı hatalı alışkan
lıklarımızı, anlayışlarımızı artık terk etmeye 
mecbur olmalıyız. Gün geçmemektedir ki, işte 
bugün de tesbit edildi, görüldü, iktidarlar, 
iktidarlar, bugünkü iktidar bir Anayasa ithamı 
ile karşı karşıya 'olmasın. Bu, ya 89 ncu mad
de vesilesiyle olur, ya 99 ncu madde vesilesiyle 
olur. Ama herkes kendisini Anayasa uzmanı 
zanneder, herkes neyi beğenmiyorsa, neye razı 
değilse, neden müşteki ise, onu Anayasa zannedip 
muhatabını kendisine bu menfaati sağlamadığı 
için, Anayasayı ihlâl etmekle suçlamak gibi bir 
sorumsuzluk içine girmektedir. 

Şimdi, Anayasanın 8 nci madesi şu hükmü 
.koymuştur. 

«Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve 
yargı organlarını, idare makamlarını ve kişileri 
bağlıyan temel hukuk kurallarıdır.» Bunun na
sıl temin edileceğini de 152 nci maddenin son 
fıkrasiyle belirtmiştir. Bu fıkra şöyle demekte
dir : «Anayasa Mahkemesi kararları, Resmî Gaze
tede hemen yayınlanır ve Devletin yasama, yü
rütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, 
gerçek ve tüzel kişileri. bağlar.» İmdi, sağlam 
bir Anayasa terbiyesi, Anayasa Mahkemesi ka
rarlarını tanımamak şeklinde tecelli edecek 
inhilâller dışında kanaat belirtmeye cevaz verse 
de ithamı asla tervicetmez. Yanılma ihtimalinin 
ihtiyatı il konuşmaya cevaz verir. Fakat ke
sin kararlar halinde bu şüphenin yayılmasını 
Anayasa Mahkemesinin salâhiyetlerine saygısız
lık telâkki eder. Bu bakımdan politikacıları
mızın efkârı umumiyede tegayyürler husule 
getirecek eski alışkanlıklarından vazgeçmelerini 
şayanı tavsiye buluruz. Yüce kurulun yetkile
rinin sokağa havalesinin mahzurlarını da id
rake davet ederiz. 

Yine polemik mevzuu olan 141 ve 142 nci 
maddeler üzerinde görüşlerimizi belirtmek ihti
yacını duyuyoruz. Gerek Cumhuriyet Senato
sunda, jjşerek Yüce Meclisinizde 141 ve 142 nci 
madde'lerin gerekçelerinim yazılmaimaış olması 
(bir tenkid v^illesi yapılmıştır. Gerçekten, ara
dan birıbmçu'k senıe geçmiş olmasına rağmen ve

rilmiş olan kararın gerekçesi Resımî Gıazıetede 
.neşredilmemiştir. Bâzı arkadaşlarımız bu gecik
menin halklı bir özüne bağlandığı kanıaatinde-
•dîirilej* ama, biz pek haklı bulnıadığıımıız bir özü-
re bağlanmış olduğunu öuımihurûyeıt Senatosun
da Adalet Balkanının konuşmalarımdan cılklar
dık. Bir haftalık fakın ımeselleleri vardı. Çünkü, 
cemiyetin hayatiyetini alâkadar eden bir mıese-
le karşısında bâzı şahsi meselelerin bir kemana 
itilmesi veya şalhıs'i meselelerli olmıyanilana aynı 
mıevzmın, aıym gerekçenin havalesi mümkün 
dür. Gerekçenin 1,5 sene gecikmesi sebebiyle 
bu Anayaısa karşısında bu gerekçe yazılamaz 
diyenler varıdır. Bâzı çevreler 1961 Anayasasını 
sosyalist rejime teşıvük edici nütelükte bulduk
larımı bu sıelbeple söylemekten çekimımıemıekıte-
dirler. Bu halksız anlayışın ezikliğini duyanlar 
az değildir. Bir teehhürün desteklediği bu an
layış 1960 harekâtını yapanları ve onu desıtelk-
liıyemleri bir soısyaliam ihtilâli yapmış olmak 
töhmetine mâruz bırakmaktadır. Bu anlayışı 
gerekçesiyle oltadan kaldınmak zarureti ile yüız 
yüze bulumımaktayız. Bu gecikmemin diğer mah
zurları da mevcuttur. Bugün Hüfeünııett tara
fımdan, Yüce Meclis tarafından zarardı cereyan
larla mücadele mevzuu daima münaikaşu edil
mektedir. Zanarlı cereyanlar mevcut ise bu zıa-
raıüı cereyanlara karşı meşru, önleyici tedbir
ler almaik Yüce Meclislerin ve Yüce Hüküme
tin hakkıdır. Hükümet ve Meolis Anayaısa Mıah-
kemesinin sosyalizme çizeceği meşruluk sınırı
na riayet etmeye zaiten Amayasa gereğince mec
bur olduğu için bu meşruluk sınırınım tâyin 
edilmesini haıklı olarak beklemekttedâr. 141 ve 
142 nci maddeleri talttek ille mükellef olan hâ
kimler ve savcılar mânevi baskı allltma girmiş
lerdir. Hâkimlerin ve savcıların 141 ve, 142 nci 
maddelerli ne ölçüde sosyalizmi veya komüniz
mi veya aşırı cereyanları sınırladığı hakkında 
sarih ölçütler talebetımeleri onların em talbiî hak
larıdır. Bilirkişiler bu sarih sınırı tâyin ede
medikleri için raporlarında çelişmelere düşmek
tedirler. Aynı mevzu hakkımda oıtordteler çok 
farklı mütalâalarda bulunmaktadırlar. Haklı 
mütalâalar normaldir ama, değerlendirilmele
rinde bir sınır vardır ki, o sınırın takdirinde faz
la elastikiyet ve fazla keyfiliğin maıhzmru hu-
ıkukî hayatımız b alkımından aşlikârdır. 141 ve 
142 nci maddelerin Anayasaya uygunluğuma 
karar veren Anayasıa Mahkemesinin işçi sınıfı-
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nın hürriyet talebini anhyamadığını burada bir 
sözcü beynin etmiştir. Burjuva diktatöryasnıa 
karşı işçi sınıfının hak talebinin, haklarının şu
urlaşmasının kâfi derecede değerlendirilmediği 
mealinde sözler söylenmiştir. Ben kendi düşün
celerimi değil, onların da değer verecekleri bi
risinin düşüncelerini ifade etmcık suretiyle, söz
lerini cevaplandırmakta fayda görüyorum. Bi
lindiği 'gibi 27 Mayıs hareketinin, inkılâbının 
babından beri fikir yapıcısı hattâ aksiyoncuları 
arasında bulunan 27 Mayıs Anayasasının mi
mardan arasında bulunan Yassıada'nm namlı 
şahitlerinden Prof. Hüseyin Naili Kübalı var
dır. Hüseyin Naili Kubah'nın 1964 tarihli Ana
yasa Hukuku Genel Esasları ve Siyasi Rejim
ler isimli öğrencilerine okuttuğu bir ders kita
bından bir parçayı nakletmek isliyorum: Kita
bının 503 ne; sayfasına Türk Anayasasının klâ
sik demokrasi ilkelerine ne ölçüde bağlı okluğu 
hususunu belirten kısmına Türk öeza Kanunu
nun 141 ve 142 nci maddelerini aynen koymuş
tur. 503 nci sayfasında bu maddelerin sonuna 
şu mülâhazaları eklemiştir: «Türk Ceza Kanu
nu, aynen naklinde fayda mülâhaza ettiğimiz 
bu hükümleriyle Anayasamız tarafından be
nimsenen klâsik demokrasi ideolojisini antili-
beral mahiyetteki aşırı solcu cereyanlara karşı 
müeyyidelerle korumak istemiştir.» Yani Hüse
yin iVaili Kübalı 141 ve 142 nci maddeleri san
ki bir Anayasa metni, Anayasanın bir zaruri 
parçası gibi kitabına koymakta tereddüt gös-
terırıem'iş ve talebelerini? bu telkinde, bu Ana
ya sı terbiyesinde bulunmakta bir mahzur mü
talâa etmemiştir. Mütalâalarına devam etmek
tedir. «Klâsiık demokrasi rejimini korumak 
m ak «adiyle gerek yabancı devletler mevzuatı
nın, gorakse mcıml e ketimiz mevzuatının kabul 
•ettiği bu prensip ve müeyyideler klâsik de
mokrasinin de kendine göre bir nevi dogmatizm 
okluğunu göstermektedir. Klâsik demokrasi 
ideolojisinin farık vasfı bu bahsin başında da 
bol ki t iğimiz gibi esas itibariyle rölâtivst ol
maktır. Fakat bu daha ziyade nispî bir rölâtl-
vizmdir. Gerçi klâsik demokrasi ideolojisi her 
çeıit fikir ve kanaat karşısında tarafsız ve say
gılı bir vaziyet almayı yani müsamahakâr ol
mayı emrederse de bu müsamahakârlık mutlak 
değildir. Zira klâsik demokrasi için fett hak ve 
hürriyetlerini hiçe sayan medenî ve rasyonel 
hayat anlayışını baltahyân bir ideoloji ne ka

dar samimî olursa olsun saygı beklemek hak
kından mahrumdur ve demokrasi bu nevi geri 
idcohjjil'ere karşı kendisini korumak zorunda
dır. Aksi takdirde kendini inkâr etmiş, olur. 
Klâsik demokrasinin dayandığı hürriyet pren
sibine ilk bakışta aykırı gibi görünen bu korun
ma ihtiyacı hakikatte hürriyet ve demokrasinin 
nefis koruma şevki tabiisinden doğam tabiî bir 
refleksten hazıka birşey değildir.» Kitabına, 
mcMdeılrctimiz için lüzumunu belirtme/k bakımın
dan şu mülâhazalarla devam ediyor. Müsaade 
ede'-seniz bir paragraf daha okuyacağım: 
«KLİlsik demokrasinin bu korunma ihtiyacı mem
leketimiz bakımından Batı deımokrasilerinkin-
ılen başka bir ehemmiyet ve mâna taşımakta
dır. Çünkü nıemlokotimiz bakımından klâsi'k 
demokrasi ideolojisine aykırı ideolojilerin ve 
U l.âkkilerin âdeta kavşak noktasını teşkil eden 
c'iîrafi bir mevki işgal etmekte olduğu gibi, 
içinde bulunduğu tarihî, içtimai ve iktisadi ola
ğanüstü şartlarda klâsik demokrasi ideol o j isi
mi muhtacolduğıı mânevi havayı temine henüz 
kâfi derecede müsait değildir. Gerçekten bü
yük halk kütiolerimizı'n fikrî ve siyasi seviye
si çok genç demokrasimizi sağdan soldan ge
len antidemokratik cereyanlara karşı kendili
ğinden koruyabilecek bir mertebeye henüz ulaş
mış değil.» ve saire.. 

Şimdi gene arkadaşlarımızın itibar edecek
lerini sandığımız Münci K.apa.nî'nim - Ankara 
Hukuk Fakültesi Âmme Hukuku tedrisi ile va
zifeli arkadaştır - bu mevzudaki kanaatini ifa
de etmek istiyorum. 

Anayasamızın muhtelif hükümlerini ardanda 
sıraladıktan sonra «Kamu Hürriyetleri» adlı 
kitabının 140 nci sayfasında şu hükme varı
yor: Uzatmamak için hepsini kısa notlar halin
de okuyacağım. «Görülüyor ki, Anayasamız 
hürriyeti tanımanın kaçınılmaz bir sonuç ola
rak onu yok etme hürriyetini de tanımayı ge
rektirdiği yolundaki geleneksel liberal görüşü 
açıkça reddet m ektedir. Bunun yerine İkinci 
Dünya Savaşından sonra kendisini kabul etti
ren realist hürriyetini benimsemiştir.» 

Biraz önce de işaret ettiğimiz gibi, ba^ıka 
atıflar da yapmış bulunuyor. İknci Dünya Har
binde alman tedbirlere de bir iki misal vermek 
istiyorum. Evvelâ kendisini zararlı cereyanlara 
karşı güvenli hissetmesi lâzımgelen iktisadi kal
kınmasını cihan tarihinde, insanlığın varolalı 
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beri hiçbir devletin kendisi ile rekabet edemiye-
eeği ve kendisini imtisal edemiyeceği seviyeye 
ulaştırmış Amerika Birleşik Devletleri bile ko
münizm tehlikesini kendisi için bir tehlike ola
rak varit görmüştür. Bu münasebetle yabancı
ların tescili kanunu, iç güvenlik kanunu ve ko
münist kontrol kanunu gibi önemli kanunları 
kabul etmiştir. Bu kanunların Anayasaya ay
kırı olduğu ilgililer tarafından iddia edilmiş, 
Federal Yüksek Mahkeme ( ki, dünyada istiık-
lâliyet bakımından ve hukukilik bakımından 
keza bu müessesenin karşısına ikinci bir mües
sese dahi müesseseleşmiş alarak henüz çıkma
mıştır) bu müessese dahi bu kanunların Ame
rika'nın pok liberal alan Anayasasına uygun 
olduğunu kabul etmişlerdir ve bu tescil edilmiş
tir. Hâlâ bu kanunlar tatbik edilmektedir. Bâzı 
memleketlerin, bilhassa \Veimar Anayasasının 
mahzurlarından geniş ölçüde zarar gören ülke
lerde bu tecrübelerden sonra hangi tedbirlerin 
alındığını da merak edenler olabilir. Bunlar
dan Bonn veyahut Lanter Anayasasında şu hü
kümler mevcuttur, bunu okuyacağım: «Her 
kim Anayasa tarafından vatandaşlara tanınan 
temel hakları ve hürriyetleri bu hak ve hürri
yetlere karşı mücadele için kötüye kullanıma 
-teşebbüsünde bulunursa kendisini Anayasa dı
şına çıkarmış olur ve artık Devletin alacağı meş
ru savunma tedbirlerine karşı temel haklardan 
ve Anayasa hürriyetlerinden faydalanamaz.» 

BAŞKAN — Sayın Yıldırım vaktiniz bit
mek üzere,, lütfen bağlayınız. 

A. P. GRUPU ADİNA İSMAİL HAKKİ 
YILDIRIM "(Devamla) — Bağlıyacağım, efen
dim, bağlıyorum. 

Gene Baden Anayasasının 118 nci madde
sinde aynı mahiyette hükümler vardır. Bir hü
küm okuyorum: «Devletin demokratik niteliği
ni ve vatandaşın temel haklarını ortadan kal
dırtmak veya kısmak yolundaki her hangi bir 
teşebbüs icra safhasına geçmemiş dahi olsa Ana
yasaya karşı işlenmiş bir suç olarak cezalan
dırılır.» ve saire.. 

Bunlar, okuduklarımın hepsi Anayasa hü
kümleridir ve Anayasanın demokratik nizamı 
hürriyetleri yokedeeek bir sisteme karşı koy
mak isıtiyen ve demokratik nizamın hürriyetle
rimden faydalanmak istiyen totaliter cereyanla
ra karşı vaz ettiği tedbirlerdir, İnsan baklan, 
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Dünya Beyannamesi, tnsan Hakları Avrupa 
Sözleşmesi koza buna mütenazır hükümler sevk 
etmiş bulunmaktadır. Bu hükümler karşısında 
şu tarihî anda biz şu hususları beyan etnı-ek 
ihtiyacındayız Bunu aynen okuyorum ve söz
lerimi bitiriyorum. 

«Devletin bağımsızlık ve bütünlüğü Anaya-
amızm klâsik demokrasi d^kmu ve yu t-

daşm ferdî ve sosyal temel hak ve hürriyctleri-
ı.n birlikte korunması giji çetin oh* ortamda 
:csin karar vermek mevkiindeyiz. İdeolojik an
lamazlıkların dünyamızı ezdiği ve sözler ve 
"ıkirler arasındaki savaşın milletler arasında 
lahvodici bir savaş haline inkılâbcde^eği 

'loi'kuöunun taşındığı çağımızda komünistleri 
likir ve metotlariyle yeniden keşfetmek mev
tinde olmadığımız gibi bu zamanda da sahip 
leğiliz. Onların sadece gizli, kumpascı, suça 
anelen ve bozguncu faaliyetlerini tahkik ile 
/etinmeli millî güvenliğimizi temin için yeterli 
Âv tedbir teşkil etmez. Komünist partilerin ve 
comünlzmin yasak olduğu yerlerde sosyalist ve-
ra işçi namı ile teşekkül etmiş partilerin bir 
aşka görünümünü de ihmal etmek mümkün de

lildir. Onların basit siyasi heyecanlara vak"c-
lilmiş açık ve kamusal bir teşekkül gibi işle-
ıeye çalışmaları diğer partilerin yaptığı gibi 
propaganda yapmaları seçimlere iştirak etme-
ıri, rey istemeleri, ikna yolu ile taraftar trp-
ımaya çalışmaları halinden memnun olmıyan-
ıra, hayal kırıklığına uğrayanlara dertlerine 
e güçlüklerine son vermeyi va'deden prog-
ımlarla onları kendi şaftıma çekme gayretleri 
alında bir aldatmacadan ibarettir. Kr:nünist-
er gerçekten fikirleri tartılmaya ve bir çoğım-
ak fikrini beklemeye niyetli değillerdir. Ga
yeleri mevcut çoğunluğu ikna etmek değil, mili-
an bir azınlığın iktidarı ele geçireceği bir or
amı ve havayı geliştirmektir. Dünyanın her ta-
afinda sosyalizm düşünce plânından çıkmış 
ıksiyon plânına yönelmiştir. Komünist liderler 
aksiyonları tamamen ayrılmış fikirlerle ilgile
ten filozoflar değillerdir. Fikirlerinin zaruri 
>larak aksiyona dönüşeeeğini bilirler ve bu 
mm ön hazırlıklariyle meşguldürler. Devletin 
3'katı istenebilir mi, istenemez mi? Liberal de
mokrasinin hürriyet prensibi adına kendi yı
ğılışma seyirci kalması caiz nıi, değil mi? Cemi
yetin asil bir jest uğruna batmasına seyirci ka-
lınabilecek midir, kalınamıyacak mıdır?» Ka-
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rar vereceğimiz mevzu budur ve ibu kararda 
çok tarihi bir noktada memleketin âtisi, 'bü
tünlüğü, vatandaşın hak ve hürriyetlerinin ko
runması benim Anadolu insanımın mutluluğu, 
'saadeti ve istikbalinin garantisi iein ıbirleşmek 
ve çok isabetli ibir karara varmak .zorundayız. 
Dün A. P. 'sözcüsünün 'belirttiği 'gibi, şu veya 
ibu parti meselesi değildir. Türkiye'nin varlığı 
meselesidir. Türkiye'de demokrasi ile komüniz
mim karşılaşması ve mücadelesinde demıokrasi 
cephesinin muzafferiyeti için atılacak Iher adı
mın en 'büyük vatanperverlik olduğunda hiç 
kimsenin şüphesi olmıyacak, banlar tarihe şanlı 
(kahramanlar olarak geçeceklerdir. Bu istikâ
mette olanlara saygılarımı sunarak sözlerime 
son veriyorum. (Alkışlar). 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Coşkun 
Kırca? Yok... 

T. î. P. Grupu adına Sayın Çetin Altan? 
Yok. 

•Şahısları adına 'konuşacaklar için arkadaş
larımızın konuşmalarını etkileyen bir önerge 
vardır, okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Bütçe müzakerelerinin devamınca şaihısları 

adına konu'şaca'klarm konuşmalarının onar da
kika ile talhididini arz ve talebederim. 

Erzurum. 
Ahmet Mustafaoğlu 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, şahısları 
adına 'konuşacak arkadaşların (konuşmalarının 
on dakika ile tahdidini öngören tor önerge 
'okunmuştur.' 

Önergeyi .oylarınıza arz ediyorum. Kaftral 
edenler... Kabul etmiyenler... Önerge kabul edil
miştir. 

Şaihısları adına söz istiyen arkadaşlara söz 
vereceğim. Sayın Nuri Eııoğan, buyurunuz efen
dim. 

NURİ EROÖAN ( tombul ) — Sayın Bal
kan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

1981 Anayasasının getirdiği kurum lardan 
Ibirisi olan Anayasa (Mahkemesi Anayasalım tes-
bit ettiği (hükümler (muvacehesinde başlıca ilki 
görevi yüklenmiş 'bulunmaktadır. 

Bunlardan birisi, .gene Anayasanın tesbit 
cibtiği izevatm vazifeleri Sdbebiyle isledikleri 
suçlardan dolayı yangılanmasını yapan fonki-

yonu ki, bu takdirde Yüce Divan adını almak
tadır. Anayasa Maihkomesine Yüce Divan ola
rak 1981 den bu yana 'hiç/bir 'dosya intikal et
memiştir. Kendisine tevdi edilmiş olan 146 dos
ya ihtilâl sdbebiyl'e kurulmuş olan ve o zaviye
den vazife gören karar veren Yüksek Adalet 
Divanının kendisine tevdi ettiği 146 dosyadan 
hcımen 'hepsi beraetle neticelenmiştir. 

İkinci fonksiyonu, kanunların Anayasaya 
ayikırılığmı cleştiıımektir. Anayasa Marikemesi-
nin bütçe m'ünasdb etiyle çalışmalarına temas 
ederken bilhassa iki noktaya ddknnmak istiyo
rum: Birisi 'çaluşması, ikincisi de kuruluşu üze
rinde 'olaca'ktır. 44 sayılı Kanunla kurulan Ana
yasa Ma'hkdmesi 28 . 8 . 1962 tarihinde vazife
ye 'başlamış, .bugüne kadar 628 .dosya, dâva ken
disine intikal etmiş, (bunlardan 153 tanesi yet
kisiz ışalhıslar tarafından açılmış olmakla der
imi reddedilmiş, 2128 tanesi görevi dışında ol
ması sebebiyle reddedilmiş, 91 tanesi dâva ko
nusu kalmamış olan dâvalar 'olması yüzünden 
reddedilmiş, 9 tanesi süre yön'ünden reddedil
miş ; gene 9 tanesi İnikilâp Kanunu o'lıması ve 
Millî Birlik Komitesinin tasarruflarına taal
lûk ötmesi sebebiyle aleylhlerine dâva açılma
ması yüzünden reddedilmiştir. 3 dosya malı'ke-
moler tarafından kendisine intikal etltiriimiş ve 
fakat malhkemenin görevi dâhilinde olması yü
zünden maibkomesiııe iade edilmiş ve nihayet 
bu 628 dosyadan 48 tanesi Anayasaya aykırılık 
teslbit edilmek suretiyle o kanunların, yahut 
bâzı maddelerinin iptaline, 87 tanesi de Ana-
yi\>Aayn aykırılık olmaması sebebiyle iddianın 
reddi şeklinde neticelenmiştir. 

Bu çalışmalar 74 kararda çok garip şekilde 
tecelli ediyor. 5 ilâ 7 tanesi 5 ilâ 7 muhalifle 
karara bağlanmış 'bulunmaktadır. Bunun hu
kuk anlayışının, hukuk metinlerinin görüş de
ğişikliklerinin bir neticesi olduğunda şüphe 
yoktur Biraz evvel muhtelif hatiplerin temas 
ettliıği bir hususa bu vesile ile temas edeceğim. 
Anayasanın hükmü gereğince derhal verilmiş 
kararın Resmî Gazetede ilânı ikt.Jza etmektedir. 
141, 142 nci madde hakkında verilmiş kararın 
hâlâ neşredilmemiş olması, 1,5 yıla yaklaşması 
sebebiyle bir tenkid, bi'r endişe mevzuu olduğu 
fikri öne sürüldü. Filhakika Anayasa Mahke -
mesi yalnız bu kararda bir gecikme yapma
mıştır. Kendisine İntikal etmiş iş Kanunu, Sendi
kalar Kanunu, Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt 
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Kanunu hakkında henüz 'karar dahi vermemiştir. 
963/135 esas 65/39 karar sayılı 22.6.1965 tarihin
de karara varılmış hüküm bumdan dört ay sonra, 
4 . 10 . 1965 te neşredilmiştir. 964/51 esas 65/3 
karar sayılı 12 . 1 . 1965 tarihli karar 16.11.1965 
yani 10 • ay sonra neşredilmiş bulunmaktadır. 
Görülüyor ki, Anayasa Mahkemesi bu karar
ların neşrinde esasen biraz ağır davranmakta
dır. Ama, her türlü endişeyi bertaraf edecek 
ve memlekette bir huzurun tesisine yardımcı 
olacak 141 ve 142 nci maddeler hakkındaki ka
r a n çok daha evvel neşredilmiş olmasını gö
nül arzular. Ne diyor? 141 ve 142 nci madde, 
neyıi tecrim ediyor? Sağdan veya soldan gel
sin bir şahıs ve zümre hâkimiyetini tesis ede
cek hareketi... Anayasamızın dördüncü mad
decinin 2 nci fıkrasını okuyorum : «Egemenlik. 
kullanılması, hiçbir suretle belli bilir kişiye, 
zümreye veya sınıfa bırakılamaz.» İşte 141 ve 
142 nci maddenin Anayasaya aykırılığını tesbit 
eden hüküm. Bu sarahat muvacehesinde artık, 
«Anayasa Mahkemesi bu hususta, bu sosyalist 
bir Anayasadır, binaenaleyh, 141 ve 142 nci 
maddenlitn iptaline karar veremez.» şeklindeki 
yersiz iddiaların, yersiz olduğu kadar da boş 
olduğunu ortaya koymaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Eroğan, iki dakikanız 
kalmıştır. 

NURÎ EROĞAN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, Anayasa Mahkemesinin kurulu
şuna biraz temas etmek istiyorum. Bu, Parlâ
mentonun hayslilyetiyle de biraz alâkalı görül
mektedir. Defaatle yapılan # toplantı ve seçim
lerde bir türlü ekseriyet sağlanamadığı için, 
Anayasanın Parlâmentoya bıraktığı üyeler, 
kontenjan seçil enlemektedir. Bu yüzden Par
lâmento itham altında, töhmet altında ve zan 
altında kalmaktadır, öyle ki Parlâmentonun 
burada hiçbir günahı yoktur. Vatandaş, «Ana
yasa Mahkemesine âza seçebilmek için bir tür-
tü toplanamıyorsunuz» şeklinde Parlâmento
yu itham etmektedir. Halbuki bütün kusur se
çimdedir, seçimin mckanizmasmdadır. Part i 
gruplarına bu hususta bir hazırlığa imkân ver
memektedir Anayasa. Koyduğu hükme göre 
iki turda 2/3 ekseriyet sağlıyacaktır aday. Bu 
olmadığı takdirde salt çoğunlukla seçilecektir. 
Yani mürettep adedin bir fazlasiyle. Aday ade
di fazla olduğu nispette oylar dağılmakta ve 
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bir şahıs yarıdan bir fazla oy topUyamamakta-
dır. Binaenaleyh, Parlâmentonun bu hususta 
her hangi bir günâhı, taan edilecek bir davra
nışı bahis konusu olamaz. Sadece ve sadece Ana
yasanın koyduğu bu hüküm. Gönül bu hükmün 
kısa bir zamanda ortadan kaldırılmasını ve 
Parlâmentonun da bu yönden 'gagalanmasının 
önlenmesinin teminini arzular. 

Muhterem arkadaşlarım, pek basit olmakla 
beraber biraz evvel Sayın M. P. sözcüsünün 
işaret ettiği noktaya geleceğim. Masraf mev
zuunda basit olmakla beraber, küçük kuruşla
rın milyonlar temin ettiği kanısındayım. Bu
rada Anayasa Mahkemesinin kuruluşuna ait 
53 ncü madde bulunmasaydı, Anayasa Mahke
mesi Başkanı ve üyelerinden birisi bulunur, 
çünkü bu madde ne Bütçe Komisyonunda ne„ 
de burada kendilerini Devlet etme gücünü 
Parlâmentoya vermemektedir. Halbuki bizde 
en çok suiistimal edilen kelimelerden birisi; 
memur bakımından teminat, müessesesi bakı
mından da muhtariyettir. Size bir misal vere
ceğim; bu masraf yönünden bir kısmını tesis 
masrafı olarak telâkki etsek dahi, bugün Ana
yasa Mahkemesi için ayrılan telefon mükâle-
me ücreti 45 bin liradır. Saatte 40 lira 72 ku-
kuş düşmektedir. 

BAŞKAN — Vaktiniz bitmiştir Sayın Ero
ğan. 

NURİ EROĞAN (Devamla) — Saygılarım
la. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Ana
yasa Mahkemesi bütçesi üzerinde şimdiye ka
dar altı arkadaş konuşmuştur. Yeterlik öner
gesi de gelmiştir, Hükümete söz vereceğim. 

Adalet Bakanı adına Sayın Seyfi öztürk, 
buyurun. 

ADALET BAKANI ADINA ULAŞTIRMA 
BAKANI SEYPI ÖZTÜRK (Eskişehir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; Anayasa 
Mahkemesi bütçesi hakkında grupları ve şahıs
ları adına konuşan sayın sözcülerin ileri sür
dükleri mütalâalara kısaca cevap arz etmek 
isterim. 

Anayasamızın başlıca teminat müessesele
rinden birisi olan Anayasa Mehkemesi 44 sa
yılı Kuruluş Kanununa tevfikan kendisine mev
du vazifeleri bihakkin ifa etmenin gayreti için
dedir. Bidayeten kuruluş anında birtakım mad-
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di sıkıntıları olmuştur. Kısa zamanda bu sıkııı-
t kırı iza'e edildi. Bugün normal imkân v 
vasıflara sahiptir ve btyle bir çalışma düzen: 
iç erişinde bulunmaktadır. Anayasa Mahkeme 
sinin müstakil bir binaya malik olması, sahi 
b iması konuru senelerden beri ileri sürülmek 
tedir. Gerçekten bugünkü bina ihtiyacc kâf 
gelmemektedir. Ayrıca kiraların da yüksek ol
duğu ifade edilmiştir. 

îk'nci Beş YılLk Plân bünyesinde böyV 
bir binanın yapılabilmesi için gerekli tetebbu; 
yapılmıştır, Plânlama müspet mütalâa vermiş 
tir. İkinci Beş . Yıllık Plân tatbikatı içerisinde 
Anayasa Mahkemelinin böyle bir binaya ka 
vuşaıağmı tr.hmin ve ümidetmekteyiz. 

D"ğe;'li arkadaşlarım, Anayasa Mahkeme 
~r;'nc üye seçiminin geciktiği hususu keza ten 

kid konusu yapılmıştır. Gerçekten hayli zamar 
geçmiş, seçim sonuç vermemiştir. Bu ıseçimlc 
vi\ en kısa zamanda yapılmasını arzu etmek 
t^ylz, temenni etmekteyiz. 

Tatbikattan d ğan güçlükV'i, bâzı arkadır 
b.rınnzm ifade eltiği gibi, Anayasalın 145 ne' 
rıad 'esirin tadili hususundaki münakaşala-
yer ve değer vermektedir. Bu konuda ciddî 
bir tetkik yapmadan, enine boyuna tahkik ve 
tahlil yapmadan derhal bir mütalâa beyan et
mek doğru olmaz. 

Muhterem arkadaşlarım; Anayasa Mahke-
mos'nin vermiş olduğu kararların gerekçeleri 
uin g^ç ncşrcdildiği, geç yazıldığı hususunda dr 
tenkidler yapılmıştır. Genel mahkemeler tara 
fından Anayasa Mahkemesine intikal ettiriloı 
dâvalar 44 sayılı Kanundaki hükme tevfikar 
üc av içerisinle karara raptedilmektedir. An
cak iptal dâvaları için böyle bir süre bir tak
yit bahis konusu olmamıştır. Bakanlık olarak 
bu konu üzerinde durulmaktadır ve 44 numa 
ralı Kanunda yapılacak bir tadil ile iptal dâva 
larınm da muayyen bir müddet içinde bitmes' 
ve gerekçeli kararın ilân edilmesi sağlanmış ola
caktır. 

Dağerli arkadaşlarım; Siyasi Partiler Kanu
nunun Anayasa Mahkemesine tahmil ettiği va
zifeler muvacehesinde 44 numaralı Kanunda 
bâzı tadillerin yapılması için hazırlıklar ikmal 
edilmiştir. Başbakanlığa gerekli tasarı sevk 
edilmiştir. Yakında Yüce Meclislerin tetkikine 
sunulacaktır. Anayasa Mahkemesinin ittihaz et

tiği kararların münakaşa edilmesini hem fay
dasız, hem de isabetsiz telâkki etmekteyiz. Hu
susiyle T. î. P. Sayın Sözcüsü bu kararları, kıs
men de olsa, tezvifkâr bir eda içinde, ithamkâr 
bir eda içinde tahlile tabi tuttu ve tenkid tev
cih etti. Aslında Anayasamızın 152 nci madde
sinin son fıkrası, Anayasa Mahkemesi kararla
rının icrayı, yargı organlarını, idareyi, husu
siyle gerçek ve tüzel kişileri bağladığını kesin 
bir şekilde tesbit etmiştir. O halde bu karar tşçi 
Partisini de bağlamıştır. Burada yapılacak mü
nakaşanın yine o madde gereğince faydasızlı-
^ım söyledim. Çünkü, Anayasa Mahkemesi ka-
"arları kesindir. îtirazı, temyizi yoktur. Kesin 
bir karar üzerinde münakaşa açmakta, demago
jik olmaktan öteye geçmez. 

Değerli arkadaşlarım; Sayın işçi Partisi 
Gözcüsü Anayasayı kendi anlayışlarına göre 
'zah ettiler. Bu izah yeni değildir. Defalarca 
tekrar edilmiştir ve edilecektir. Bu izahlarının 
Anayasa Mahkemesi bütçesiyle ilişkisini, irtiba
tını bulmak mümkün değildir. Ancak, irtibatlı 
)lan nokta şu : Türk Ceza Kanununun 141 ve 
142 nci maddeleri ki, komünizan faaliyetleri ön-
liyen, komünizmin Türkiye'ye girmesini, yayıl
masını önliyen, fiilleri tarif eden, faillerini 
oeza ile tecrim eden bu maddenin Anayasava 
aykırı olduğu ve binaenaleyh; iptali gerektiği 
'IURUSU işçi Partisi tarafından dâva mevzuu 
'ıaline g3tirilmiş ve Anayasa Mahkemesine dâva 
karne edilmiştir. Anayasa Mahkemesi Türk 

rh,za, Kanununun 141 ve 142 nci madde
lerinin Anayasaya aykırı olmadığını gayet 
acık ve kesin şekilde karara bağlamıştır. 
T>üylo bir karar ittihaz edildiğine göre 
bu kararın münakaşa edilmesi, Türk Ceza Ka
nununun 141 ve 142 nci maddelerinin zorlan-
lası hiçbir fayda temin etmez. Temiz yürekli 
ratandaşm yapacağı şey, dürüst yolda olanla-
"in yapacağı şey, kanunların suç saydığı fiil-
'eri ika ve irtikâbetmekten kaçınmaktır. Biz Sa
vın T. t. P. mensuplarına bu ciheti bilhassa ha
sırlatmak isteriz. Kanunların suç saydığı sınır
ların içerisine girmesinler. 

Değerli arkadaşlarım; Anayasa Mahkemesi
nin halen elinde 14 aded iş vardır ve zannediyo
rum ki, kısa zamanda bu isler de neticeye ula
şacaktır. Mahkeme kararları yabancı dillere 
tercüme edilmektedir. Hukuk literatüründe bü-
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yük değer ve önem kazanan hüviyettedir. Bir
çok dış memleektler bu kararların değeri üze
rinde durmaktadır, bunu memnuniyetle ifade 
etmek isterim. 141 ve 142 nci maddenin Anaya
saya aykırı olmadığına dair ittihaz edilen ka
rarın gerekçesi birtakım mücbir sebeplerle me
selenin enine boyuna tartışılması sonunda ge
cikti denebilir ama hazırdır, kısa zamanda Res
mî Gazetede neşredilmek suretiyle umumi efkâ
rın ıttılaına arz edilecektir. Bu kararla Türki
ye'nin siyasi bünyesi, sosyal bünyesi, hukukî 
bünyesi münakaşasız istikametini tâyin etmiş 
olmaktadır. Türkiye'de sınıf kavgasını körükle-
yici ve bundan netice almak istiyen emperyalist 
düşünce, komünizan fikir ve ideolojisi, bir sını
fın diğer sınıfa tahakkümünü istihdaf edecek 
faaliyetler hukuk dışıdır, kanun dışıdır. Buna 
cüret eedceklerin karşısında kanunlar vardır, 
adlive vardır, müesseseler vardır; cüretkârla
rın hakkından gelmesini bilecektir. Hepinizi 
savgı ile selâmlarım. (A. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; İçtüzük 
hükümlerine göre son söz milletvekilinin oldu
ğundan sırada bulunan bir arkadaşa söz verece
ğim. 

Sayın Süleyman Onan; yoklar mı efendim?.. 
Yok. 

Sıvın Mustafa Kemal Çilesiz. Sayın Çilesiz 
yoklar. 

Savın Sadi B'nav?... Saym Binav voklar. 
Savın l^vas Kılıç1?... Saym îlvas Kılıç vok. 
Savın Kasım Gülek? Sayın Gülek buradalar; 

buyurun Saym Gülek. 

KASIM GÜLEK (Adana) — Saym Başkan. 
saym arkadaşlarım; 

Hiç. ummadığım bir mazharivete, bütçede söz 
sövl^.mek fırsatına nail olduğumdan bilhassa 
bahtiyarım. Anavasa Mahkemesi hakkında uzun' 
konr-sacak değilim, uzun konuşmak da doğrr 
değildir. 

Anavasamızm getirdiği bu yeni müessesenin 
nenimizin hürmetine, hepimizin gücümüzün yet
tiği kadar itibarını saklamaya vazifemiz ve gü
cümüzün vettifTİ kadar buna gayret etmemiz 
gerekir. Ulu bir müessesedir. Çalışmaları hak
kında burada muhtelif parti sözcülerinin dedik
lerini dinledik. Hiçbir müessese kusursuz olmaz. 

I Elbette gönül ister ki, daha çabuk olsun ve gö
nül ister ki, kararlar daha süratle yayınlansın. 
Ama bunların üzerine bile bence burada durmak 
doğru değildir. Ben burada yeni Anayasanın 
memleketimize getirdiği bu müessesenin mevcu
diyetini bir kere bahtiyarlık olarak telâkki et
tiğimi ifade etmek isterim. 

Çalışmalarında başarılar dilerim. Hepinize 
saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo
rum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı bütçesi üze

rinde yeteri derece görüşülmüştür. Yeterliğine 
i karar verilmesini arz ve talebederim. 

Ay dm 
Nahit Menteşe 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Yeterlik önergesi kabul edil
miştir. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

(A/ l ) Cari harcamalar 

Bölüm Lira 
12.000 Personel giderleri 2 215 941 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştL. 

13.000 Yönetim giderleri 502 051 
BAŞKAN — Kabul edeler. . . 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 25 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

16.000 Ç-şitli giderler 5 500 
BAŞKAN — Kabul ede-nOer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

35.000 Sosyal transferler • 10 522 
BAŞKAN — Kabul edeler. . . 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

"1G.0O0 Borç ödemeleri 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

I Etmiyenler... Kabul edilmişti:-. 
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D) BAŞBAKANLIK BÜTÇESİ 

a) Devlet Plânlama Teşkilâtı Bütçesi 
b) Danıştay Bütçesi 
c) Devlet İstatistik Genel Müdürlüğü Büt

çesi 
d) Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesi. 
BAŞKAN — Başbakanlık Bütçesine başlıyo

ruz. 
C. H. P. Grupu adına Sayın Ahmet Üstün? 

Sayın Üstün yoklar mı efendim? Yok. 
Millet Partisi Grupu adına Sayın Hasan 

Lâtif Sarryüce? Yok. 
Y. T. P. Grupu adına .Sayın Ali Karahan? 

Yo'k. 
T. İ. P. Grupu adına Çetin Altaıı? Yok. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Kemal 

Bağcıoğlu? Burada. 

Buyurun efendim. 
A. P. GRUPU ADINA KEMAL BAĞCIOĞ

LU (Anlkara) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; müzakeresine başladığımız Başbakan
lık Bütçesi hakkında A. P. Meclis Grupu adı
na görüş ve düşüncelerimizi arz etmek üzere hu
zurumuzda bulunuyorum. 

1967 malî yılı bütçesinin tümü üzerindeki 
müzakereler sırasında, iktidar ve Hükümetin 
durum ve davranışları malî, sosyal ve ekono
mik yiömlerden enine 'boyuna tartışılmış ve bu 
arada A. P. nin görüşleri vuzuha ermiş bulun
maktadır. Bu sebeple ben yalnızca Başbakan
lık Bütçesi üzerinde partimizin görüş ve düşü
nüşlerini belirtecek ve bâzı mülâhazalarda bu
lunacağım. 

Evvelâ şu hususu belirtmek isterim : Bütçe 
Karma Komisyonunda ve Cumhuriyet Senato
sunda yapılmış 'bulunan, tenkidler, daha ön
ceki senelerde yapılmış olan tenkidlerden çok 
farklı değildir. A. P. sözcüleri dışındaki sa
yın sözeüler muhalefete mensubolmanın rahat
lığı içinde geniş ölçüde, tenlkidlerde bulunmuş
lardır. 

Mülâhazalarımızın başında, Başlbakanlik 
Bütçesi konusunda umumi beyanlarda bulun
mak istiyorum. 

Anayasamızın 95 inci maddesiyle başlıyan 
yürütme yani icra, iki kısımda mütalâa oluna
bilir : 

1. Cumhurbaşkanı; 
2. IBaJkamlar Kurulu. 

Cumhurbaşkanı, Devletin başıdır. Bu sı
fatla, Türkiye Cumhuriyetini ve milletin (bir
liğini temsil eder. Halbuki Başbakan Bakanlar 
Kurulunun Başkanı olarak, bakanlıklar ara
sında işbirliğini sağlar ve Hükümetin genel si
yasetimi yürütür. 

98 nci .maddeye .göre; Cumhurbaşkanı, gö
revleri ile ilgili işlemlerden sorumlu olmadığı 
halde Cumhurbaşkanının bütün -kararları, Baş
bakan ve ilgili Bakanlarca imzalanır ve bu 
kararlardan Başbakan ile ilgili Bakan sorum
ludur. 

Bu sebepledir ki ; Hükümet politikasını, so
rumlu olan Başjbakan ve Bakanlar Kurulu yü
rütür. Yürütme, yani icranın hası Başbakandır. 

Çok muhterem arkadaşlarım, Başbakanlık 
Bütçesi münasebetiyle kısaca arz etmiş bulun
duğum bu umumi mülâhazalarımızdan sonra, 
şimdi çok ehemmiyetli mütalâa ettiğim bir ko
nu hususunda fikir ve kanaatlerimi arz edece
ğim. 

Muhterem arkadaşlarım, Bütçe Karma Ko
misyonunda ve Cumhuriyet Senatosunda bu 
münasebetle, Başbakanlık Bütçesi münase
betiyle yapılmış bulunan tenkidlerin bâzı
ları o derece aşırı olmuş ve bilhassa bâ
zı grup sözcüsü arkadaşlarımızın ve bu 
arada T. 1. P sine mensup üyelerin fikir ve ka
naatleri o şekilde hu kürsülerden söylenmiştir 
ki. şimdi arz edeceğim bir hukukî meseleyi 
deşmek âdeta bizim vazifemiz olmuştur. 

Muhteremi arkadaşlar, G48 sayılı Siyasi Par
tiler Kanunun 84 neni maddesinde aynen (Si
yasi Partiler, Türk Milletine aidolan egemen
liğin belli bir kişiye, zümreye veya aileye ya
hut sınıfa bırakılması amacını güdemezler.) 
denmektedir. 

Aynı kanunun 4 ncoi bölümünde «Demokra
tik düzenin ve meşruluk temelinin Ikorunma-
sı» maksadı ile tedvin olunan ve demokratik 
düzenin korunması amacını güden 100 ncıü mad
desinde (Siyasi partiler, Türkiye Cumhuriyeti
nin insan hak ve hürriyetlerine dayanan hukuk 
Devleti niteliği ve tek dereceli genel oy ülkesi
ne bağlı çok partili demiokratilk düzenini tanı-
mryan amaçlar güdemezler), denmektedir. 

Aynı kanunun 101 nci maddesinde de (Si
yasi partiler, Anayasanın 2 nci kısmında yazılı 
temel hak ve ödevlerin özünü tanımamak güde
nieız 1 er.) de mm ekt e d i r. 

— 132 —-



M. Meclisi B : 55 16 . 2 . 1967 O : 1 

Anayasaımızın 2 nci kısmında 10 neti mad
dede (Herkes kişiliğine bağlı, dokunulmaz, 
devredil'm'ez vaızgieçtilımez i'jcinıel tok ve hüıırijyetlere 
sahlip'tllr.) donllliındkte, 12 ncll ımaddenTiiı ı cm fıkra
cında 'ise (HlJejtılr killiye, iadeye, zümreye veya sınıfa 
imtiyaz tanınamaz) hükmü vaz'olunmaktadır.-

Yine Anayasamızın 4 neü maddesinin son 
fıkrasında da ("Egemenliğin kullanılması, hiç
bir suretle belli 'bir kişiye, zümlreye veya sını
fa bırakılmaz.) 

Siyasi Partiler Kanununun 108 nci madde
sinde; siyasi partilerin ancak Anayasa Mahke
mesince kapatılacağı ve bu dâvalarda savcı
lık görevinin Cumlhuriyet Başsavcılığı tarafın
dan yerine getirileceği, ımezkûr Başsavcılığın 
iddiameskıc esas teşkil edecek olay ve fiillerin 
araştırılması ve soruştuırulması ve dâvanın açıl
ması ve yıiirüıbülmesinde ta'kilbolunacak usuller 
Kİkrolunmakta ve ston fıkrasında ise Anayasa 
Mahkemesince verilen 'kararın kesin olduğu 
'bildirilmektedir. 

Kanunun 109 ucu maddesiyle (Parti Yasak
ları İnceleme Kurulu) teşkil olunmuş ve yine 
Siyasi Partiler Kanununun 110 ncu maddesin
de (4 neü kusma aykırılık halinde Anayasa 
Mahkemesine nasıl dâva açılacağı) tesıbit olun
muş ve 111 nci maddesinde de (4 neü kısmın 
hükümlerine aykırılık dolyısiyle kapatma ka
rarının prosedürü) izalh olunmuştur. 

Yukarda zikro'kman zümre hâkimiyetine 
dair 84 neü madde, demokratik düzenin korun
ması ile ilgili 100 noü madde ve tcımel hak ve 
ödevlerin korunmasına aidolan 101 nci madde 
hep bu 111 nci maddede zikri geçen 4 neü kıs
mın- içinde bulunmaktadır. 

Adı geçen 111 nci maddenin âmir hükmü
ne göre; Anayasa Mahkemesince bir siyasi par
ti hakkında kapanma kararının verilmesi için 
ilgili partinin parti tüzüğünün veya programı
nın yahult partinin faaliyetlerini düzcnliycn ve 
yetkili parti organları veya mercilerince yürür
lüğe konulmuş !olan diğer parti mevzuatının 
zikro'lunan 4 neü kısmında yer alan hükümlere 
aykırı olması veya parti 'organlarının yahut 
genelge veya bildirilerin veya bir parti üyesi
nin ıbu 4 neü kısmındaki maddeler hükümlerine 
aykırı fiiller işlemesi, kâfidir. 

Böyle bir fitili ika eden parti üyesinin nasıl iş
ten el çektirileceği veya partisinden çıkarıla

cağı, aksi halde Anayasa Mahkemesince ilgili 
siyasi partinin nasıl kapatılacağı ayni 111 nei 
maddede teferruatiyle anlatılmaktadır. 

Bu umumi mâzuraltıımızdan sonra şimdi işin 
esasına geliyor ve bunu birazcık deşmek işitiyo
rum. 

Her hangi bir Parlâmento üyesi; Anayasa
nın 79 ncu maddesi gereğince (Meclis çalışma
larındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sür
dükleri düşüncelerden ve bunların Meclis dı
şında tekrarlamak ve açığa vurmaktan sorumlu 
tutulamazlar) ise de bu sioru'mluluk cezai m-
rumlukı'k olup yasama dolkunulmazlığı bakı
mından tanzim ve vaz'edilmiş bulunmaktadır. 

Fakat bu .hal Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyelerinin mensup bulundukları partileri 
bir bakıma hukukî bir bakıma cezai olan ve 
Siyasi Partiler Kanununun 111 nci maddesinde 
tanzim ve tesıbit edilımiş bulunan sorumluluk
tan kurtaramaz. 

T. 1. P. nin bu kürsüden beyanda ve bulu
nan parti tüzük ve programlarındaki temel 
prensiplerinden ayrılarak Siyasi Partiler Kanu
nunun 4 neü kıiymi'nda yazılı 84, 100 ve 101 nei 
maddelerine aykırı bir şekilde Anayasamızın 
yasakladığı komünizmi, markısizmi ve ihtilâl
ci sosyalizmi her sağduyu sahibinin ve her 
Türk vatanperverinin aıılıyaroileecği bir şekil
de cüret ve eesarotile haltta bir tamünfisıt ma
nifestosu halinde sapık ve çarpık bir tarzda 
ve fakat demagojik bir üslûpla ve çok kere fa
kir halkı ve işçi kütlesini istismar etmek ister
cesine beyanda ibul'undulklarına şahlldotaıuşuz-
dur ve bu beyanları Meclis zabıtlarına geçmiş 
ıbulunma'ktadrr. 

Şimdi arkadaşlar, bir noktaya temas etmek 
istiyorum. Siyasi Partiler Kanununun bahse 
konu 4 neü kısmında yer alan ve böylece siyasi 
partilerce riayet olunması mecburi bulunan 
maddelere muhalefet defalarca vukubulmuştur, 
bu Mecliste. 

84 neü maddedeki «Siyasi partilerin, Türk 
Milletine aidolan egemenliğin, belli bir sınıfa 
bırakılması amacım güdemiyeceği» hükmü, 
100 neü maddedeki «İnsan hak ve hürriyetleri
ne dayanan hukuk Devleti niteliği ve çok pa.r-
ıtili demokratik düzenini tanımıyan amaçlar 
güdülemiyeeeği» hükmü, 101 nci maddedeki 
«Siyasi partilerin, Anayasanın ikinci kısmında 
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yazılı temel hak ve ödevlerin özünü tanımamak 
amacını güdemezler» hükmü ve bu hükmün da
yandığı Anayasamızın 2 nci kısmında bulunan 
10 ncu maddesinde yazılı «Vazgeçilmez teme. 
hak ve hürriyetler» ve 12 nci maddesinin son 
fıkrasında yazılı «ILçbir kimseye, aileye, züm
reye veya sınıfa imtiyaz tanınamıyacağı» hük
mü T. İ. P. üyeleri, bu milletvekilleri tarafın
dan defaatle çiğnenmiştir bu MccLste ve çiğ
nenmektedir. Bu efendiler tarafından apaçık 
bir şekilde müdafaası yapılan siyasi ve i'ktlsad. 
sistemde; Türk Milletine aidolan egemenlik 
belli bir sınıfa bırakılmak istenmekte, özlemini 
çektikleri ve bu kürsüden kapalı ve açık bir 
tarzda savundukları rejimde ise insan hak ve 
hürriyetlerine dayanan hukuk Devleti niteliği 

.inkâr olunmakta, çok partili demokratik düzen 
bulunmamakta, yalnızca bir zümreye veya sını
fa imtiyaz tanınmak istenmektedir. 

Aslında bu beylerin çığırtkanlığını yaptık-
, lan rejimin bir kere yerleşmesi halinde ise, 

m üdaf iliklerini yaptıkları fakir halk ve işçiler 
bütün hak ve hürriyetlerinden mahrum olmak 
ta ; durumları, demogoji ve aldatıcı sözlerle is 
tismar olunmaya çalışılan bu insanlara köle ve 
esir muamelesi reva görülmektedir. O da ayrı 
bir husustur. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, zamanımızın 
kifayeti nespetinde bu meseleyi biraz daha deş
mek istiyorum. Bizzat Türkiye İşçi Partisi Ge
nel Başkanı Aybar'm, Türkiye İşçi Partisi söz
cülerinden Behiec Boran'in, çarpık fi'kirlerini, 
her gün gazetelerde okuduğumuz Çetin Altan'-
ın... (T. 1. P. sıralarından gürültüler.) 

ÇETİN ALTAN (İstanbul) — Ilaltetmişsin, 
çarpık senin fikrin. Bon milletvekiliyim, çarpık 
diye hitabedemezsin. 

BAŞKAN — Sayın Çetin Altan, lütfen sö
zünüzü geri alın. Yerinizden, «haltediyorsun» 
demeye hakkınız yok. Size ihtar veriyorum. 

ÇETİN ALTAN (İstanbul) — Siz beni sa
vunmazsanız ben kendimi savunurum. Ne de
mek çarpık? Milletvekiline nazik hitabetsin. 
(T. 1. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Çok rioa ederim, bağırmayın 
efendim. 

ÇETİN ALTAN (İstanbul) — Ben rica ede
rim, onu susturun. «Çarpık» diye hakaret ede
mez bana. Ne demek çarpık? 

BAŞKAN — Söz alır konuşursunuz, yeriniz
den bağırmaya hakkınız yoktur. (T. 1. P. sı
ralarından gürültüler) 

Efendim, siz bu hususta müdahale edemezsi
niz, ederse Başkan eder. 

ÇETİN ALTAN (İstanbul) — Ne demek 
efendim; çarpık diyecek, küfür clecek, hakaret 
edecek, ben burada kendimi müdafaa etmiyecek 
miyim ? 

BAŞKAN — Size bir ihtar daha veriyorum, 
Sayın Çetin Altan. 

ALİ KARCI (Adana) — Millet Meclisi kür
süsünden faşizmi savunmaya hakkınız yoktur. 
(T. 1. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Karcı; size de ihtar ve
riyorum. Lütfen susun efendim. (T. 1. P. sıra
larından gürültüler.) 

Susmıyacak mısınız efendim? Çok rica ede
rim, susun efendim. 

ADİL KURTEL (Kars) — Hatibi lisan ne
zaketine davet ediniz. Çarpık demecinin hesa
bını sormıyacak mısınız? 

BAŞKAN — Efendim, oradan soramazsınız, 
Âdil Bey, lütfen oturun. Siz Başkanlık Diva
nında bulunmuş arkadaşımızsınız. Yerinden ba
ğırmak olmaz efendim. Lütfen oturun. 

ÂDİL KURTEL (Kars) — Hatibi lisan ne
zaketine davet etmek mecburiyetindesiniz. İç
tüzük buna müsaade ediyor, lütfen İçtüzüğü 
okuyun. 

BAŞKAN — Böyle ayakta bağırmaya devam 
edecek misiniz? Lütfen oturun c ind im, çok 
rica ediyorum. 

A. P. GRUPU ADINA KEMAL BAĞOIOÖ-
LU (Devamla) — Ve bütçenin tümü üzerindeki 
müzakereler sırasında bu millet kürsüsünü in
safsızca kötüye kullanan Sadun Aren'in yur
dumuzda komünizm resmen yasak olduğu için 
açıkça «Ben komünistim» demediği ve fakat 
bu fikirlerini yaymak için sosyalist tabirini 
kullandığı veya «Kapitalist olmıyan yol» de
diği ve bize bunu âdeta yutturmaya çalıştıkları 
ve telkin etmek isted'kl'eri mefhumların bir 
maske olarak aşırı ve azgın bir cüretle kullan
dığı subuta ermiş bulunmaktadır. 

Bu sinsi çalışmalara ve Anayasa düzenimi
zin, Atatürk milliyetçiliğinin ve demokratik 
rejimimizin yıkılmasını hedef tutan maksatlı 
komünist manifestosuna bir son vermek zama
nı gelmiştir. 
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Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci made-
lerhıin Anayasaya uygunluğu hakkındaki Ana
yasa Mahkemesi kararına ait iki yıldanberi hâ
lâ yazılamıyan gerekçe üzerinde basında hVhar 
eden yazılar üzerine Anayasa Mahkemesi hâ
kimlerinin çeşitli görüşleri savundukları ve bir 
kısmının (Bu maddeler sosyalizmi değil sade
ce komünizmi yasaklamakta olduğu) şeklindeki 
maddeyi geniş bir şekilde yorumladıkları habe
rine ziyadesiyle sevinen Çetin Al tan (Buncr 
yazı, çizi, didinme ve uğrası sonunda Anayasr 
Mahkemesi yargıçlarını da ayrı yürekle dü
şünmeye ve uygulamadki büyük haksızlıkları 
açıklamaya sevk etmiştir.) döverek «Evet ni-
heyet bir şey kımıldıyordu» demektedir, «geç 
de o1fn nihavot bir şoy kımıldıyordu, yargıçlar 
gerçekleri anlıyordu artık, yerli burjuvazinin 
madrabazlığına âlet olmak istenmiyorlardı.» di
yerek «Artık bütün yargıçların bu görüş para
lelinde birleşmelerini ve Anayasa ilr» emekei sı
nıfın pek kutsal olan haklarını çiğnememeleri 
burjuva plütokrasisinin sadık bir omuzdaşı o'a 
"iV ortaya çıkmamaları gerektirdiğini» iddia 
etmekte ve 4 gün Önce 12 Şubat 1967 tarihli Ak
şam gazetesinde yazdıfn bu mnkalesirde vnzı-
nm sonunun yine «bir şey kımıldıyordu» diye
rek bitirmektedir. Arkadaşlar, yapılmış bulu
nan bu demagoji edebiyatına, bu maskeli davra
nışlara fırsat buldukça Başbakanlık bütçesi mü
nasebetiyle de olsa.. (T.l.P. sıralarından gürül
tüler.) 

ÇETİN ALTAN (İstanbul) — Ne demek 
maskeli, maskeli deyip duruyor. 

BAŞKAN — Sayın hatip bir dakikanızı riea 
ediyorum. 

. Sayın Çetin Altan, lütfen müsaade buyurun; 
letüzün-ün 186 neı maddesini aynen okuyorum : 
«Bir inikatta iki defa ihtar cezasına uğrayan 
bir mebusun o inikadın sonuna kadar söz söyle
mekten memnuniyetine, Resinin teklifi üzerine. 
Meclis müzakeresiz işari oyla karar verebilir» 

Şimdi rica ediyorum, iki defa ihtar almış bu
lunuyorsunuz. (T.l.P. sıralarından gürültüler) 

Beni bir daha bu maddeyi tatbike mecbur 
bırakmayın. Müsaade buyurun, Çetin Altan 
(T.l.P. sıralarından gürültüler) 

Ep-er bağırmaya devam ederseniz bu madde
yi tatbike mecbur kalacağım. Benim sözümü 
lütfen dinleyin efendim. Benim sözümü dinle
miyorsunuz, mütemadiyen bağırıyorsunuz. 

ÇETİN ALTAN (İstanbul) — Ne demek bu 
sözler? (T.Î.P. sıralarından «Başbakanlık büt
çesi görüşülüyor» sesleri) (G-ürültüler) 

BAŞKAN — Rica ederim; bütün haklar size 
mahsus değildir. Siz lütfen Anayasa Mahkeme
sinin Bütçesi sırasındaki konuştuklarınıza ba
kın. Acaba onlar Anayasa Mahkemesinin büt
çesi ile ilgili miydi? Ben size müdahale ettim 
mi? Size müdahale etmediğim gibi bu konuşana 
da elbette müdahale etmiyeceğim. Ama siz yeri
nizden konuşmaya devam ederseniz 186 ncı mad
deyi tatbik etmeye mecbur kalacağım; hatırı
nızda olsun efendim. 

Buyurunuz efendim, devam ediniz. 
AP GRUPU ADINA KEMAL BAĞCIOĞLU 

(Devamla) — Türk Milletine her gün hakaret
te bulunan insanın, hakaretin yanından dahi 
geçmiyen fakat biraz sertçe elfaz kullandım 
diye gösterdikleri şu reaksiyon bile ibrete şa
yandır. 

Muhterem milletvekilleri; 
Bu kürsüden açıkça ilân edelim ki, evet; 

artık bir şey kımıldamaktadır. O da kıpkızıl 
komünizmdir ve hürriyet ' düzenimizin amansız 
düşmanı, rejimimizin maskeli sabotörü, millî 
varlığımızın baş düşmanı bu kımıldıyan nesne 
komünizmdir. Bu kımıldıyan kızıl canavarın ba
şı mutlaka ezilmelidir, milletçe bu baş ezilecek
tir. 

Entellektüeli ile, Hükümeti ile, Millet Mec
lisi ile, Ordusu ile topyekûn bütün uyanık mü
esseseleri ile Türk Milleti kımıldıyan bu cana
varı ezmeye muktedirdir ve kararlıdır. 

BAŞKAN — Sayın Bağcıoğlu, müddetiniz 
bitmiştir. 

AP GRUPU ADINA KEMAL BAĞCIO ~ILU 
(Devamla) — Çok muhterem arkadaşlarım, 
Başbakanlık bütçesinin hayırlı ve uğurlu olma
sını diler; Adalet Partisi Meclis grupu adına 
Yüce Heyetinize hürmetlerimi sunarım. (A.P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Sa
yın Ahmet Üstün grupu adına söz istemektedir. 
Yalnız vaktimiz bir grupun konuşması için ye
terli değildir. Eğer bu müddet zarfında sözünü 
bitirebilirse söz vereceğim. 

C. H. P. GRUPU ADINA AHMET ÜSTÜN 
(Ankara) —• Bitiremem. 
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ıBAŞKAN — öyle ise öğleden sonra söz sırası 
sizindir. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU (BAŞKANI 
ÎSMET SEZ'GÎN (Aydın) — Bir grupun görüş
mesi 10 dakika uzatılabilir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, 55 nci 
Birleşimin ikinci oturumuna başlıyoruz. 

' ISÖJÎ sırası C. H. P. Grupu adına Ahmet Üs
tün'de. 

Buyrurun efendim.' 
C. H. P. GRUPU ADINA AHMET ÜSTÜN 

(Ankara) — (Sayın Başkan, saym milletvekilleri, 
Anayasamız; (Başbakan, Bakanlar Kurulunun 
Başkanı olarak bakanîıklararasmda işbirliğini 
sağlar ve Hükümetin genel siyasetini yürütür.) 
hükmünü vaz 'etmiştir. 

Anayasamın 105 nci maddesinin bu açık hük
münün ışığı altında C. H. P. Grupu adına Baş
bakanlık Bütçesi üzerindeki görüşlerimizi öz&tii-
yerek arz edeceğim, 

Muhterem milletvekilleri, 1961 seçimlerinden 
sonra hiçbir partinin tek başına iktidara geleme
mesi sebebiyle, birkaç partinin birlikte Hükümet 
kurması zarureti doğmuştur. Adalet Partisi, 
koalisyon hükümetleri için daima zayıf hükümet
ler tenkidini ileri sürmüş ve kuvvetli hükümeti 
geniş bir oy ızeminine dayalı olarak mütalâa ve 
tek partiye istinadeden bir iktidarın kuvvetli hü
kümetler kuracağını, huzur ve istikrarın ancak 
bu yolla sağlanacağını iddia etmiştir. 

Adalet Partisi, 1965 seçimleri sonunda kuv
vetli hükümetler için ileri sürdüğü şartlarla ik
tidara gelmiştir. 

Saym Demirel, Hükümet programında, Ata
türk ilkelerine ve 27 Mayıs inkılâbına dayanan 
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BAŞKAN — Rica ederim; şimdi teamülü 
bozmıyalım. 

Saat 14,30 da toplanmak üzere birleşime ara 
veriyorum. 

Kapanma saati : 12,50 

ve millî iradenin tasvibine mazllar olan Anaya
samızın ruhu ve metni ile hâkim kılınacağı ve 
demokratik düzenin ve Türk Devletinin temeli 
olaın Atatürk devrimlerinin her yönü ile koruna
cağı başta gelen bir ödev olarak taalhhüdetmiş-
tir. 

Yine Hükümet programında; millet hizmetin
de ve kanunların emrinde bulunan, memur kütle-, 
sine hizmet emniyeti getirileceği, idare mekaniz
ması içinde vicdani ve mesleki kanaatini hür bir 
şekilde ifade eden memurların huzur içinde bu
lunmadan, ^millet sevgisi ve hizmet şevki içinde 
vazifelerini görebilmeleri, tarafsız idare anlayışı
mızın tabiî bir sonucudur denmektedir. 

Saym milletvekilleri, Demirel Hükümeti, ikin
ci bütçe yılının içinde olduğu hailde, programı 
ile vâdettiği huzuru, tarafsız idareyi ve hayatı 
ucuzlatmayı sağlıyamadığı gibi, Anayasanın ön
gördüğü temel meselelere de el atmamıştır. Par
tizanlık, israf ve gösterişli temel atmalar bu 
hükümetin belirli niteliği haline gelmiştir. Demi
rdi Hükümeti, Türk Milletinin mutluluğunu sağ-
hyaeak uzun vadeli, zahmetli fakat şerefli hiz
metler yerine günlük politika çıkarlarını tercih 
etmiştir. Tatbikatı programına, davranışları Ana-
j'iasanm ruhuna uymamaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, Türk gençliğini bir
birinden uzaklaştıran ihtilâflara siyaset adamla
rının parmağı karışmaktadır. 

ÎKÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkanveddli Ahmet Bilgin 

KİTÎPLER : Bedrettin Karaerkek (Tokat), Kâzım Kangal (Sivas) 
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Türk gençliğini Devlet imkânlariyle bölme 
gayretlerinin pek vahim neticeler doğuracağı ve 
(bu hareketlerin millete karşı işlenen ağır bir suç 
olduğu artık bilinmelidir. 

Çocuklarımızın, milletine, ailesine, yararlı bi
rer unsur olarak yetişmesinde feragat ve feda
kârlıkla çalışan öğretmenleri, «(İrfan ordusu» nu 
bölme gayretleri esef verici bir hal almıştır, öğ
retmenlere reva görülen baskı ve keyfî işlemler 
Hükümeti sorumlu kılacak bir dereceye varmış
tır. 

İmam .tâyininden genel müdür tâyinine kadar 
sadece A. P. ye bağlı olmak vasfı önde tutulmak
tadır. Bu tutam Sayın Demircl'in tarafsız idare 
vaadine tamamen aykırıdır. Bu yanlış tutum ne
ticesidir ki, bugün her türlü kayırma her zaman
dan dalha ileri bir duruma gelmiştir. 

Danıştay kararlarına karşı direnme Anayasa 
ihlâlidir. Bu husustaki görüşlerimizi muhtelif ve
silelerle açıklamıştık. Hükümet ve Başbakan bu 
sorumluluktan Hazineden yani millet kesesinden 
tazminat ödemekle kurtulamazlar. 

Sayın Demir el'in ve Maliye Bakaml arının pek 
kesin olarak ve müteaddit defalar teminat verme
lerine rağmen Personel Kanununun uğradığı âki-
bet Hükümet otoritesini sarsan ve prensipler ye
rine günlük politika çıkarlarını ikame eden ibir 
anlayıştır. 

Son zamlar Hükümetin ucuzluk va'di ile tezat 
halindedir. Hükümet etmenin icabı olarak Devlet 
gider ve gelirlerini tesbit etmek elbette lâzımdır. 
Ancak bu zamlar Anayasamızın sosyal Devlet 
•umdelerine uymamaktadır. Bu zamlardan en çok 
müteessir olan geniş köylü kütlesi, işçi, küçük ve 
orta dereceli memurlar, emekli, dul ve yetimler
dir. 

Hükümet, sosyal, ekonomik ve idari tedbirlere 
iltiıfadetmemekle kalmamış, bâzı sorumsuz tebliğ 
ve beyanlarla huzuru dalha da bozmaya sebebol-
muştur. Bugün mevcut nizam aleyhtarı aşırı 
akımların faaliyetleri millî huzuru sarsacak ma
hiyet almıştır. 

Sayın milletvekilleri; bâzı sorumsuz beyanlar
dan cesaret alan aşırı sağ, faaliyetini ve cüretini 
iyice artırarak demokratik lâyık ve sosyal Cum
huriyet nizamını yıkarak yerine şeriat devleti 
kurmak heves ve ümidine kapılmıştır, özellikle 
1965 seçim kampanyası sırasında ve onu takibe-
den aylarda Hükümetin nurculuk gibi lâiklik ve 

Atatürk devrimlerine .aykırı cereyanlar karşısın
daki müsamahakâr tutumu dikkati çekmiştir. 

Hülkümıeftin, dlaiha sonra teShllfflkeyi görerek tu
tumunda olumlu bir değişiklik yapmış olmasını, 
,buna_ paralel olarak Diyanet İşleri Başkanlığı 
Teşkilâtında bâzı ıslahata girmiş bulunmasını 
ve nihayet, bir gensoru önergesi vesilesiyle Sa
yın Devlet Bakanı Refet Sezgin'im C. H. P. si 
Grupımun lâyıklık .anlayışıyla tam mutabakatını 
bildirmesini müspet karşıladık. Bununla beraber, 
bu konuda gereken hassasiyet üstünlüğümü hâlâ 
müşahede edemiyoruz. Camilerde bâzı partizan 
görevlilerin, dinî siyasete âlet etmekte oldukları
nı üzülerek görmekteyiz. Hükümet, bu mevızuda 
bizim gösterdiğimiz hassasiyetin aynını gösterme
yi başardığı gün memnuniyetianıiz büyük olacak
tır. 

Sayın milletvekilleri; 
Aşırı sağın ciddiyet arz eden bu faaliyetle

rinin dikkatleri üzerine (çektiğini gören aşırı 
sol, yâni komünizm çeşitli kılıklarla faaliyeti
ni artırmış, su yüzüne çıkacak hale gelmiştir. 
Aşırı sol, fakrü zaruret içinde bulunan insan
ların \bu durumdan kurtarılmalarına Anayasa 
'hudutları içimde, sosyal adalet ilkesine bağlı 
kalarak, tedbir arıyanların gayretlerini fırsat 
bilerek, zümreleri birbirine düşürmeye, mül
kiyet ve servet düşmanlığını körüklemeye ça
lışmaktadır. 

Bugün aşırı sağ ve aşırı sol yekdiğerinin faa
liyetini ileri sürerek, kendi faaliyetini haklı 
göstermek taktiğini gütmektedirler. Mülkiye
ti, inancı ve hürriyeti reddeden komünizm hiç
bir zaman Türk Milletinin desteğine mazİhar 
olamaz. Ancak gıdasını aşırı sağdan ve Hü
kümettin iktisadi ve sosyal konulara gereken 
önemi vermemesinden aldığı içindir kiy teh
likeli bir .hale gelmektedir. 

Hükümet, aşırı solla ^mücadelede sırtını 
aşırı sağa dayamaımalıdır. Aşırı sol ne kadar 
tehlikeli ise, celhaleti, sefaleti ve 'zilleti getir
mek istiyen aşırı sağ da aynı derecede tehlike
lidir. Aşırı bu iki u^nn millî bünyemizde ya
rattığı rahatsızlığı görmemezlikten' gelemeyiz. 
Bu manzara demokratik çok partili Parlöman-
ter hayata inanmıyan ve mevcut nizamı yıkmak 
için müsait bir ortam kollıyanlar ümidini ar
tırmaktadır. 
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Sayın milletvekilleri, ihtilâller milletlerin 
hayatında çok büyük bir hâdisedir. İhtilâl 
sonrası sancı ve sıkıntıların atlatılması da çok 
güçtür. 

Anayasa ve hukuk düzenimizin meşruluk te
meli olan 27 Mayıs Devriminin başarıyla so
nuçlanması ve amacına ulaşması sebepsiz de
ğildir. Gerçekten, 27 Mayıs 19G0 Devrimine 
takaddüm eden günlerde, iktidarın meşruluk 
sınırları dışına çıktığı inancı, kütlelere çok 
geniş ölçüde yayılmıştı. 

İnsan haklarına dayanan demokratik rejimi 
bütün teminat müesseseleriyle birlikte kurmak 
gereği üzerinde toplum içinde çok geniş bir 
mutabakat mevcuttu. Devrim hareketinin ba
şarısının ve daha sonra da tarihte görülmemiş 
derecede kısa bir zamanda demokratik amacı
na ulaşmasının temel nedeni işte budur. 

Sayın milletvekilleri, bugün Türkiye'de de
mokratik rejimin sağlam ve rahat işlemesinin 
başlıca yolu bâzı temel inançlar, bâzı asgari 
müşterekler üzerinde siyasi partilerimiz arasın
da mutabakat sağlanmasıdır. Bu asgari müş
terekler malûmdur. Bunlar Anayasada ve özel
likle Siyasi Partiler Kanununun 4 ncü kıs
mında yazılı olan ilkelerdir. Türk toplumunun 
millî dayanışmasının ve beraberliğinin korun
ması, bu ilkelerin her birine aynı derecede saygı 
gösterilmesine bağlıdır. 

Bugün sağdan ya da soldan gelen çeşitli ih
tilâl tahrikleri Anayasada ve Siyasi Partiler 
Kanununda yer alan bu temel ilkelere yeteri 
derecede önem verilerek tesirsiz bırakılabilir. 

Sayın milletvekilleri; 27 Mayıs 1960 Dev
riminin meşruluğuna gölge düşürücü davranış
lar Adalet Partisine yakınlık iddiasında bulu
nan bir kısım basında hâlâ devam etmektedir. 
Bu yoldaki pek zararlı yayınlara karşı, ender 
tedbirler, yayınların çirkinliğinin ve kışkırtı
cılığının son haddine ulaşmasından sonra alın
maktadır. Gerçekte 27 Mayıs Devrimi ve onun 
getirdiği Anayasa düzeni, bu Anayasaya menfi 
oy vermiş kütlelerde bile hızla yerleşme yolun
dadır. Bu basın organlarının çabası, Anayasa 
düzeninin ve onun meşruluk temelinin her çev
rede tam olarak yerleşmemesi yolundaki mez-
buhane bir gayretten ibarettir. Fakat bu gibi 
yayınlara karşı yürürlükteki kanunların vakit 
geçirmeden işletilmesinde, Hükümet kendisine 
düşeni yapmasını bilirse, işte ancak o zaman, 

bu gibi basın organlarının kendi iktidarına in
tisap intibaı yaratma çabaları, gerçekten te
sirsiz kalacaktır. Hükümetin, bu tarz çirkin 
yayınların aynı zamanda yersiz tahrikler teş
kil ettiğini kavraması lâzımdır. 

Sayın milletvekilleri, Adalet Partisinin ikti
dara geçişinden beri kamu oyumuzda geniş öl
çüde tartış.ma konusu olan bu konuların, ya-
nısıra, iktidarın plânlı kalkınmanın ve sosyal 
Devlet ilkesinin icabı olan reformlara karşı 
kayıtsız bir tutum içinde bulunması ve petrol 
sorunu gibi millî bağımsızlığı yakından ilgilen
diren konularda, yeteri derecede anlayış gös
termemesi, yeni Anayasa düzenimizin diğer 
bâzı ilkelerinin uygulanması hususunda kamu 
oyunda, ciddî tereddütlerin yer etmesine yol aç
mıştır. 

Bu konuların teferruatı diğer grup sözcüle
rimiz tarafından işleneceği için bu mevzuu 
derinleştirecek değilim. Fakat, A. P. iktidarı
nın özellikle aydın çevrelerde yarattığı intiba
ın bu yolda oluşu siyasi hayatımızın önemli 
faktörlerinden birisidir. 

Sayın milletvekilleri; 
C. H. P. Grupu olarak, bu vesile ile, kesin 

bir inancımızı tekrarlamak isteriz. Hangi si
yasi istikametten gelirse gelsin, demokratik re
jime yöneltilecek hiçbir tehdidin meşruluk te
meli olmıyacağına ve her türlü müşkülün, her 
türlü anlayışsızlığın, her türlü cehaletin ve her 
t iHü suiniyetin, demokratik düzenin açıklığı 
içinde yenilebileceğine kesin inancımız vardın 

C. H. P. kuruldu kuralah bu aziz yurtta 
iman haklarına dayanan Batılı demokratik re
jimi yerleştirmenin şartlarını hazırlamış ve mü
cadelesini vermiştir. 

Bundan sonra da, aynı inanç pekliği içindf 
Batılı demokratik rejim, nereden gelirse gel-
s'n her türlü tahrik ve oyunlara karşı savunma
ya devam etmek azmindeyiz. 

Biz, memleketin A. P. iktidarı tarafından 
kötü idare edildiğine inanıyoruz. Aziz mille
timizin çok daha iyi bir idareye lâyık olduğu
na inanıyoruz. Ama bu gayeye açık, demokra
tik rejim içinde konuşa konuşa, tartışa tartı
şa varılabileceğine de inanıyoruz. 

C. H. P. Grupu olarak, hızlı, dengeli ve 
plânlı kalkınmanın her alanda sosyal Devlet 
ilkesi yörüngesinde ilerlemesinin, insan hak ve 
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hürriyetlerine dayanan, Batılı demokratik re
jim ve. onun temel şartlarını çizen 27 Mayıs 
Anayasası düzeni içinde mümkün olabileceği 
fikrine olan inancımız bugün her zamandan 
daıha kuvvetlidir. 

Sayın milletvekilleri; 
Sözlerime son vermeden evvel Başbakanlığa 

bağlı fakat ayrı bütçesi olmıyan - Devlet Per
sonel Dairesi, Atom Enerjisi KomisyG«ıu Ge
nel Sekreterliği, Türkiye Bilimsel ve Teknik 
Araştırma Kurumu, Türkiye ve Orta - Doğu 
Âmme İdaresi Enstitüsü - gibi kurulukların 
teknik ve bilimsel alanda başarıya ulaşan me
sailerini övgü ile izlediğimizi hazla ifade eder
ken bu kuruluşların ihtiyaçlarının bütçe im
kânları içinde fakat cari harcamalara takdi-
men karşılanmasının lüzumuna da işaret etmek 
isleriz. Hükümetçe bu hususta alınacak her 
tedbiri desteklemeye hazır olduğumuzu belirt
mek isteriz. 

Bütçenin hayırlı olmasını diler, C. H. P. 
Grupu adına Yüksek Heyetinize saygılar suna
rım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

B \ŞKAN — Millet Partisi Grupu adına Sa
yın Hasan Lâtif Sarıyücc. Yoklar. 

Yen: Türkiye Partisi Grupu adına Sayın Ali 
Ivarahan. 

Sayın Karahan buyurun. 
Y. T. P. GRUPU ADINA ALİ KARAHAN 

(Hakkâri) — Saym Başkan, muhterem millet
vekilleri; Türkiye Cumhuriyeti Hükümetimi 
Başbakanlık Bütçesinin eleştirilmesi dolayısiyk 
Yeri Türkiye Partisinin bu husustaki görüşlerini 
belirtmek için huzurlarınızda bulunuyorum. 

Görüşümüz şudur ki ; Saym Demirci kuman
dasında bulunan Hükümeti 1066 ve 1967 ye in
tikâl eden icraatı grupumuzca şayanı memnuni
yet kabul edilmiştir. Bilhassa genç Başvekilin 
badirelerle dolu demokrasi yolunun ayıklanma
sında gösterdiği hassasiyet, muhalefet ile yap
tığı anlayışlı işbirliği grupumuzun tasvibettiği 
davranışları meyanmdadır. Bu sebeple Saym 
Başbakanı tebrik etmek ve bu davranışlarının 
idamesinde memleketi partizan idare yerine ka
nunların hâkimiyetine tevdi edilmiş, vatandaş 
hukukuna saygılı bir idare mekanizmasının ku
ruluşuna da teksif etmesini candan temenni et
mekteyiz. İnsaflı davranmak mecburiyetinde 
yiz. Fakat, vergi reformundan kaçan Hükümc 

tin, geçmiş Hükümetlerin başvurduğu palyatif 
ve kolay muvaffakiyet metoduna başvurması 
şayanı tekid görülmüştür. İstihlâk maddelerine 
bütçe zaruretleri dolayısiyle başvurulan zamlar 
tüketici mallara süratle inikas etmiş ve şunu 
kabul edelim ki, vatandaşın, hele dar gelirli va* 
tandasın geçim endeksi aşağıya doğru mütema
diyen kaymasına sebebiyet vermiştir. Gönül is
terdi ki, Hükümet kolay muvaffakiyet metotları 
olan elindeki tekel maddelerine zam yerine, fiyat 
istikrarını temin edici, para kıymetini yükseltici 
âmme sektöründeki zararları önleyici ekonomik, 
ilmî, beynelmilel alemde tatbik edilmiş ve mu
vaffak olmuş metotların zahmetli y,Harını ter-* 
cih etsin. Fakat Hükümet bu zahmetli yollar 
yerine kolayca elindeki tekeline bağlı maddeleri 
mecburi müstehliki ve alıcısı bulunan vatandaşa 
yüksek fiyatla satmak suretiyle bu müşküllerini 
kapatmak yoluna gitmiştir. Devlet Personel 
Kanunu bir türlü çıkarılmamış, elıine âzami 
o80 lira geçen odacının, % 10 inikas eden Avans 
Kanunu ile 33 lirasını yalnız sigaraya zam yap-
nak suretiyle geri almış vaziyetteyiz. Şimdi 
p a r a y a , tuza; inşaat yapacaksa demire, çimen-
•^ya yapılan zamlarla Devlet sektöründe çalış
tırdığımız ve çok cüzü bir para ile tatmin edilir 
liye umduğumuz avans verişimizi beş misli ile 
ıy sonunda almak gibi gayriâdil ve orta sınıfı 
çökertecek tedbirlerden Hükümetin süratle kaç
masını şayanı temenni görmekteyiz. Müteaddit 
leÇalar bu kürsüden söylemiş olmamıza ve gû-
\ahm gelmiş geçmiş bütün iktidarların üzerin
le bulunmasına rağmen Türkiye'de Başbakan
dır, en büyük dertleri olan memur dâvasını hal-
1 edememişlerdir. Dahiliye Bakanımız «rüşvet 
vardır» der, memur matbuata mektup yazar, 
peki rtnvet almıyayım da öleyim mi?» der. Bu 

kadar açık seçik suç olduğu halde memur tara
ntıdan kaleme alman bu feryatlara bir Hükü« 
metin kulak kapatması hakikaten şayanı hay-
•et bir biganelitiin tipik misalidir. Ya Devlet 

personel sisteminin rasyonalizmine gideceğiz, 
nemur reformunu süratle temin edeceğiz, ya mev-
,ut memur rejiminin idamesinde ısrar ediyor
sak, mutlaka doyurr-cu bir maaşın, doyurucu bir 

ücretin memura inikasını temin için ekonomik 
edbirlere başvuracağız. Arkadaşlar, bu acı bir 
:erçektir; bakanlıklarımızın hepsi bunu bilir, 
başbakanımız bilir, valilerimiz bilir, kaymakam-
ar bilir, vatandaşlar bilir, fakat bir türlü bu-
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nun çaresi seneler senesi bulunmaz; memur aç
lıktan kurtulmaz, vatandaş huzura kavuşmaz. 
Bu Devlet teşkilâtında, Devlet yönetimindeki 
bu aksaklığı Sayın Başbakanın bilhassa genç 
yaşta karşılaştığı bu müşküllerin yaratacağı 
ıstıraplı tabloyu yerinde bilmesi ve radikal ted
birlere süratle geçmesi zamanı gelmiş, hattâ 
geçmiştir. Namuslu memur manavda meyva sey
reden adam. mânasına gelmiştir, Türkiye'de. 
Evine portakal götüremiyen, çocuğuna sebze 
taşryamıyan, bir lokma bir hırka felsefesine ken
disini terk etmiş Türk memuru, Türk Devletinin 
haysiyetini korumak yolunda ise onu kalkındır
mak mecburiyetindeyiz. Bu memur dâvasını 
halletmeye mecburuz. Bu sebeple Muhterem 
Başbakanın her şeyden evvel Devlet memurunun 
yaşayışını sistemli, geçici tedbirlerle değil, te
melli tedbirlere başvurmak suretiyle halletmek 
mecburiyeti her gün biraz daha kendi güçlüğünü 
Hükümete anlatmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri; Sayın Genel Baş
kanımızın da ifade buyurdukları gibi, Başba
kanlığa bağlı olduğu bilinen îldnci Beş Yıllık 
Plânda memleketin geri kalmış bölgelerine plân 
stratejisinde hizmet önceliği tanındığına dair 
bir işaret görememekteyiz. Şunu kaydedeyim 
ki; şahsan temsil ettiğim vilâyete minnettar
lığımı çekecek kadar hizmet vermekte anlayış gös
teren Başbakan ve arkadaşlarına teşekkür borç
luyum. Fakat, Muğla'nın bir kazası, Aydın'm 
bir kazası, Yozgat'ın bir kazası, Orta - Anadolu'
nun birçok kazaları maalesef kalkınmadan nasi
bini almış bölgelere nazaran çok ilkel yaşamaya 
mahkûm edilmiş yurt bölgeleridir. Vatan par
çalarını birbirine gıpta eden yuvalar halinde 
bırakmakta fayda yok, mahzurlar çoktur arkadaş
lar.- Bu sebeple vatan parçaları üzerinde, vatan 
toprakları üzerinde seyyanen hizmete muhtaç 
olanlara en çok hizmeti, en az muhtaç olana en 
azmi vermek suretiyle sosyal adalet prensipleri 
içinde memleketin kalkınmasını seyyanen yurt sat
hına dağıtmaya mecburuz. Bu, hem yurt beraber
liğini, hem memleket sevgisini, hem kendi kade
rine terk edilmiş meskenet felsefesinin bigâneliği-
ne mahkûm olmuş vatandaşı bu vatana gelen hiz
metler dolayısiylc vatanı sevmeye, vatanı için da
ha çok iyi duygularla mücehhez olmasına sebebo-
lur. Bu sebeple 2 nci Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nında, mahrumiyet bölgeleri Orta - Anadolu, 
Batı - Anadolu, Doğu - Anadolu'da da olsa bun

ları vatanın kalkınmış bölgelerine gıpta ettirecek 
halde bırakmıyalım ve bundan kurtaralım. Bu 
teşebbüste Sayın Demirci'm önayak olmasını bil
hassa beklemekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasa müessese
sinden bahsederken şuna işaret etmek isteriz ki, 
Türkiye'de Anayasa'dan gayri bir kuvvet Ana
yasa dışında yetkilerle mücehhez bir otorite Türk 
milleti tanımamaktadır ve tanımıyacaktır. Bu se
beple her şeyden evvel Başbakanlığa bağlı, mem
leketin millî güvenliğinin bekçisi olduğunu kabul 
ettiğimiz MİT den bahsetmek istiyorum, burada 
çalışan, hakikaten çok az ücret almasına rağmen, 
vatanperverliğin nişanesi olduklarını kabul etti
ğimiz birçok vatanperver insan vardır. Fakat, bu 
müessese yeni hüviyeti ile mektepler açmalı, ora
da Anayasa tedris edilmeli, Anayasanın vatandaş 
hukuku ile ilişik prensipleri bu teşkilâtın mün
tesiplerini ezberletilmelidir. Hiçbir insan gay-
rimesul olarak intisabettiği bir teşkilâtın fir
ması altında vatandaşa eza, korku, vehim vere
cek durumda kendini hissetmemeli, kendisini ka
bul etmemelidir. Bu sebeple Türkiye'nin dış ve 
iç emniyetinde büyük rol oynadığına inandığımız 
bu teşkilâtın evvelâ ayrılan tahsisatı azdır. Et
rafı yabancı devletlerle çevrili memleketimizin dış 
âlemdeki entelijans servislerine kontr entelijans 
ile istihbarat yapacaktır, yurt dışına seyahatler 
yapacaktır. Büyük masrafları amil olan haberleş
me ve istihbarat vazifesini yapacaktır. Bu sebep
le bu teşkilâta ayrılan, bilhassa eğitimine ayrılan 
cari masraflarda ki faslı az bulmaktayız. Bunun 
yanında tekrar ediyorum, hiçbir vatandaş, bu teş
kilât mensubuyum diye kendini başka bir 
vatandaşın Anayasa dışı baskılara, vehimlere, 
korkulara maruz kalmasını temin edici gayrimeş-
ru silâhlarla mücehhez olduğunu kabul etmeme
li ve bu tasarrufun Anayasa dışı bir tasarruf ol
duğunu da bilmelidir. Bu sebeple bu müessese
nin teçhiz edilmesi lâzımgelen iki duygudan biri
si vatanperverlik, ikincisi Anayasanın vatandaşa 
tanıdığı hak ve yetkilerdir. 

Grup adına konuştuğum için hâdiseyi umumî 
portrcsiyle Yüksek Heyetinize izah etmek iste
dim. Buradan kendi seçim bölgeme doğru kayar

sam Sayın Başbakanın 'beni hoş karşılamasını 
rica edeceğim. Hakikaten çok mahurumiyetle, ta
hammülsüz hayat şartları içinde olan bir vilâye
tin mensubuyum, bir vilâyetin milletvekiliyim. 
Sayın Başbakan, taahhüdüne rağmen, geçen yaz 
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şereflendirmesini beklediğimiz vilâyetimize gel
mediler. Istırabını bölüşerek bütçede bize vâdet-
tikleri 13 milyon lira kalkınma tahsisatının mut
laka bizden esirgemiyeceğini iünideder, Başba
kanlık bütçesinin Türk Milletine hayırlı ve orada 
çalışan personel arkadaşlarımın hepsine uğurlu 
olmasını diler, hepinizi hürmetle selâmlarım. (Al
kışlar) 

.BAŞKAN — T. 1. P. Grupu adına Sayın Çe
tin Altan, buyurun efendim. 

T. î. P. GRUPU ADINA ÇETİN ALTAN 
(istanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekffl-
leri; Başbakanlık bütçesinin siyasi açıdan ten
kidini 20 dakikaya sığdırmak, sadece icraatın
dan bahsetmekle yetinseydiım mümkün olacak
tı ama tenkidleni 20 dakikaya sığdırmak biraz 
zor olacaktır. Hükümet programını isterdim 
burada karşınızda madde madde tekrar okuya
yım ve altına hiçbir şey ilâve etmiyeyim. Dü
şüncelerimiz ve olanlan seyreden gözleriniz 
'buradaki samliımiyet dozunu tesbit edecekti. 
Hükümet programında bugün de bir yenisi ek
lenmiş olan zamların hiçbir tanesi yoktu. 

Ne vardı? İstanbul Köprüsü vardı, bütün 
şoförlere araba verilmesi vardı. Politikada bir 
samimiyet nüansıdır diyerekten dokunarak ge
çiyorum. Samimiyetle ancak bir demokrasi 
yürür. Bu şekilde bir Hükümet programında 
en süslü sözlerle halkın karşısına çıktıktan son
ra, kuyruk kuyruğa zam katarları ile gelmek 
ve bunu da enflâsyonu önleme bahanesi içinde 
ortaya atmak, iktisat bilimimden de ayrıca baş
ka gelir kaynakları var iken vergilendirilebi-
lecek ve direkt vergilerle daha çok kazananlar
dan almak imkânları varken halkın üzerine 
yüklemek ve sonra da, halktan yana bli'r ikti
darım, demek bir samimiyet ifadesi olaraktan 
ne derecede geçerlidir, takdirlerinize arz ede
rim sadece. 

İkinci bir samimiyet örneği; Sayın Başba
kan çıkıyor Anayasayı gerektiği zaman silâh
landırarak halkın savunmasını istiyor, Hükü
met de olduğu halde. Ya bütün partiler aynı 
ölçüde Anayasanın çiğnendiği, bir anda halkın 
silâhlanmasını isterlerse halka karşı, bu bir 
anarşi olmaz mı? Anarşiyi bu şekilde teşvik 
edecek örnekler verdikten sonra, her kendisini 
tenkid edecek kişiye anarşistlik damgasiyle. 
tarifini yapmaktan; suçlamalarda söylenmiş 

kelimelerin hiçbirinin tarifini yapmadan karşı 
çikmak ne ölçüde samimiyetle bağdaşacak bir 
hikâyedir. 

Başka bir örnek daha vereceğim; Anayasa
dan sık sık maddeler okunur oldu ve boyuna 
Türkiye îşçi Partisi itham edilmek istenerek 
okunuyor bu maddeler. Bu maddelerde sınıf 
diktası yasaklıdır ve yalnız emekçi sınıfın dik
tası olan komünizme karşı cephe almak aynı 
zamanda burjuva sınıfının diktası olan faşiz
min yolunu açmak anlamına gelmemelidir. Eğer 
burjuva sınıfının metodu olan kapitalizmi ten
kid etmek, mutlaka emekçji sınıfının dii'ktası 
olan komünizm olarak adlandırılacak ise o za
man burjuva sınıfı tenkid ediılemiyecek de
mektir ki, işte bu sınıf diktasının yani faşizmin 
ta kendisidir. 

Ben Sayın Başbakandan rica ederim; Tür
kiye Parlâmento tarihine ilk defa girmiş olan 
bir sosyalist partisine karşı bu şekilde tarifini 
yapmadan, kelimelerle ithamlarda bulundur-

' masın sözcülerine. Çünkü bu Parlâmentonun 
meşruiyetimi, demokrasinin ve Anayasanın meş-
ru'iyetinii, ilk defa girmiş olan o sosyalist parti
si tamamlamaktadır. Sosyalist partisi olmıyan 
bir Parlâmentoda demokrasiliden söz açılamaz 
ve Sayın Başbakan her zaman lütfederler, söy
lerler, efendim asgari müşterekler.. 

Bendeniz de Sayın Başbakandan rica edi
yorum; hangi tip demokrasi? 

Yalnız kapitalist ve burjuva partilerinden 
ibaret Filipin demokrasisi mli, yoksa sol kanat
ların da bulunduğu Fransa, ingiltere, İsveç Iıtal-
va, Belçika demokrasisi mi? Hiçbir Batı VPV\Çimen
tosunda, hiçbir zaman bir iktidar hatibi demin
cek buradaki bir sözcünün konuştuğu tonda 
ve ifadede konuşamaz. Bu şekilde konuşmak 
gayet açık seçik şekilde maskelenmek istenen 
bir zengin sınıfı diktasının mübeşşirliğini et
mek:, öncülüğünü etmek anlamına gelir o parlâ
mentolarda. Biz demokrasiyiiı her sınıfın burju
vazinin ve ploretaryanm Parlâmentoda kendi 
çıkarlarını karşılıklı Anayasa içinde ortaya dö
kerek denge tutması anlamına kullanıyoruz. 
Anayasanın 12 nci maddesinin son fıkrasında; 
hiçbir sınıf öteki sınıfa imtiyazlı olamaz, der
ken, neyıii kasdetmektedir ? Bir sınıf kendiliğin
den kendi imtiyazlarını kısıtlamaz. Ancak, bir 
burjuva sınıfının imtiyazını, emekçi sınıfın 
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temsilcileri Parlâmentoda •denetleyerek, tenkid 
ederek kısıtlarlar iler türlü kapitalizme ve 
burjuva sınıfının çıkarlarına, yapılacak tarizle
ri komünizm ithamı altında susturmaya kalk
mak, Anayasanın çiğnenmesi şöyle dursun, ra
fa kaldırılması ve arkasından da, Anayasa çiğ-
ncnem.cz ki, denmesine müncer olur arkadaş
larım. Burada başka samimiyet örnekleri de 
vereceğim; isminin önünde bilir sıfatı da bulu
nan bir sözcü geliyor; Hegel diyalektiği ile, 
Marksist diyalektiğini birbirine karıştırıp, iki-, 
sini de inkâr ettikten sonra, sömürü bîr ko
münist deyimidir, yani na .mevcuttur, millî ge
lirin bölüşündcki iddialar bir komünist uydur
masıdır, yani bu adaletsizlik na mevcuttur, 
fikir özgürlüğü vardır ama, ancak kapitalizmi 
kabul edenler arasında olacaktır, bunu tenkid 
edenlere fikir özgürlüğü yoktur. Bu, işte tam 
Filipin demokrasisidir ki.; maalesef o sözcü 
zaten Türkiye'yi kalkındırma metotları arasın
da Papanek usulünü reva görmüştür, Pakis
tan'ı kalkındırmaya çabalayan. Pakistan ve Fi
lipin örneklerimin üstüne geçerek gitmeliyiz 
Batı demokrasisine gideceksek. (T. I. P. sırala
rından alkışlar) 

Başka bir samimiyet örneği daha arz ediyo
rum ; çünkü aynı sözcünün şurada da ifadesi 
bulunan, kendi imzasını taşıyan iki, üç satırını 
arz edeceğim sizlere : «Yol kavşağında bir ön
cü, hürriyet nizamına inanmış insanlar olarak» 
diyor. O sözcü vaktiyle, «fikiVdcn korkmamak, 
fikirleri damgalamamak, bilgiçlik ve aşırı id
dialarla başkalarının fikir ve kanaatlerine hür
metsizlik etmemek kararındadır. Demokratik 
düzenin çokluk, ve çeşitlilik içinde birlik oldu
ğuna, hürriyet içinde düzen ve ahengin ras
yonel tartışma ve ikna usulleriyle temin edı'Jle-
bileceğine inanmaktayız.» 

Yine aynı sözcü bakın ne diyor : «Türk 
politikasının en mühim eksiğini doktrin ve 
ideolojiye dayanan partilerin mevcut olmama
sında, görüyoruz. 

1960 da, ol Ağustosta Öncü gazetesinde 
bunları yazıyor, sonra dün çıkıyor, buraya ter
sini savunuyor. Bu samimiyetsizlikle demok
rasi "yürümez arkadaşlar, Bir insan bu şekilde 
bııkadar büyük çarklar döndürürse, üzerinde 
bilir sıfatını taşımasına rağmen, kendisine hiç 
kimsenin itimadını çekemez ve bu sözcülerle 
bir demokrasi, bir Anayasa savunulamaz. 

Başka bir hususu daha, arz edeceğim şim
di aynı samimiyet ölçüsü içinde. Bu sayın söz
cü der ki; «efendim, bizim partimiz en büyük 
özgürlüğün temsilcisi olan partidir'..» sokaktan 
adam kaldırılır, suçlusu hâlâ bulunamaz. Bir 
şair iki mısra yazar, derhal tutuklanır ve di
siplinli liderler zuhur edeceğini ortaya attık
ları vakit alkışlar kopar ve o zaman özgürlü
ğü buradaki bir avuç sosyalist savunur. Özgür
lük bir bütündür, özgürlük bir bütünken de 
sınıflara göre ayrı ayrı değerlendirilir, sade
ce burjuva sınırının özgürlüğü, özgürlük de
ğildir. hhnekci sınıfın özgürlüğü de özgürlük
tür. Burjuvaziye karşı her yapılacak tenkid, 
burjuva özgürlüğüne karşıdır diyerekten bu
nu. umumi anlamda 'genişletip, özgürlüğümü
ze karşı çıkıyorsunuz. Petrol boru hattının 
cebinde en az 1 000 lirası olanlara satılması
nı tenkid. edersek, özgürlüğümüze karşı çıkı
yorsunuz; vasıtalı vergileri tenkid edersek, 
özgürlüğümüze karşı çıkıyorsunuz; bütün bun
ları tenkid etmek emekçi sınıf in n diktasını 'ya
ratmak değil, burjuva sınıfının imtiyazlı hale 
gelmesini - ki, zaten imtiyazlıdır - frenlemek 
anlamınadır ve demokrasilerde denge böyle tu
tulur. 

Ben birkaç günden beri biraz hisseder gibi
yim : Sayın Başbakanın beyanından, Maliye 
Bakanının ağzından, I). P. sözcülerinin dilinin 
altından aba altından sopa gösterilmek isten
mektedir. Türkiye'nin sosyalistliğinin buradaki 
temsilcilerine. Aba altından sopa gösterilmesi
nin bir demokraside çok hazin bir hikâye ol
duğunu, yakın tarihte sizlere yapılan ithamlar 
karşısında ciğeriniz sızlıyarak • anlamışınızdır. 
Aynı şeyi elinize bir emirnamenin gölgesi geç
ti diyerekten bu tarafa doğru kullanmak ve üs
telik ilk defa Türk Parlâmentosuna girerek 
demokrasiyi meşru kılmış bir grupa karşı kul
lanmak, ne ölçüde insafa uyar... (A. P. sırala
rından 'gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen bağırmayın, müdahale 
etmeyin. Dinleyin. Siz de çıkar, konuşursunuz 
efendim. Lütfen müdahale etmeyin. 

T. 1. P. (1RUPÜ ADINA (JKTlN ALT AN 
(Devamla) — Anayasanın savunulması sırasın
da Başbakanlık bütçesini görüşmek üzere çık
mış A. P. sözcüleri Başbakanlık bütçesinden söz 
etmediler; demokrasiden de etmediler. Sanki 

— 142 

http://ncnem.cz


M. Meclisi B : 55 16 . 2 . 1967 O : 2 

T. î. P. iktidarda da onun iktidarındaki bir 
Başbakanlık tenkidediliyormuş gibi konuştular. 
Bir bu kadar çoğunluktaki iktidarın kemiyet 
olarak bu kadar azınlıktaki bir muhalfete bu 
kadar büyük ölçülerde ve biraz da hakikaten 
parlâmento edebiyatına yakışmıyan kelimelerle 
sataşması oradaki keyfiyeti kendi kemiyetin
den daha büyük bulduğunun işaretidir. (T. î. P. 
sıralarından alkışlar) 

Bir şey kımıldıyor diye yazı yazmışız. Bu 
kımıldayan şey komünizmmiş. Yani emekçi sı
nıfı dikta olaraktan Türkiye'ye gelecek ve bur
juva sınıfını tasfiye edecekmiş. Hayır arkadaş
larım; orada kımıldıyan şey, yıllardan beri 
Türk halkına maalesef demokratik gürüntüleri 
altında yutturulmuş olan burjuva faşizmine 
karşı gerçeklerin anlaşılmaya başlaması, hal
kın uyanarak kapitalizm nedir, emekçi sınıfın 
hakkı nedir, Anayasa nasıl uygulanır, demok
rasi nasıl bir denge rejimidir, bunu anlaması 
demektir. Bu kadar büyük komünizm tehlikesi 
var. 

. Bir yıldan daha fazla zamandan beri A. P. 
iktidardadır. Kaç tane komünist var hapisane-
de? Bir tane yok. 141 ve 142 nci maddeler sa
dece Türk demokrasisi içinde yürürlükte olan 
faşist maddelerdir. Manzini'nin Kozen'in bu en 
ağır faşist maddelerine rağmen bir tek insanı 
komünizmden mahkûm ettiremiyen bir ortam
da - ki bu olmadığını gösterir - ikide birde, biz 
bunu siyasi pazar metaı haline getirir, işine her 
gelmiyen söze komünist, komünist diyerekten 
bunu tekrarlamanın anlamı nedir? 

Sonra Parlâmento, rica ederim, insafınıza sı
ğınarak soruyorum hepinize; partilerin tasfiye 
mahkemesi .midir1? Burada iktidarlar muhale
feti susturacak veya muhalefettekilerin fikir
lerine karşı başa çıkamadıkları zaman, bir böyle 
eski zaman engizisyon mahkemelerindeki pa
pazlar edası ile kalkacaklar da, mutlaka.onların' 
yokedileceğini ima edecek diller mi kullanacak
lardı? 

Biz burada istatistikleri konuşturmuşuzdur. 
Bütçedeki Devlet yatırımlarının kısıtlanmış ol
duğunu komışmuşuzdur. Millî gelir bölüşümü-
nün adaletsizliğini lütfedip Maliye) Bakanı da 
kabul ederek, ama sadece bizim zamanımızda 
başlamış iş değildir, diye itirafını, icaplarını 
konuşturmuşuzdur. Bizim bugün itham ettiği

miz sadece A. P. değildir. Bu düzen içinde 
emekçi halkın Parlâmentoda şimdiye kadar 
t'emiJ'Jcii-ji'z kalmış olmıasıdır. Yaoi ç:Jk partili bl;r 
burjuva faşiziminin yıllardan beri sürmüş olma
sının sakatlıklarıdır bütün bunlar. Biz tutup 
da partilere, şahıslara çatmayız. Hele öyle, çar
pıktır, yok vatana bilmem nedir; bunları söy
lemi eye tenezzülü e taneyiz. Mantığın ve bilimin 
önünde hiç. 'değilse hegel diyalektiği ile Mark
sist diyalektiğini karıştı rmıyacak kadar insafı
mız, sağ duyumuz ve vicdanlımızla kültürümüz 
vardır. Ama, kalkıp burada, buradaki millet
vekilleri çoğunlukla bir 'konularla ilgilenmez 
diyerekten diyalogtiği. dâhi inkâr ettikten son
ra; ne sağ felsefe,, ne sol felsefe inkâr ede
mez diyalogtiği; onu ilâhi inkâr ettikten son
ra hangi memleket yararına bir gerçek bu 
memleketin iktidarı tarafından yürürlüğe konu
labilir? Şu samimiyetsizlik örneklerini sıralı
yorum. Bunları tenkid ötmek mi kamıüınistlik-
tir? Plmdkçi halkın (hakkını aramak, fakirliği 
istismar oluyor. Peki, falkirliği bu memlekette 
nasıl dile getireceksiniz de bu töhmetin altında 
ıkallmıyacaksınız O zaman hiç. fakirlikten bah-
setmiyeceksiniz. Niye bahsetaıiyeceksiniz fa
kirlikten, kimin çıkarı var, burada? Memleke
tlin gerçeklerinin k'anuşuLmaım>aısi'nda Skiımfjn ç.ılk'arı 
var? Meseleye biraz da bu açıdan balkmak ge
rekir. Bir muhalefetin ilk defa Türk Parla- » 
monte- tarihinde bir prensip açılsından mesele
lere bakmasını tutup da işi karmaşa'lığa ve kao
sa getirip ille de gürültü patırdı ile susturmaya 
çalışmak zihniyetini taşımak dâhi Anayasanın, 
'değil maddeleıCne, konmaış vuTgüllerliare dahi ay
kırıdır, konmuş virgüllerine dâtfıi aykırıdır. 
Günkü Anayasa, hukuk düzenleri bir samimi
yet, bir içtenlik, bir inanca ister. Domiokrasi 
veya Anayasa sadece benim işime yaradığı ka
dar yürürlüktedir, ben kendi işime gelmediği 
yerde onu çiğnenmekten de kurtarır, rafa kal
dırırım düşüncesi ile ve daima bir kaba kuv
vet hesabına dayanarak bir memlekette gerçek 
özgürlük falan olmaz. Çok Sayın Başbakandan 
rica ederim, dilinin altındaki söndüklerinin bak
lasını ortaya çıkarsın. Burası mabköme değil
dir. Anayasa Mahkemesi vardır. Büfaün yazılar, 
çizilir, beyanlar, Meclis zabıtları önündedir ve 
her şey haltın önünde cereyan edecektir. Ama, 
bu şdkilde tarifi yapılmıyan kelimelerle komü
nist... Nedir kam'imislt ? Emekçi diktası demek-
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tir, emekçi halkın diktası demektir. Nedir fa-
şiziJm? Sayın Barbakanın söylediği gibli öyi-e 
(kişi diktası) demek değildir, burjuva sınıfının 
diktası, kapitalizmin diktası demektir. Ancak, 
kapitalistliğe inananların arasındaki konuşma 
bir filipin demokrasisidir ki, bu sadece sömü
rülmekte olan mömleketlcrde caridir ve aslın
da bir Amerikan tavsiyesidir arkadaşlarım. 

Ş'imidii burada bir parça da tekillik olarak
tan pensionel .meselesine değinmek isterim. Tür
kiye'nin bütün barem cetvellerine baktığımız 
vakit ve Peröonel Kanununun bir türlü çıkmı-
yan kadro hazırlıklarını gözden geçirdiğimiz 
vakit, hakikaten saıbalhtan akşama kendi kırık 
masasında mürekkebi kurumuş hokkasının ya
nında uğraşan memurlara ait biçlbir şey göste-
rilımem ektedir, hiçlbir yatkınlık gösterilmemek
tedir. Bunların bir oy çoğunluğu yoktur. Bir 
etkili gücü de yoktur, sendikası da yoktur. 
Pelki, bunu ezdirmek mi, bunları hiç düşünme
mek mi, bunların çjoluikları, çocukları yok 
mu? Geçinecek 400 • 500 lira ile ve onun bura
da dili de yok, burada sesi de yek. Bu, bu şeMde-
ki bir personel politikası ile ancak sesi çıkan
ların, ancak hakkını, koruyalbilecek ölçüdeki 
kişilerin veya bir burjuva sınıfına mensubolan 
en aşağı 1 000 liralık kişilerin petrol borusun-
daki 60 000 000 u paylaşma üstündeki politi-

» kaisını elbetteki biz tenkid edeceğiz. Halk bunu 
anlayıp oyları bize teveccüh edinceye kadar 
tenkid edeceğiz. Ama, demokrasilerde bundan 
korkulmaz, demokrasilerde bunlardan korkul
maz ve lâf gürültüye getirilmez. 

Bir de .millî emniyet meselesi üzerinde dur
an ak isterim. Millî emniyet, memleketin büyük 
millî (menfaatlerini koruması için konulmuş bir 
müessesedir. Aslında monarşik devirlerden kal
ma bir müessesedir. Yani krala bağlıdır, kral
dan sonra oğlu gelir, ona bağladır. Demıokratik 
«memleketlerde iktidarlar gelip geçici olduğu 
için, bu çeşit gizli müesseselerin iktidar üs
tlünde dâhi bir ağırlık hissettirmesi bafhis ko
nusudur. Nitekim, Amerika'da bu hususta bü
yük tahkikatlar açılmıştır. Türkiye'de millî em
niyet tutup da hakikaten millî menfaatlerin 
gereğini yerine getireceği yerde kazara bir 
ajana bir sendika kurdurur ise Anayasayı meselâ 
çiğnemiş olur. Kazara bir partinin karşısına gizli, 
toprak altı faaliyeti gösteren matbaalarda basıl
mış broşürlerle çıkar ise güya bir başka parti 

imiş gibi, Anayasayı çiğnemiş olur. Burada be
nim çok önemle rica ettiğim saym Başbakandan, 
ajanlar bir sorumluluk taşımalıdır. Kızdığı adam 
için mi jurnal yazıyor, hangi ölçüde, hangi fik
rin insanı olarak rapor yazıyor, ne derece doğ
ru? Altma^imza atmıyor, sorumluluktan kaçıyor. 
Hiç değilse âmirlerinin, sorumlu kişilerin tanıya
cağı bir inisiyal ile kendisini tesbit etmelidir ra
porun üstüne. Sorumluluk olmıyan yerde hiçbir 
zaman ciddiyet olmaz. Ciddiyet olmıyan şeyde 
insanların başını belâya sokmamalıdır. Çünkü, 
savcıları yan yoldan kontrol etmek ister, sendika
ları yan yoldan kontrol etmek ister, partilerin 
karşısına çıkmak ister, gizli faaliyet gösterir. Bun
ların hepsi büyük millî menfaatlerin icabıdır di
ye Anayasa içi addedilmektedir. Bunun karşısı
na keyfî, imzasız, sorumsuz meçhulât ile ortaya 
bir umacı çıkarılır ise o zaman iktidarlar dahi 
başa çıkamaz. Çünkü, iktidarlar gelip geçicidir 
ve polis devletinden vaz geçtik, polisin devleti ku
rulmuş olur ve meçhuller idare etmeye başlar bir 
memleketi. Bu tehlike Amerika'nın da üstünde 
sallanmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Çetin Altan, iki dakikanız 
kalmıştır, lütfen bağlayın efendim. 

T. İ. P. GRUPU ADINA ÇETİN ALTAN 
(Devamla) — Efendim, arz ettim; sadece icraat
tan bahsetmiş olsaydım yirmi dakika çok uzun 
gelecekti. Ama, bu tenkidlerimizde yirmi dakika; 
insaf edin, insaf edin. 

Daha başka meselelerden de bahsetmek ister
dim, maalesef zamanım doldu. Anlatmak ister
dim ki, arkadaşlarım; sosyalizmin zıddı yani solun 
zıddı sağ, nurculuk değildir, kapitalizmdir. Nur
culuğun zıddı «laisizm» dir. Bu iki şey biribirine 
karıştırılarak yapılan hüncrbazlık çok ince bir 
Bizans burjuvasının zekâsıdır ki; gerçeğe uygun 
değildir. Nurcu da burjuvaziye kızar, metafizik 
yoldan gâvur dediği köylü ile işçi değildir. Sos
yalist de bilimsel ve ihtisas yönünden burjuvayı 
kontrol etmek ister; ikisi de halktan gelen cere
yandır. İkisini biribirine düşürüp kapitalizmi 
hiç hesaba katmamak çok ustaca kurulmuş bir 
tuhaf oyundur. Sosyalizm sol olarak ele alıp sağ 
diye nurculuğu karşımıza çıkarmayın, bizim kar
şımızda olan kapitalizmdir ve faşizm eğilimleri 
gösteren kapitalizmdir, nurculuğun karşısı lai
sizmdir. 
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Bunu da saygı ile arz ettikten sonra, beni din
lemenize çok çok teşekkür eder, hepinizi hürmetle 
tekrar tekrar selâmlarım, milletvekilleri. (T. İ. 
P. sıralarından, alkışlar.); (A. P. sıralarından, 
müdahaleler.) 

Benim fesim düzelir, mesele kafayı düzeltmek
te arkadaşlar... 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmıyalım 
arkadaşlar. 

C. H. P. Grupu adına Sayın Coşkun Kırca? 
Yok. 

T. î. P. Grupu adına Sayın Ali Karcı? Buyu-
. runuz efendim. 

ALÎ KARCI (Adana) — Vaz geçtim efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Ali Karcı vaz geçtiler. 
Şahısları adına söz sırasında olan arkadaşları 

konuşmaya çağıracağım. 
Hasan Tahsin Uzun?,. Sayın Uzun buyurunuz 

efendim. 

HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şahsım adı
na Başbakanlık bütçesi üzerindeki görüşlerimi kı
sa ve öz olarak anlatmaya çalışacağım. Benden 
evvel konuşan grup sözcüsü arkadaşlarım bütçe
nin hemen hemen bütün konularına dokundular. 
Ben de Sayın Başbakanın iktidara geldiği gün, 
Başbakan olarak Büyük Meclis kürsüsünden Hü
kümet programında Türk Milletine neler yapa
bileceğini 17 ay evvel bu büyük Meclisin çatısı 
altından dinlemiştim. Benim gibi sizler de din
lediniz. Bütün 32 milyon Türk milleti radyoda Sa
yın Başbakanın bu konuşmasını dinledi. Her keş
te bir rahatlama, herkeste bir ümit ışığı belirmiş
ti. Fakir, sevinçli, karnının doyacağına inançlıy
dı. Taksi şoförü yarınından emindi. Çünkü Sa
yın Başbakan her şoför arkadaşa bir araba alabi
lecek bir imkân vadediyordu. Türk köylüsü mem
nun, Türk işçisi memnun, Türk memuru perso
nel Kanunu çıkacak diye memnundu. Velhasıl 
Türkiye'de yaşıyan bütün insanlar, istikbale iyi 
bakıyordu. 

Muhterem arkadaşlarım; aradan 17 ay gibi 
bir zaman geçmesine rağmen Türk Milleti Sayın 
Başbakanın "Hükümet programında söyledikleri
nin hiçbirini yapmadığı, tam tersini yaptığı gö
rüldü. Vatandaş mevcut Hükümetten piyasanın 
ucuzlatılmasını beklerken, piyasanın pahalandığı
nı gördü, şoför kendisine araba alınacağını düşü

nürken arabalara zam geldi, araba alamadığı gi
bi arabası varsa onu satma yoluna gitti. Tür
kiye'de mevcut memurlarımıza uygulanması 
lâzımgelen Devlet Personel Kanunu ise, ne ola
cağı belirsiz bir çıkmaza girmiştir. Bu kanunun 
büyük Meelisten malî hükümleri 1 Mart 1966 
tarihinde yürürlüğe girecektir, şeklinde çıkmış
tır. Aradan bir yıl geçmesine rağmen bu hü
kümler maalesef tatbikat sahasına konulmamış
tır. Sayın Başbakan dâhil, diğer bâzı bakan
ların, gerek Mecliste, gerekse basın toplantıla
rında, bu kanunu mutlaka tatbik edeceğiz dedik
leri bir gerçektir. Yine Sayın Başbakanın bir 
basın toplantısında, Devlet Personel Kanu
nunun malî hükümleri mutlaka uygulanacaktır 
sözüm senettir, demesine rağmen Personel Ka
nunu uygulanamamıştır. Acaba bir milleti yö
neten, milletin başına gelen kimselerin konuşma
ları daha düşünceli, daha ciddî olması lâzımgel-
mez mi? Bir Başbakan sözüm senettir dedik
ten sonra, onu yerine getiremez ise, idare ettiği 
insanların o Başbakana güveni kalır mı? Onun 
idare ettiği Devlet gemesinin istikbaline emin 
gözlerle bakılabilir mi? Ben şahsan böyle bir 
Başbakanın, düşünmeden, incelemeden, tetkik 
etmeden konuşan bir Başbakanın bu Devlet 
gemisini hatasız, belâsız, kazasız limana ulaştı
racağından emin değilim, endişeliyim. Bugün 
Türkiye'mizde Devlet mekanizması zor çalışır 
bir vaziyettedir. Devlet memurlarından isteni
len randıman alınamamaktadır. Bunların çeşit
li sebepleri vardır. Bunları uzun, uzun söyle
meye zaman müsait değildir. Yalnız Devlet da
irelerinde çalışan odacı kadroları insanı düşün
dürmektedir. Bu odacıların aldıkları para 
200 ilâ 250 liradır. Bununla evi olmıyan bir 
kimse ve 2 de çocuk okutursa nasıl geçinir, na
sıl yaşar? Bunu, düşünen bir insan olarak ak
lım ermiyor; bunun sırrını çözemiyorum. Bu 
adamlar sefalet içerisindedir, sıkıntı içerisin
dedir ve açtırlar. Sayın Başbakan Devlet daire
lerindeki bu odacıların durumu hakkında bir 
şey düşünüyor mu? Bunları sefaletten kurta
racak çareler aramış mı dır veyahut araştırmak 
niyeti var mıdır? Öğrenmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Memleketimizde işlerin yürümesi için mut

laka vergiye ihtiyaç vardır fakat bir memlekette 
zam yapacaksın, öteki tarafta asıl şekerin ya
pıcısı Türk köylüsünün pancarına zam yapını-
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yacaksm. Bu şekilde zam olmaz. Bu şekilde 
vergi alınmaz ve şekeri stok eden bâzı kimseler 
kısa zamanda zengin olur. Bu durumda Sayın 
Başbakanın 82 milyon vatandaşın başı olamıya-
cağı endişesi bende belirmektedir. Bu yapılan 
zamlarla Türkiye'de yine bâzı şahıslar zengin 
olmaktadır ve bu sistemle daha. da zengin ola
caktır. Fakir vatandaş daha fakir duruma dü
şecektir. Bunun önüne geçilmesi lâzımdır. 

Bugün Devlet dairelerindeki lükse değinmek 
istiyorum. 2,5 milyar lira açığı bulunan bir 
bütçenin takatinin üstünde bir israf vardır, lüks 
vardır. Sayın Başbakan buna bir çare bulma
lısınız. .Bir tarafta oturacak bir Hükümet kona
ğı yok, sandal yası yok, taşra daireleri; diğer 
tarafta yeni kuruluş halinde bulunan Köy İşleri 
Bakanlığındaki lüks her halde arkadaşlarımın 
da gözünden kaçmamış olsa gerek. Fakir halk
tan vergi alacaksın ve bunu halkın yararına de
ğil de, fuzuli yerlere harcayacaksın ; bu doğru 
değildir. Bunun önüne geçilmesi lâzımdır. 

Milleti idare eden Hükümetlerin millete yapa
bilecekleri şeyleri söylemeleri lâzımdır. Yapa-
mıyacakları fakat hayallerinde yaşattıkları ko
nulan vatandaşa söylemeleri doğru değildir. Bu 
şekil vaitler vatandaşı bedbin eder. Hükümetine 
karşı güveni sarsılır, böyle Hükümetin ömrü 
ilk zamanlarda parlak dahi görünse, sonu gel-
miyen Hükümetler durumuna düşerler ve kısa 
zamanda, iktidardan giderler. 

Başbakanlık Bütçesinin Türk Milletine ve 
Başbakanlık erkânına hayırlı olmasını diler, say
gılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın llyas Kılıç?.. («Yok» ses
leri) 

Sayın Mustafa Kemâl Çilesiz?.. («Yok» ses
leri) 

Sayın Ahmet Mustafaoğlu?.. 
AHMET MUSTAFAO(TLU (Erzurum) — 

Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın İhsan Kabadayı.. 

İHSAN KABADAYİ (Konya) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Reşat Özarda. 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Söz hakkımı 

Sayın Ahmet Tahtakılıç'a veriyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Tahtakılıç. 
AHMET TAHTAKILIO (İstanbul) — Sa

yın Başkan, muhterem milletvekilleri; Türkiye 
Cumhuriyeti Başbakanlık Bütçesi dolayısiyle 

ehemmiyetli gördüğüm üç noktaya dokunmak 
istiyorum : 

Birincisi, Türk Devlet teşkilâtının yeniden 
gözden geçirilmeye muhtaç olduğu; 

İkincisi, bir plân disiplini fikrinin Türkiye'de 
tatbikçisinin ve kontrolcüsünün görülmemiş ol
ması keyfiyeti; 

Üçüncüsü de, Türkiye Devletinde bir hizmet 
revizyonuna ihtiyaç olduğu noktasını Başbakan
lık Bütçesi dolayısiyle yüksek huzurunuzda arz 
etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar; herkes Türk Anayasa
sından bahsederek söze başlıyor. Bunda hayır • 
da vardır. İsabetli kullanılsa, isabetli kullanıl
masa hayır vardır. Türk Anayasası halanda şim
diye kadar eksik kalan bir görüş, Türk Anayasa
sının milî felsefesine uygun olması keyfiyeti
dir. Bunun üzerinde, Başbakanlık, Devlet Teş
kilâtı, Parlâmento, CumhurBaşkanı, Anayasa 
müesseseleri hakikaten ciddî olarak durmalıdır. 

Her parti kendi felsefesinden bahsediyor. 
Acaba Türk Milletinin bir felsefesi yok mudur? 
Türk Milletinin bir tarihi gelişi yok mudur? Bu 
geliş içerisinde, ileriye doğru bir sezgi içerisinde 
bulunmıyacak mıdır?.. 

Sayın arkadaşlar, Türk Milletinin felsefesi, 
Türk Tarihinin seyri içerisinde şahsi ve keyfî 
idareler, her nevi dikta düşüncesi, her nevi sı
nıf hâkimiyeti fikri, devrini tamamlamış, if
lâs etmiş; Türk Anayasası Türk Milletinin ka
yıtsız şartsız millî hâkimiyet felsefesi üzerine 
kurulmuş ve milletçe kaderinin ağarmasını bu 
yolda görmesinin bir eseridir. O halde yeni 
Anayasayı temel yaptığımız andan itibaren 
Türkiye'de rejim buhranı havasının hâlâ es
mesinden veya estirilmesinden Sayın Başbaka
nın da bu rejim buhranı havasına zaman zaman 
kendisini kaptırmasından esef duymamaya imkân 
yoktur. 

Sayın arkadaşlarını; hâlâ hangi rejim buhranı 
olacak bu memlekette? Türk Devleti 'Türk Ana
yasasına göre çalışacak, iktidarı millet, reyi ile 
tâyin edecek. Bu iki anagörüş hâkim olduğu 
müddetçe bu memlekette rejim buhranı havası
nın esmesinin, estirilmesinin ve böyle bir veh
me kapılmanın sebebi yoktur. O halde arkadaş
larım, dikkat ederseniz, rejim buhranı havasını 
kökünden yok etmesi lâzımgelen Parlâmento
nun mânevi havasında, Hükümetin davranış-
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larında ve Hükümet kadrosu içinde müessese
lerin kendilerine göre bir rejim buhranı havası 
varmışeasma bir davranış içerisinde bulunmasın
dan ileri geliyor. Onun için artık arkadaşlar, 
halledilecek binbir derdimiz olduğuna göre, şu 
Türk Devlet teşkilâtını bir yerli yerine otur
talım. Arkadaşlar, Türk Devlet teşkilâtı, 
hükümetlerin halk reyi ile birbirini takibeden 
değişmesinden farklı olarak temelli bir kuru
luştur. Onda Devlet teşkilâtı Başbakanlık 
müessesesinden itibaren adliyesiyle, ierasiyle, ka
za organiyle, teşriî organiyle yerli yerine otur
duğu andan itibaren Türkiye'de rejim buhra
nından bahsetmeye hiçbir sebep kalmıyacaktır. 
O halde şu rejim buhranı havasının bu Anayasa
nın tesadüfen 27 Mayıstan sonra Türk Milleti
ne mal edilmesi şeklinde anlaşılmasiyle arkadaş
lar nihayet bulmaz. 

Bu Anayasa padişahlık müessesesinin tarihe 
karışmasiyle birlikle şahıs ve kayfî idarelerin 
Türk tarihinde ebediyen son bulması zihniye
tine istinadeden bir hâkimiyeti milliye fikrine 
dayanmış olmasından kuvvet alır ve bunun üze
rinde yaşıyacak hiçbir kuvvet yoktur arkadaş
larım. Onun için Sayın Başbakandan ricam, ev
velâ müesses Devlet teşkilâtını temelli olarak 
yerli .yerine oturtmalı ve hükümetlerin birbirini 
takiben millet iradesiyle gelip geçmesinden 
farklı olarak Türk Anayasasına kurulmuş olan 
Devlet teşkilâtına, vatandaş haklarına, ka
nun hâkimiyeti fikrine ve milletin refahı fikrine 
dayanan bir -Türk Devleti çarkı yerli, yerini 
bulmuş olarak, yerleşmiş olarak, oturmuş olarak 
vazifesini gördüğü andan itibaren artık Türki
ye'de rejim buhranı havasından bahsetmek bey
hude bir hal alır. 

Aziz kardeşlerim; rejim buhranının en büyük 
sebebi Devlet teşkilâtında bütün müesseselerin 
yerli yerini almamasından, Anayasa ile kurul
muş müesseselerin fonksiyonlarını tam yapma
masından doğmaktadır. Meselâ en nazik bir 
mevzuu ele alalım. Arkadaşlarım, Türk Ordusu 
millî müessesedir. Türk Ordusu 32 milyonun va
tandaşın her birinin şahsiyetinde içinde bulun
duğu bir müesesedir ve vazifesi Türk Anaya
sasının sınırları içerisinde memleket müdafaa
sının, memleketin temel müesseselerinin emni
yet içerisinde bulunmasından ibarettir. Hal 
böyle iken, her gün bu memlekete, ordu mevzuu, 
Parlâmento mevzuu, vatandaş mevzuu diye yeni 

yeni buhran havası estirmeye kimsenin hakkı 
yoktur arkadaşlar. Ordu Türk kanunları içeri
sinde vazifesini gereği gibi görmek mevkiindedir 
ve bir millî müessese olmak keyfiyeti de bundan 
doğmaktadır. Mehmetçikten en büyük subayına 
kadar onun varlığını Türk Anayasasından, millî 
felsefeden ayırmaya hiç kimsenin gücü yetmi-
yecektir. Türkiye nizamının, Anayasa nizamı
nın kurucusu olmakta elbette vazifesini yap
mış olacaktır. O halde sık sık memlekette ordu 
fikri etrafında yaratılan yanlış zihniyetin hiçbir 
yeri yoktur arkadaşlar. 

Aziz arkadaşlar, bir kere daha arz etmiştim; 
kapıdaki Mehmetçik benim seçilmiş olma sıfatı
ma selâm verir. Türk subayı da, Türk kanun
ları içerisindeki vazifesiyle sınırlı ve mukaddes 
bir hedefin istikametinde görevini gördüğü za
man meşruiyet içerisindedir. O halde hangi 
Anayasa buhranından bahsedeceğiz, hangi re
jim buhranından bahsedeceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım; Anayasa 'müesse
sesi içerisinde yer alan müos'selselerde gördüğü
müz bir" rahatsızlık 'var; Sayın Başhaikan ve 
Parlâmento bunun ü'zıerinde durmalıdır. 

Arkadaşlarım, üniversite muhtariyeti, üni
versite profesörlerinin şahısları etrafında temsil 
edilen bir mulhltariyet değildir. Tetkikleri, araş
tırmaları ve ibu araştırmalarının neticelerini 
anemi eıkeit menfaatlerine kullanan üniversite 
Tünle Anayasasına. göre vazifesini yapıyor de
mektir. Binaenaleyh, sahip çıkmak noktasında 
bir za'fımız vaır. Bugün üniversitesi ile, Anaya
sa Mahkemesi ile, Adliyesi ile Tüıfk Anayasası
na, Türk Devleti fikrine sahip çıktığı andan iti
baren buhran fikri kökünden zail olmuş olur. 
Onun için Sayın Başbakandan benim ricam 
var; Türk Devletinin temelli geleneklerine uy
gun olarak bir Başbakanlık çalışmalasını bu 
memlekette anane haline getirmelidir. Bu, ar
kadaşlar iki şekilde mümkün olur. Barbakanın 
şalhsi davranışlarımdan şunu hissediyorum, dı
şardan sezgim odur İki; aksi kanaatte iseler, 
aksi varit ise bunu açıkça ifade etsinler; Sa
yın Başbakan bütün meseleleri kendi şalhsi oto
riteleri, kendi şahsı etrafında toplayıp ve şah
san çalışmak suretiyle her meseleyi halletmek 
gibi bir davranış içerisinde bulunmaktadır. 
Dışardan toplumun görünüşü budur. 

BAŞKAN — Sayın Talhtakılıç, iki dakika
nız kalmıştı, ona göre toplayın lütfen. 
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AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Ken
dilerine rica ediyorum; bir Başbakan 20 nci 
yüz yılın ikinci yarısından sonra büyük dış 
proplemlerle, büyük ekomıomilk problemleri ta-
'kilbedebil'iyorsa büyük muvaffakiyet gösteri
yor deımektir. Kendisinden ricam, Başbakanlık 
mevkiini bu tarzda anlamalı ve 'onun haricinde 
organizasyonu çalıştırma yoluna gilbınelidir. Dı
şarıda gördüğümüz manzara maalesef, Başba-
Ikanın her mesuliyeti, her işi üzerine almaık 
igilbi bir tutum içinde Ibulunuyor şeklindedir. 
Bu hiejbir zaman doğru değildir. Hükümet top
lantısı için verilen rakamlar doğru ise, şahsi 
çalışma metoduna Barbakan maalesef zihniye
tine rağmen girmek üzeredir. Bu, memleket için 
tehlikelidir! 'Büyük dış meselelerle, büyüde eko
nomik meseleleri tetkik edebiliyor, takibe dehi-
liyorsa Başlbakan vazifesini yapıyor demektir. 
Onun için plânımız disiplin ister, bu disiplin bir 
Başbakanlık yardımcısiyle olalbilir arkadaşlar. 

Plân disiplini şudur: Plân gerçeklere uy
gun olduktan sonra günü gününe takip istiyen 
bir müessesedir. G'ünü gününe takibetmek de 
ancak bir Başlbakan Yardımcısiyle olalbilir. Bu 
koordinasyon vazifesini görecek, (bütün müesse
seleri aynı zamanda işletecek ve bu sayede 
plân disiplini meydana gelecek ve plân gereği 
gibi tatbik edilecek. Türk Devlet Teşkilâtı hak
kında bir cümle söyliyerek şunu açıkça, ifade 
edeyim; revizyon şudur arkadaşlarım: Sayın 
Başibakan şu gerçeği açıkça ifade etsinler, Tür
kiye'nin meselelerinin halli kolay • mıdır, değil 
midir? Refah Devleti çok uzaktadır. Buraya 
varmanın yolu, evvelâ Devlet dairelerinde hiz
met revizyonoı yapmakla mümkündür. Nüfus da
ireleriyle Tapu dairelerini kendilerinle misâl 
göstereceğim: 

Bugün nüfus daireleri, Tapu daireleri tarihî 
kuruluş içerisinde çok dar kadro ile vazifele
rini görmektedir. Buna. mukalbil Amerikan an
layışı içinde kurulmuş yeni müesseseler var
dır ki, namütenahi büyük mafsraflarla çalışmak
tadır. Onun için Türk Devletinde hizmet reviz
yonu yapmalı. Fazla kadro fikri, hizmet reviz
yonu yapılmadıkça meydana çıkmaz ve hizmet 
revizyonu yapılmadıkça da bütçelerde tasarruf 
imkânı olmaz. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (C. K. M. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; Baş
bakanlık Bütçesi üzerinde altı arkadaşımız ko
nuşmuş bulunuyor. Yeterlik önergesi vardır. 
Hükümet söz istiyorsa Hükümete söz verece
ğiz. 

Buyurun Sayın Başbakan. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İs

parta) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
huzurunuzda 1967 yılı bütçesi ile ilgili olaralk 
konuşmak üzere bulunuyorum. Hepinizi saygı 
ile selâmlarım. (A. P. sıralarından alkış
lar) 

Daiha evvel Bütçe Komisyonunda daha son
ra Senatoda, şimdi de Yüce Mecliste görüşül
mekte olan 'bütçenin umumi müzakerelerini 
dikkatle talkibettim. Evvelâ hususi birtakım me
selelere geçmeden evvel umumi intibalarımı 
arz edeceğim. Bu intibalarıni daha çjok münaka
şaları muayyen kanallara, muayyen istikamet
lere çevirme yönünden düşünülmüştür. Üç gün
dür Yüce Mecliste devam etmekte olan bütçe 
müzakereleri, evvelâ milletçe karara bağlamış 
olduğumuz birçok hususlar sanki muallâkta 
imiş gibi yeniden münakaşasına vesile teşkil 
etmiştir. 

Anlaşılıyor ki, Yüce Meclis daha birçok otu
rumların da bu münakaşaları yapmaya devam ede
cektir. Şurasını belirtmek isterim ki, temel felse
fede, temel inançlarda bir müşterek anlayış için
de olunmadıkça Yüce Meclisin çalışmalarını fev
kalâde randımansız duruma getirecektir. Bu çe
şit çalışmaları. Anayasamızın muayyen hususları 
karara bağlamıştır. Bugün, son üç gün zarfın
da burada ve tahmin ediyorum ki, bütün bütçe 
müzakereleri sırasında, ondan sonra genel görüş
me, gensoru vesileleri ile, daha sonra kanunların 
müzakeresi dolayısiyle, üç gündür burada tekrar
lanmış olan konular tekrarlanmaya devam ede
cektir. 

Aslında bu bir Anayasa münaka şasidir. Hal
buki, Anayasa 1961 Anayasası, büyük milletimi
zin referandumuna sunulmuş ve yüzde 62 reyle 
tasvibedilmiştir. Şayet bu Anayasayı yok farz 
edip veya Anayasanın muayyen maddelerini is
tediğiniz şekilde anlayıp diğer maddelerini yok 
farz edin, bir düzen hevesi içinde isek, o zaman 
evvelâ bu mesele halledilmelidir. Şunu demek 
istiyorum; şayet Türk Anayasası sosyalizm mas
kesi altında komünizme açıktır diyenler varsa şu 
suali evvelâ cevaplandırmalıdırlar: «Bu Anayasa 
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bu şartlar altında mı Türk milletinin referandu
muna sunuldu ve öylece referandumu kazandı?» 
(A. P. sıralarından «bravo» sesleri, alkışlar.) Bu
nun cevaplandırılması lâzımdır. 

Muhterem milletvekilleri; ciddî bir Anayasa 
buhranına gitmeden huzurunuzda samimiyetle şu
nu arz etmek istiyorum ki, bu meselenin münaka
şası daha uzun sürmemelidir. Burada meseleler, 
ha uzun sürmemelidir. Burada meseleler, konu-
konuşuluyor, aynı münakaşalar sayın milletvekille
ri 9 Kasım 1965 tarihinde, 8 Kasım 1965 tarihinde, 
7 Kasım 1965 tarihinde bu kürsüde yapılmıştır. 
Aynı münakaşaların, geçen 15 ayın zabtılarını 
tetkik ettiğimiz zaman, bu münakaşaların kerrat 
ile yapıldığını görürüz. Bu, zaman israfıdır. Bu 
mevzua tekrar döneceğim. 

İkinci bir husus; icranın fonksiyonu meselesi
dir. Görülüyor ki, icranın fonksiyonunda da bâ
zı yanlış anlamalar var. 

Muhterem milletvekilleri; müessir bir icra her 
memleketin arzusunu çektiği bir durumdur, mü
essir bir icranın şartları vardır. Yani müessir 
bir yürütme organından bahsediyorum, müessir 
bir yürütme organı, her parlâmentonun, her mem
leketin istediği bir husustur. Esasen müessir bir 
yürütme organını meydana getiremezsek, o za
man birtakım sıkıntıların içine gireriz. Bizim 
Parlâmentomuzda yapılan birçok münakaşalar, 
yürütme organının diğer organlarla olan münase
betleri, özerk kuruluşlar, kanunlar nezdinde yü
rütme organının fonksiyonu, yürütme organının 
mesuliyetleri hemen hemen her parlâmentoda, 
her parlömenter düzen içinde yapılmıştır. 

İşin enteresan tarafı şudur ki, bizim Parlâ
mentomuzda yapılmakta olan bu münakaşalar 
Fransa'nın 4 ncü Cumhuriyetinde, Amerika'da, 
İngiltere'de, İtalya'da-, Almanya'da hep yapıl
mıştır ve yine buna benzer münakaşalar yapıla-
gelmektedir. 

Muhterem milletvekilleri; Teşriî Organ, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi, Millet Meclisi ve Cum
huriyet Senatosuyla Anayasada verilmiş fonksi
yonlarla kanunları yapar, Teşriî Organın huzu
runa İcra kanun teklifleriyle gelir. Ama, Türk 
Anayasasını tetkik ediniz, icranın mesuliyeti var
dır, yetkisi hemen hemen yoktur. Yani Türk 
Anayasasında mesuliyet tarif edilmiştir de yetki 
tarif edilmemiştir. Onun içindir ki, her önüne 
gelen icraya taş atar. Ama, icranın ne yapması 

lâzımdı, ne yapabilir diye mütalâa etmekten ka
çınır. 

Muhterem milletvekilleri; Türkiye yeni bir ça
ğın içindedir. Bu yeni çağda demokratik mef
humları, demokratik konsepsiyonları eğer doğru 
anlar, doğru tatbik edersek bunların arkasında 
birtakım hesaplar aramazsak o zaman Türkiye'de 
demokratik rejimin gelişmesine büyük mikyasta 
yardımcı oluruz. Onun içindir ki, yapılmakta 
olan birtakım münakaşaları kuruluşumuzun bün
yesinde aramak ve bünyede ısla'hlar gerekiyor
sa bu ıslahları düşünmek gerekmektedir. 

Bir münakaşa daha yapılıyor; ekonomik dü
zen münakaşası. Artık bunda da, plânlı devrenin 
5 nci yılının başında bir vuzuha varmamız lâzım
dır, şarttır,, zarurettir. 

Türkiye nasıl bir ekonomi düzeni benimsemiş
tir. Türk Anayasası nasıl bir ekonomik düzenin 
peşindedir? Bunu iyi tesbit etmemiz gerekiyor. 
Aslında bunların hepsi var ama, münakaşa edili
yor. Münakaşalar yanlış zeminlerde ve yanlış 
meydanlarda yapılıyor. Bunları doğru bir ze
minin içine getirmeye mecburuz. Burada, şu 
kürsüde Türk Anayasasının kabul ettiği sis
temle Marksizmitt ihtilâlci sosyalizmin fikirle
rini bağdaştırmak imkânı yoktur. Bu münaka
şaları hep yapıp durduğumuz takdirde, Mecli
simizi memleket efkârı umumiyesini gerginlik
lerden ve tedirginliklerden kurtarmamıza im
kân yoktur. Onun için vuzuha varmamız lâzım
dır. Bunun dışında konuşulan münferit mesele
ler ve icraya taallûk eden meseleler olmuştur. 
Bunların, sabrınızı suiistimal etmemek şartı ile, 
bâzılarına dokunacağım. 

Evvelâ şurasını arz edeyim : Burada konu
şan muhterem muhalefet hatiplerinin, konuşma
larına değinirken, gayet tabiî olarak muhalefe
tin takınması lâzımgelen tavrı, muhalefet olma
nın verdiği hususiyetleri idrâk ediyorum, bina
enaleyh iktidar olmanın, Hükümet olmanın me
suliyetini de hesaba katarak konuşacağımdan, 
belki bâzı hususlara lâzımgeldiği ölçüde derin
lemesine değinmek imkânı olmıyacaktır. 

Bir hususu tesbit edelim : Burada çeşitli 
partilere mensup çeşitli hatipler konuştular. Ha
kikaten Parlâmentomuzda 5 muhalefet partisi
nin bulunması iktidar olmayı epeyce güçleştir
mektedir. Çünkü, bizatihi muhalefet partileri 
hatiplerinin sözleri içerisinde tezatlar, tenakuz-
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lar vardır, böyle olması da gayet tabiîdir. O 
zaman verilecek cevapların sadece memnun 
edici değil, tenvir edici bir mahiyeti olacaktır. 

Türkiye İşçi Partisinden başlıyacağım. Zira 
bir taraftan; siz burada şu kadar kişisiniz, biz 
orada bir avuç insanız sız] an m asiyle huzurunu
za gelirler, bu arada diğer taraftan da bu kür
süyü en çok işgal ederler ve üç gündür hemen 
hemen saatlerce konuşan hatiplerinin söyledik
leri hususları bir tasnif etmekte fayda görüyo
rum. Bunları bir tasnif edelim. Ne diyor Tür
kiye işçi Partisi? 

Bir defa 1965 bütçesinin tümü üzerinde, Hü
kümet programı üzerinde daha sonra çeşitli ve
silelerle açılmış bulunan gensorularda, radyo
larda, seçim nutuklarında ne söylemişlersc, her 
şeyi tekrar ediyorlar. İddiaları şu : «Türkiye 
bir sömürü düzeni içindedir.» 

Sayın, milletvekilleri; gönül isterdi ki, mu
halefet hatipleri Türkiye'nin bir sömürü düze
ni içinde olup olmadığına dair mütalâalarını 
söylesinler. Çünkü, Türkiye'nin düzeni sadece 
Adalet Partisini alakadar eden bir mesele değil
dir. Türkiye bir sömürü düzeni içinde ise, eğer 
hakikaten bu kanaatte iseler, Yüce Meclis ola
rak bunun çaresini aramak mecburiyetindeyiz 
ve nedenlerini bulmak mecburiyetindeyiz, Tür
kiye'yi kimin sömürdüğünü arayıp, çıkarmaya 
mecburuz. Bunları sadece, canım bırakalım 
söylesinler, bırakalım ne halleri varsa görsün
ler deyip geçiştirenleyiz. Çünkü birtakım zehir
lerin umumi efkârdaki tahribatını düşünmeye 
mecburuz. Hakikaten Türkiye sömürülüyor da 
senelerdir, Türk Parlâmentoları, Türk hükü
metleri buna bigâne mi kalmıştır1? Hakikaten 
Türkiye sömürülüyor da bugünkü Parlâmento 
ve onun güvenine dayanan hükümetler buna 
bigâne mi kalmaktadır1? Bu sualin cevabım bul
maya mecburuz. Bu mevzuu biraz sonra daha 
tafsilâtlı işliyeceğim. 

İkinci iddiaları şu; «Türkiye bugünkü az 
gelişmiş memleketler gibi idare edilemez.» di
yorlar. Türkiye'nin idaresi Anayasa ile, kanun
larla tesbit edilmemiş 'midir? Neden şikâyet 
edilmektedir? Türk Anayasasından, Türk ka
nunlarından mı, Türkiye'de bugün cari olan 
sistemden mi; neden şikâyet edilmektedir? Bu
nun da tesbit edilmesi lâzımdır. 

Üçüncü husus; «Halkımızın hoşlanmadığı, 
tepki göstereceği bir durum yaratılmaktadır.» 

diyorlar. Halkımızın göstereceği tepki acaba 
nedir, bu tepki nasıl olacaktır? Bunları böyle 
üstü kapalı söyleyip geçmek, ondan sonra da 
'birtakım mehafilde işlemek, bu olmaz. Açık 
rejimlerde her şey açıklık içinde olacak. Açık 
rejimlerde her şey halkın gözü önünde cereyan 
edecek. Buna iktidarların uyması lâzımgeldi-
ği kadar, muhalefet gruplarının da, uyması 
şarttır, zaruridir. 

Şimdi, memleketimiz dış memleketler tara
fından sömürülüyormuş; diğer bir iddia bu. 
Bundan birkaç gün evvelki bir ,gensoru dola-
yısiyle söyledim ve rica ettim : Muhalefet ha
tipleri gelip Türkiye'nin dış memleketler tara
fından sömürülüp ısömürülmediği hakkındaki 
fikirlerini söylesinler. Bunları da geçiştireme-
yiz. Neden sömürülüyor, kim sömürüyor ve 
neden bu zamana kadar hükümetler, Meclisler 
'buna müsaade etmişler, hali hazırdaki Meclis 
de müsaadenin içinde mi? Bu hususların tesbit 
edilmesi lâzımdır. Buraya gelip meseleleri 
söyleyip kaçmak kâfi değil, onların üstüne va
rılacağını da düşünmek lâzımdır. 

Sömürücü düzenine (çıkanlara karşı baskı 
yapılmış, baskı yapılmakta imiş. 

Şimdi, 'bütün bunların çaresi olarak da ba
kınız neyi tavsiye ediyorlar : Kalkınma bu 
şekilde yapılamazmış, [bugünkü düzenle de ya
pılanı azmış, ancak sosyalizme giden bir yol
dan yapılırmış. 

Türkiye İşçi Partisi sosyalizm mi istiyor ? 
Bu, bugünkü düzeni istemiyor demektir. Yani 
ıbugünkü düzeni kaldıralım, yerine sosyalizmi 
koyalım, diyor. Buna Türk kanunları müsait 
mi, değil mi, Türk Anayasası müsait mi, değil 
mi, Türk Parlâmentosu buna müsaade eder mi, 
etmez mi, Türk Milleti buna müsaade eder mi, 
etmez mi; bunu düşünmüyor. Ancak sosya
lizmle kalkınma olur, diyor. Peki, mademki 
sosyalizmle kalkınma olur, mademki Anayasa
yı böyle anlıyorsunuz, 1961 Anayasası altı se
nedir tatbik halinde ve çeşitli partiler taralın
dan tatbik edilmiş geliniyor, niçin Türkiye 
sosyalist bir Devlet değil? Bunun da cevabını 
bulmak lâzım. 

Ticaret devletleştirilmelidir... Hem bunu 
öyle güzel söylüyorlar ki, «Efendim, diyorlar, 
çiftçinin eline daha çok para geçer, böylece 
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evvelâ ihracat devletleştirilir, ithalât devlet
leştirilir, sömürü kalkar, ortadan.» Sömürü 
ne? Kâr müessesesi; kâr müessesesini inkâr 
eden sadece Marksizmdir. Kâr müessesesini hür 
teşebbüsün bulunduğu bir memlekette inkâr 
etmeye imkân yok. Gayrimeşru kârlardan çok 
kere şikâyetçi olunmuştur. Ama Devletin va
tandaştan şikâyet etmesini anlamaya imkân 
yok. Kanun çıkarınız, gayrimeşru kârlara. 
mâni olunuz, kaideler, nizamlar koyunuz, ama 
diyorsunuz ki, kâr müessesesi açık olduğu tak
dirde kâr müessesesi gayrimeşru bir müessese
dir. Bunun Anayasadaki, her vatandaşın is
tediği işi tutması hükmü ile .bağdaşmasına im
kân yoktur. Ticaret devletleştirilecek, kalkın
ma sosyalist yoldan olacak. Aynen kendi ifade
lerini tekrarlıyorum; bankacılık, sigortacılık 
devletleştirilecek. 

Muhterem milletvekilleri; halk ne yapacak? 
Halk ne ile meşgul olacak? 

ABDURRAHMAN GÜLER (Çorum) — Köle 
olacak, köle. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Mülkiyet, miras dlmıyacak. 

Şimdi diyecekler ki, biz, mülkiyet ve miras 
olmasın demedik; mülkiyet ve mirasın büyüğü 
olmasın, dedik. 

YUSUF KOÇAK (Konya) — Herkesin mül
kiyeti olsun, diyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Koçak'tan çok rica edi
yorum, yerinden müdaihale etmesinler. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İs
parta) — Sanayi sadece Devlet tarafından ku--
rulacak... İtirazınız varsa söyleyin. 

Türkiye'de sınıf mücadelesi olacaik. Sınıf 
'mücadelesi... 

Yalbancı sermayeye kapılar kapatılacak, dı
şarıdan kredi alınmıyacak, Türlkiyc petrolü ve 
yabancı sermaye millileştirilecek... Aynen söyle
diklerini söylüyorum, ıbir yerden de almadım 
yani buradaki notlarımdır. Ortak Pazara gir
meyeceğimiz ilân edilecek. Plân merkezî ve etm-
redici olacak. Bu plânla da 'kalkınma olmaz, 
böyle plân olmaz zaten... Böyle diyorlar. Tür
kiye'nin siyam ilişkileri, içinde bulunduğu siya
si ilişkileri hükümranlık 'haklarına aykırıdır, 
bunların hepsi koparı laca*k, Türkiye bir üçün
cü dünya Devleti olacak. 

Neticede, özel sektör ol'mıyacak, kâr olmı-
yacak 

Şimdi bunları 'söyledikten sıonra düzen hak
kında, bir de şahıslar hakkında ne diyorlar ba
kalım: 

Türkiye'de halk ağaların elin.de esir. Türki
ye'nin çarpık ve kaçakçı bir ekonomi düzeni 
var... Kendileri söylüyor. Halk açlıktan sefa
letten, çıplaklıktan, bizar, Türlkiyc derebey ka
lıntısı ağaların ıncım.1 cikeit i, tüccarı, kapkaççı, vıır-
ıguıncu; poliıfıilkacıları samliuın değil... Bütün bun
ların çaresi de sosyalizm. 

Halk halkkmda düşündükleri de şu: İstedi
ği zaman ayak bağı, istediği zaman uyanık, 
halk kütleleri, emekçi sınıflar nasıl... Çok tipik 
ıbir zihniyettir, sizi taihlil ediyoruz derler, ken
di kafasının içindekiler ini söylerler. Halkı uyu
yor ura görmek isterler; uyuyor derler; halkı 
uyanık mı görmek isterler; uyanık derler. 

Şimdi mulhteröm milletvekilleri; bu şartlar 
altında münakaşa yapına'k zor. Özel sektör için 
derler ki; «A. P. zaten meseleye başika türlü 
ıbakaınaz, A. P. meseleye sizin baktığınız gibi 
bakamaz; bu şekilde balkamaz.» 

Özel sektör için ne demek isterler? Adalet 
Partisi ser.mayadaıiarın partisidir. 'Türkiye'de 
eğer yüzde j53 rey alalbilecek bir parti sermaya-
darların partisi ismi ile adlandırılacak ise Tür
kiye'nin meseleleri hallolmuştur. (A. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Şimdi bunu neden derler? Gayet ustalıklı
dır. Bunu şunun için derler: Türikiye'de bir sı-

xnıf kavgası yaratmak, fakiri zeniğin aleyihine 
ıkışikırtmak için, zengini kuşkunun içine sokmak 
için, serbest iş erlbaibını, yarın ne olacak acaba, 
memleketin ufuklarını bir kara dumandır aldı, 
ıbundan nasıl kurtulacağız dedirtmek için derler 
ve akılları sıra Adalet Partisini; refahı, hürri
yeti, hakkı savunan ve T ürik» vatandaşının ken
di kaderine saıhiibolımasmı, savunan, temelinde 
millî hâkimiyet ve Türk vatandaşının yaratıcı 
gücü bulunan demokratik düzeni savunan Ada
let Partisini birtakım isnatların altında, birta
kım ağırhlklarm altında bırakmak isterler. Sa
dece onların söylemesiyle mesele bitse. 

Belki bir endişe olabilir ama düşünmek lâ
zımdır ki bu 'memlekette idrâik safhiibi, izan 
sahibi bir millet vardır ve düşünmek lâzımdır 
ki Büyük Türk Milleti bu şekildeki düşünceler
den rahatsız olmaktadır. Fikir özgürlüğü ile 
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bunun telif edilmesine imkân yoktur. Fikir 
Özgürlüğünü Devleti yıkmaya kadar götürdü
ğümüz takdirde o zaman hem parlâmentoların, 
hem hükümetlerin vebal altından kurtulmasına 
imkân yoktur, tarih indinde vebal altında kur
tulmasına imkân yoktur. 

Onun için diyoruz ki; bir Anayasa buhranına 
gitmeden Büyük Meclisin bu meseleye el koyması, 
bu meseleyi vuzuha kavuşturması lâzımdır yani 
Türkiye'de ticaret devletleştirilmen midir devlet-
leştirilmemeli midir, bu, Türk Anayasasına uy
gun mudur, değil midir, burada herkes fikrini 
söylemelidir. Türkiye'de bankacılık, sigortacı
lık devletleştirilme!i midir, devletleştirilmemeli 
midir? Bunu da söylemelidir herkes. Türkiye'
de sanayii sadece Devlet mi kurmalıdır? Plân 
merkezî mi olmalıdır? Bunları da söylemelidir. 
Bunları herkes söylemelidir. Bunu vuzuha ka
vuşturamadığımız takdirde, vatan sathında bu 
şekildeki düşüncelerin yayılmasını fikir özgür
lüğü ile mütenasip addettiğimiz takdirde, o za
man şunu söylemek istiyorum ki, memleketi
mizi birtakım sıkıntıların içine sokarız. 

Muhterem milletvekilleri; Anayasa diyor ki; 
herkes dilediği alanda, çalışma ve sözleşme hür
riyetine sahiptir. Ticaret yapamazsın diyecek
siniz, sanayi yapamazsın diyeceksiniz, bankacı
lık, sigortacılık yapamazsın diyeceksiniz. On
dan sonra dönüyor, diyorki : «Herkes mülki
yet ve miras haklarına sahiptir. Bunlar.Ana
yasanın maddeleri. İşte hakların özü denen 
şeyler bunlar, özüne dokunulamıyacak haklar 
bunlar.» Ondan sonra devam ediyor... 

TARIK ZIYA EKİNCİ (Diyarbakır) — 
Biraz daha aşağıyı okusanıza. 

BAŞKAN — Sayın Ekinci lütfen müdahale 
etmeyin, çok rica ederim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Ben sizi saatlerce ve sabırla diledim, 
karşılıklı münazara yapmıyoruz. Onun için sa
bırla dinlerseniz birçok şeyler öğreneceksiniz. 
(A. P. sıralarından alkışlar) 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — 
Daha aşağıdaki maddeleri okuyun. 

BAŞKAN — Sayın Ekinci'den defaatle rica 
ediyorum, yerinden konuşmasınlar, müdahale 
etmesinler, hatibin sözünü kesmesinler. 
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BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — 12 nci madde; «Hiçbir kişiye, aileye, 
zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.» Bunu 
diyeceksiniz, sonra geleceksiniz diyeceksiniz ki, 
bize imtiyaz tanıyınız. Türkiye'de zengin par
tisi, fukara partisi olamaz. Türk kanunları im
tiyaza mânidir, kanunlar imtiyaz tanımıyacak, 
herkese eşit fırsatlar olacak. Herkesin istediği 
işi tutabilme, istediği mektepte okuyabilme ve 
istediği şekilde hayatını kurabilme imkânları 
olacak. İmtiyaz bu. İmtiyaz tanımıyacak. Ya
ni Türkiye'de bir kast sistemi olmıyacak. Tür
kiye'de işçiden memur olmaz, köylüden memur 
olmaz, esnaftan memur olmaz veya memurdan 
çiftçi olmaz diye bir şey olmıyacak. İmtiyaz
ların yokluğu demek budur ve işte burada ya
tıyor özel teşebbüs. Ne zannediyorsunuz? Özel 
teşebbüs fikrini sizin anlamanıza imkân yok. 
Çünkü siz bir doğmanın içindesiniz. Gelin bir 
hesap yapalım; özel teşebbüs nedir, Türkiye'de. 
Türkiye'de özel teşebbüs kimdir ve nedir? Dev
letin 400 bin memuru var, aileleriyle birlikte 
iki milyon kişi eder. 400 bin de Devlet fabrika
larında çalışan işçi var, aileleriyle birlikte 
2 milyon da o eder. Eder 4 milyon. 400 bin de 
hususi teşebbüs dediğimiz müteşebbislerin fab
rikalarında çalışan işçi var, aileleriyle birlikte 
2 milyon da o eder, 6 milyon. Türkiye'de geri
ye kalan 26 milyon insan, her sabah kalktığı, 
kendi hayatını kazanmayı kendisi düşünen in
sandır ve özel teşebbüs odur. (A. P. sıraların
dan alkışlar) 

Hayır, Adalet Partisi sermayedarların gözü 
ile bakarmış meselelere, söylemişiz ama, ne 
fark eder? Yine şimdi de söylüyoruz. Eğer on 
defa da, kırk defa da tekrar edersek bizim ku
surumuz değil, bir nefis müdafaası içinde de 
değiliz, sadece arz ettiğim şekilde bir tenvir ih
tiyacı içindeyiz. 

9 Kasım 1965 tarihli tutanaktan okuyorum : 
«özel teşebbüs mevzuunu arz edeyim, özel 

teşebbüsten bir memleketin varlık sahibi zengin 
insanlarını anlamak düşüncesi yanlıştır, özel 
teşebbüs bu değildir, özel teşebbüs bir memle
ketin işçisine, bir memleketin esnafına, bir mem
leketin müteşebbis erbabına, yani çalışması, 
kabiliyeti, zekâsı mahareti olan her Türk va
tandaşına, istisnasız her Türk vatandaşına, 
Anayasaya göre kazanmak, çalışmak, zengin ol-
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mak yollarının ve fırsatlarının açık olduğu an
laşılmak lâzımdır. Demokratik nizamın yaratı
cılığı burada. Bizim anlayışımız budur muhte
rem milletvekilleri.» 

özel teşebbüs dediğimiz zaman 500 tüccarın 
ve sanayicinin korumasını anlamak yanlıştır. 
Kaldı ki, mademki Türkiye Cumhuriyeti sınıf
sızdır, yekvücuttur, biz Türk Milletini, Türk 
işçisi ile, -köylüsü ile, çiftçisi ile, esnafı ile, şe
hirlisi ile, kasabalısı ile, tüccarı ile, sanayicisi 
ile yekvücut bir millet addediyoruz; Anayasa
nın 12 nci maddesi budur. Hepinizin menfaat
lerini kanunların çerçevesi dâhilinde korumak 
bizim vazifemizdir. Düşünebilir misiniz ki, bir 
zümrenin hükümeti gelecek, buraya zenginlerin 
hükümeti gelecek, fakirleri ezecek, fukaranın 
hükümeti gelecek zenginleri ezecek, bunu düşü
nebilir miyiz? İşte bunu diyoruz. Şayet kanun
larda birisinin lehine, diğerinin aleyhine hüküm
ler varsa, işte kanun yolu açıktır, muhterem 
Meclisiniz bunları tashih etmek için buradadır. 
Eğer kanunlar işlemiyorsa, eğer tüccardan ver
gi alamıyorsa niçin tüccardan şikâyet ediyor
sunuz da Devletten şikâyet etmiyorsunuz1? Dev
let vergi toplryamıyor, diye niçin kanunlarımı
zın kifayetsizliğinden şikâyet etmiyoruz? Muh
terem milletvekilleri biraz sonra bu bahse te
mas edeceğim. Bir tüccar zümresinin, bir sana
yici zümresinin, zannediyor musunuz ki, biz bu
radan bu zümrelerin avukatlığını yapıyoruz, 
biz Türk Milletinin avukatlığını yapıyoruz. îşte 
yine bunu söylüyoruz. Yalnız Türk Milletinin 
avukatlığını değil, Türk hukuk Devletinin avu
katlığını yapıyoruz. isim vermeden, şahıs zik
retmeden şu zümre böyledir, bu zümre böyle 
değildir, bu zümre şöyledir demeyi insafla ka
bili telif bulmaya imkân yoktur. 

Muhterem milletvekilleri, bu zihniyet Tür
kiye'yi karmakarışık • eder, anarşiye götürür. 
Denge buradadır. Hukuk devletinde hakları 
teşriî organ tanzim ediyor. Türk vatandaşları
nın her türlü haklarını teşriî organ tanzim, edi
yor. Eksiği noksanı varsa geliniz bunları ta-
mamlıyalım. Ama Türkiye'de bir sınıf kavgası
na memleketi gÖtürmiyelim. Türk kanunlarını 
bir sınıf kavgasına müsait anlamıyalım. Esasen 
Türkiye'de sınıf kavgasına gitmek, bunun pro
pagandasını yapmak cezayı müstelzimdir. işte 
onu diyorum. Konuşmamın başında onu dedim. 

Yani kanunlar yokmuş gibi, bunların yeni baş
tan münakaşasını yapıyoruz. Türk Ceza Kanu
nu gayet sarih. 141 nci maddesi, 142 nci maddesi 
ve 312 nci maddesi gayet sarihtir. İsterseniz bir 
göz atalım : 

«Sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üze
rinde tahakkümünü tesis etmeye veya sosyal 
bir sınıfı ortadan kaldırmaya veya memleket 
içinde müesses iktisadi veya sosyal temel ni
zamlarından her hangi birini devirmeye matuf 
cemiyetleri, her ne suret ve nam altında olursa 
olsun, kurmaya tevessül edenler veya kuranlar 
veya bunların faaliyetlerini tanzim veya sevk 
ve idare edenler veya bu hususlarda yol göste 
renler sekiz yıldan 15 yıla kadar ağır hepis ce
zası ile cezalandırılırlar.» 

ÇETİN ALTAN (İstanbul) — Hangi mad
deler? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Türk Devletinin maddeleri, Türk 
hukuk düzeninin maddeleri. Beğenseniz de, be-
ğenmeseniz de Türk Devletinin kanunlarına uy
maya mecbursunuz. (A. P. sıralarından alkış-

- 1ar) 
İsterseniz uymayın. Türk Devleti, kanunla

rına uymıyanları bu kanunlara uydurmaya 
muktedirdir. 142 nci madde.. Tabiî yargıçlığa 
verecek. 

ÇETİN ALTAN (istanbul) — Danıştay ka
rar verecek... 

BAŞKAN — Sayın Çetin Altan'dan rica edi
yorum, gelirgelmez başlamasınlar. (Gülüşme
ler) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMlREL (De
vamla) -r- «Sosyal bir sınıfın, diğer sosyal sı
nıflar üzerinde tahakkümünü tesis etmek veya 
sosyal bîr sınıfı ortadan kaldırmak, yahut mem
leket içinde müesses iktisadi ve sosyal temel ni
zamlardan her hangi birini devirmek veya Dev
let siyasi veya hukukî nizamlarını topyekûn 
voketmek için her ne suretle olursa olsun pro
paganda yapan kimse bir yıldan beş yıla kadar 
ağır hapis cezasiyle cezalandırılır.» 

Teşriî masuniyet zırhının altına sığınmayı
nız, Türk kanunlarına aykırı harekette kimse 
bulunamaz. 

ÇETÎN ALTAN (İstanbul) — Biz teşriî ma
suniyet zırhı altına sığınmayız Sayın Başbakan. 
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BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) —-• Devam ediyoruz, 812 nci madde ba
kınız ne diyor : 

«•Kanunun cürüm saydığı bir fiili açıkça, 
öven veya iyi gördüğünü söyliyen veya halkı 
kanuna, itaatsizliğe veyahut cemiyetin muhtelif 
sınıflarını umumun emniyeti için tehlikeli bir 
tarzda, kin ve adaveti tahrik, eyliyen kimse üç 
aydan bir seneye kadar hapis, 50 liradan 500 
liraya kadar ağır para cezasına m ah küm olur.» 

Şimdi T. î. I*, son fıkraya itiraz ediyor, bu, 
Anayasaya, aykırı diyor. Hangi fıkra, okuya
lım. : «Cemiyetin muhtelif sınıflarını, umumun 
emniyeti için tehlikeli bir tarzda kin ve adavete 
tahrik eyliyen kimse..:» bu maddeye itiraz edi
yor. Yani istiyor ki, böyle bir madde olmasın 
da cemiyetin sınıflarını birbirlerine kışkırtsın
lar, Türkiye'yi yaşanmaz bir hale getirsinler. 

Muhterem milletvekilleri; Türk Devleti bü
tündür. Türk Milletinin bütünlüğünü ne se
beple olursa, olsun kazanç seviyeleri, inanç 
farkları doğulan, yaşanılan yerler her ne suret
le olursa olsun, Türk Milletini bölmeye kimse 
muktedir olamayacaktır. Türk Devleti, Türk 
Milletini bölmeye çalışanların mutlaka hakkın
dan gelecektir. 

Şimdi, kendilerinin fikir özgürlüğü adı al
tında iddia ettiği fikirlerin, başka fikirlere, 
Türkiye'de yayılmasına müsaade edilmiyen fi
kirlere benzediğini iddia ettiğimiz zaman niçin 
hırçınlaştıklarını, anlamaya imkân göremiyo
rum. Yani benzediğinden dolayı ını, benzediğini 
söylediğimizden dolayı mı, bunu anlıyamıyoruz. 

Bakınız ne diyor : .«Kapitalist bir düzende 
sermayedarın aldığı pay haksız bir paydır.» 
Yani kârı kaldırıyorsunuz, kapitalist' mülkiyet 
hakkına dayanarak işçinin almteri olan istihsal
den kendisine bir pay almaktadır, bu pay hak
sızlıktır, bir sömürmedir... Bu, Marks'm mani
festosundan alınmış bir kısımdır. 

ÇETİN ALTAN (İstanbul) — Yayınlayınız 
da Sayın Başbakan herkes okusun. 

BAŞKAN —• Sayın Başbakan bir dakikanızı 
rica ediyorum. 

Sayın Çetin Altan, içtüzüğün J87 nci madde
sini okuyorum : «Takbih cezasını müştekim 
olan hareketler şunlardır : 

İ. — Aynı inikatta iki kere ihtar cezasını gör
düğü halde...» 

. Zatıâliniz iki ihtar almışsınız; bunu tekrar 
etmemenizi rica, ediyorum. Yoksa maddeyi tat
bik edeceğim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — T.İ.P. Sözcüsü burada, «'Komünist ne
dir?» dedi. Bu sualin cevabını arıyalım. Bun
ları her halde cevaplandırmamız lâzımdır. 

Bir Fransız muharriri, Julcs Monero; «Ko
münizmin sosyolojisi» eserinde ş'6y]o diyor : 

Komünizmin temel fikirleri nelerdir, bunları 
kısaca şöyle hulâsa, edebiliriz : «İstihsalin, tica
retin, dağıtımın devletleştirilmesi, ekonominin 
ve politikanın kati bir Devlet plânına bağlan
ması, bu vasıtalarla elde edilecek üstün bir ha
yat seviyesinin bütün dünyaya, yayılması.» Şim
di geliniz bu fikirlerle biraz evvel telhis ettiğim 
ve bu Parlâmentonun zabıtları içerisine girmiş 
bulunan fikirleri karşılaştırınız. Alınız Marks'm 
manifestosu ile üç, gündür burada yapılmakta, 
olan ve Türkiye İşçi Partisi mümessilleri tara
fından ortaya konan fikirleri karşılaştırınız Çok 
büyük cürettir ondan sonra bu kürsüye gelip fi
kir özgürlüğünü boğuyorsunuz demek. Binaen
aleyh bu cüretli tutumlar Türk halkını rencide 
ediyor, tekrarlıyorum, büyük milletimiz, büyük 
bir ıstırabın içindedir. Onun için söyledim ki, 
Türk Parlâmentosu bu meselenin üstüne eğil
meye ve Türk Anayasasının komünizme açık ol
madığını tesbit etmeye mecburdur. 

Şimdi, emin olunuz, T. I. P. sözcülerini din
lerken büyük bir sıkıntının içinde bulunuyor 
insan. Nedenine gelince söylemek istedikleri şey; 
vakıalar değil, kalıplanmış, düstur haline gelmiş 
fikirlerdir. Söylemek istedikleri şeyler, Türkiye'
de icranın iyi veya kötü işlediğine dair olan şey
lerdir. Söylemek istedikleri şeyler, daima pren
sipler şeklinde ortaya, koydukları hususlardır. 
Hiçbir münferit meseleyi alıp, bu mesele iyidir, 
bu mesele kötüdür demezler. Eğer münferit 
meseleleri alıp iyidir, kötüdür diyorlarsa muay
yen fikirlerini tesbit etmek, onların doğruluğuna 
delil olarak onları kullanmak için derler. İşte 
onun içindir ki, bunları cevapsız bırakmak im
kânımız yok. Cevap vermeye çalıştığımız tak
dirde de bir tenakuzlar içerisinde, teşkil edilmiş 
bir zincirle meşgul olmak mecburiyetinde kalıyo
ruz. Bir taraftan Türk Devletinin kanunla
rı, bir taraftan plân ilkeleri, öbür taraftan plânı 
ve bütün bunlar bir kenara, sosyalist düşünce 
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tâbir ettikleri Marksist görüşün süzgecine bütün. 
bunların tabi tutulması ayrı bir mesele oluyor, 

Şimdi geliyor T. I. P. sözcüsü huzurunuzda, 
bu Parlâmento, biz girdikten sonra meşru ol
muştur diyebilecek kadar bundan evvelki par
lâmentoların hepsine gayrimeşruluk damgasını 
vuracak kadar cüret gösteriyor. 

Muhterem milletvekilleri; bunu bir bakımdan 
çok görmiyebilirsiniz. Ama zabıtlara geçmiştir. 
Bunun demokrasi ile falan hiçbir alâkası yok. 
Fransa'da, italya'da kendilerini bu fikriyatın 
sahibi addeden partiler de, parlâmentoları çalışa
maz hale getirmek için, parlâmentoların nüfuzu
nu azaltmak için, halk nazarında itibarını azalt
mak için çeşitli yollara başvurmuşlardır. Ama 
Türk Parlâmentosu kurulduğu günden beri şeref 
hazinesi olan bir Parlâmentodur. 'Türk Milleti
nin en büyük varlıklarından birisidir ve Türk 
Parlâmentosu üzerine toz kondurmamak her par-
lömenterin ve her Türk vatandaşının vazifesidir. 

Muhterem milletvekilleri, bir konuya daha 
temas edeceğim, muhtelif hatipler temas ettiler : 
Hükümet programımızda zam diye bir şey yok
muş da gelmişiz zam yapmışız. Şimdi samimî 
olmak lâzımdır. Bugün A. P. iktidardadır, muha
lefetlerin vazifesi iktidarın alternatifi olması
dır. Bir taraftan diyeceksiniz ki, İktisadi Dev

let Teşekkülleri zarar ediyor, öbür taraftan bunu 
kapatmak için -440 sayılı Kanunu çıkaracaksı
nız, 440 sayılı Kanunla îktsadi Devlet Teşekkül
lerine bir tüccar gibi hareket etme yetkisini ve
receksiniz, öbür taraftan diyeceksiniz ki, İktisadi 
Devlet Teşekkülleri bir tüccar gibi hareket et
tiği takdirde bu yanlış bir Hükümet politi
kasıdır.. Bunları telif etmeye imkân yok.. 

Muhterem milletvekilleri, geliniz bu zam me
selesini ariz ve amik konuşalım ve misal misal 
konuşalım. Bir taraftan fukara kütlelerine hiz
met gördürelim diyeceksiniz, öbür taraftan 
fukara kütlelerden aldığımız vergileri İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin açıklarına kapatacaksı
nız. Öyle mi? Devlet mefhumunda alışmaya 
mecıbur olduğumuz bir husus daha vardır. 
Devlet, veren bir müessese değildir. Alan ve 
veren bir müessesedir. Eğer Devleti yalnız ve-
vım addedip milletten hiejbir şey almadan 
memleketi idare etmek imkânı varsa o zaman 
buna herkes iş aşacaktır. Böyle bir hüneri olan 
varsa ortaya çıkmalıdır. 

Aziz milletvekilleri; ne bizim seçim beyan
namemizde, ne Hükümet programımızda, ne 
vergi almıyacağız, ne izam yapmıyacağız diye 
en ufak kayıt yoktur. Hiçbir yerde söyletme
dik; ne köyünde, ne kentinde. Her ne söyle
diysek aynı şeyi söylüyoruz. 

Şimdi geliniz şekerden bağlıyalım. 1958 
senesinde şeker 2,5 liradan üç liraya çıkarılmış. 
1961 senesinde şeker tekrar 2,5 liraya indiril
miş. Ne olmuş? Bir milyar lira Şeker Şirketi 
borcu teraküm etmiş. Üçyüz milyonu pancar 
çiftçisinin, hani o fukaralığını müdafaa etti
ğiniz çiftçinin... Altıyüz milyondur Şeker Şir
ketinin pancar bedeli. Bu sadece böyle değil, 
biz 1965 in Şubatında Koalisyon Hükümetine 
geldiğimiz zaman Şeker Şirketinin üçyüz mil
yon borcu vardı ve şayet 1961 senesinde Şeker 
Şirketinin bu zammı politik düşüncelerle kal
dırılmamış olsaydı, samimî olmaya mecburuz, 
hem İktisadi Devlet Teşekkülleri iktisadi ve
tireler içerisinde işlesin deriz, hem de politik 
oyunlarına gidersek bunun içinden çıkmaya 
imkân yoktur. Nereden hulup vereceğiz Şeker 
Şirketine bir milyar lirayı? Bir milyar tera
küm e'tmiş horiç 1961 den beri. Gelecek sene 
Şeker Şirketi pancar müstahsılma tek kuruş 
para ödiyemez. Hazinenin sıkıntısından bahse
diyoruz, hatipler burada bahsetti, biz de ka
bul ettik Ha;zinenin sıkıntısını. Niçin Haizine 
sıkıntı içindedir, düşünelim. Çünkü, yine ka
nunla konmuş vergileri Devlet İktisadi Teşek
küllerinden Hazine talhsil edecek durumda de
ğildir. 

Muhterem milletvekilleri, zam sevimli bir 
şey değildir. Muhalefet olarak pozisyonunuzu, 
durumunuzu anlıyorum, ama iktidar edebilece
ğiniz ıgünleri düşünmeden muhalefet yapma
yınız. Onun için demek istediğim şey şudur: 
İktisadi ve malî meselelerini halledemiyen bir 
Devlet, iktisadi ve malî meseleleri halledemi
yen bir millet eninde sonunda büyük sıkıntı
lara duçar olur. Yani bundan bir sene sonra 
gelip Yüce Meclisin karşısına, Hazine battı, 
Şeker Şirketi battı, Kömür Şirketi battı mı de-
seydik ? 

Muihterem milletvekilleri, biz şeker üzerin
den vergi almıyoruz, şekere yeni hir vergi koy
muş değiliz. Bir taraftan toplu • sözleşmeler 
milyonlarca lira Devlet teşekküllerini masrafın 
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içine koymuştur, nereden çııkacaık bu toplu söz
leşmelerin karşılıkları? O malı istihlâk eden
lerden. Başka bir kaynak bulabiliyor musu
nuz, başka bir kaynak bilebiliyor musunuz? Yani 
şu prensip kararma varalım : Evvelâ Türkiye'
de Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti muayyen' 
malları ucuz tutmak için İktisadi Devlet Te
şekküllerini mütemadi bir sübvansiyone etmek 
gücüne hâkim midir, gücüne malik midir, gü
cüne sahip midir? Evvelâ bunda karar kılalım. 
Şeker Şirketi bir milyar lira borç içerisinde. 
Gayet- tabiî ki, bir milyar lirayı karşılıyacak 
bir kaynağınız yok ve gelecek sene bu borç 
'büyüyecek, öbür sene daha büyüyecek. 1970 te 
iki milyar lira olacak. İktisadi istikrar istersi
niz, işte bizim programımızın taahhüdettiği kı
sım budur : İktisadi istikrar. İktisadi istikrar 
istiyorsak o zaman açıktan İktisadi Devlet Te
şekküllerini sübvansiyone etme yerine bâzı 
fedakârlıklara milletimizi çağırmaya mecbu
ruz, Biz söyledik, her yerde söyledik, «Siz 
oturun hiçbir şey yapmayın, oturduğunuz yer
de oturun, memleketi biz kalkındırırız.» deme
dik. Bizim felsefemiz bu değildir. Bizim kal
kınma felsefemiz gayet açıktır : Her vatanda
şın alınteri bu memleketin kalkınmasına katıl
madıkça Türkiye'yi kalkındırmak imkânı yok
tur. İşte budur bizim özel teşebbüs felsefemiz. 
Onun için halkın karşısına biz daima yüz akı 
ile çıkıyoruz ve bu yüz akı ile çıkmaya da de
vam edeceğiz. Halkın karşısına, «Şeker Şirke
tini hatırdın, filânı bakırdın» diye çıkamayız. 

Gelelim Kömür Şirketine : 
Muhterem milletvekilleri, Kömür Şirketi

nin senede 110 milyon liranın üstünde zararı 
var, bu zararın 80 000 000 lirası 17 Şubat 1965 
tarihinde imzalanmış bir kararnameden gel
mektedir. Şimdi, Kömür Şirketi gelir Hazine
den para talebeder, nereden bulup vereceğiz 
her gün Hazineye parayı? Nereden vereceğiz? 
Bir taraftan devletçiliği, İktisadi Devlet Te
şekküllerinin, Devletin sanayie sahilbolmasım, 
derece derece bütün sanayiin Devletin elinde 
olmasını müdafaa edeceksiniz; öbür taraftan ve 
aynı zamanda 440 sayılı Kanunu çıkarıp bun
ların ticari kaidelere göre hareket etmesini 
müdafaa edeceksiniz ve diğer taraftan da zam
mı bir siyasi istismar konusu yapıp Adalet 
Partisinin aleyhine işliyec eksiniz. Bu mantığı 
anlamaya imkân yoktur. 

16 . 2 . 1967 O : 2 

KENAN ESENG1N (Zonguldak) — 50 bin 
tane adam fazladan alınmasa idi... 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Efendim? Ne dediniz anlıyamadıım. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayı
nız. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Ne dediğinizi anlıyamadını. 

KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Elli 
bin adamı fazladan almasaydınız Kömür Şirke
ti kâr ederdi. 

BAŞKAN — Sayın Kenan Eöemgin, yeriniz
den müdahale etmeyiniz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Diyor ki Sayın Eisengin, elli bin ta
ne adam fazladan alınmaisaymış, Kömür Şirke
ti zarar etmezmiş... Böyle mi buyurdunuz? 

KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Evet. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De

vamla) — Tahlil edelim: 
Kömür İşletmesinde altmış bin işçi çalışıyor. 

Görülüyor ki, elli binini biz almışız. O çıikıyor 
ibundan. 

BAŞKAN — Sayın Esenigin, bu, karşılıklı 
ıkonuşma halini aldı. Bu, müzakere taktiği de
ğildir. Çok rica edeceğim, müsaade buyurunuz 
da konuşsunlar. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Muhtereni'milletvekilleri, biz parti
zanlık gayreti içinde hiçîbir zaman olmadık, 
partizanlık gayreti içinde de hiçibir zaman ol-
mıyacağız. Bana göstereıbilirlersie şu kadar bin 
(işçiyi filân ımıüesseseye, filân yere Ikoytmuşuz şu ka
dar 100 liş îyii filân ımüesiseseye, filân yere koymu-
ışuz, şu (kadar an <i§ç%li partizanlık gayretleri île... 
Ama Devletin kapıları bütün vatandaşlara açıik-
tır, parti rozeti taşımadan açık „ Devletin ka
pıları! Biz Devlet düşüncesinin adamlarıyız, 
gösterebilirse ki bizim siyasi 'baskımızla vatan
daşlar ekmeklerinden olmuş veya ekmek sahibi 
olmuştur; bunu gösterebilirse iddialarını kabul 
edeceğim. 

Ama bunu gösteremezler. Bu kürsü açıktır, 
herkesi davet ediyorum, gelsin buradan bunun 
ıbir tek misalini versin. (A. P. sıralarından 
«ibravo» sesleri alkışlar) 

Muhterem milletve'killeri, yapılan zamlar 
(bütçeye gelir sağlamak matosadi'yle değildir; İt-
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(halat Vergisi müstesna, mazot ve petrole yapı
lan zam müstesna; diğerleri iktisadi Devlet Te
şekküllerinin ayakta durması, çalışabilmesi, ma
aşlarını, vergilerini ödiycbilıme'si, istihsal yapa-
ıbilmesi için külfetlerini Devletten sübvansiyon 
almak yerine hizmet gördükleri halka ejevir-
nıoktir. Biz bunu antipatik olduğunu bile, bile, 
sevimsiz okluğunu bile bile yaptık. Cesaretle 
yaptık da demiyeoeğim; çünkü Hükümet idare 
edenlerin vazifelerini yapmasıdır bu. Bunun ce
saretle de" bir ilişiği yoktur. Vazifemizi yap-
tıik, mesele bundan ibarettir ve bu mesele se
nelerce münakaşa edilmiştir. Devlet arşivlerin
de vardır. Biz kimseye de sormuyoruz, niçin 
(bunu dalha evvel yapmayıp da bu müesseseleri 
(bu duruma düşürdünüz diye. Gayet hüsnüniyet
le bugünkü elimizde bulunan şartları, devral
dığımız şartları daha iyiye götürmeye çalışıyo
ruz. 

Bir husus daha burada ımünakaşa edildi, 
tekrar edildi, tekrar edilmiye devam edilece
ği anlaşılıyor. Bu hususta da fikrimi söylemek 
istiyorum. Bir öğretmenler meselesi monte edi
liyor ; «öğretmenlere tazyik var!» Geliniz bunu 
gayet soğuk kanlılıkla tahlil edelim. Kim taz
yik ediyor öğretmenleri1? İdare mi, halk mı? 
Yani Öğretmenlere tazyik nereden geliyor, ida
reden mi geliyor, halktan mı geliyor? Tazyik 
var dediğiniz zaman, tazyik bir yerden gelecek. 
İdareden geliyor diyor iseniz, bu kürsüde bun
ların münakaşası yapıldı. Kaç öğretmen vekâ
let emrine alınmış, kaç öğretmenin yeri değiş
miş, diğer senelerde bunlar ne imiş? Görüldü 
ki diğer senelerde olan durumunda bir değişik
lik yok. Öyle ise idareden bir baskı yok. Şunu 
aklın almasına imkân yoktur. İdare niçin öğret
meni baskı altında tutsun? Eğer baskının halk
tan geldiği, iddia ediliyorsa, işjte bu üstünde du
rulacak noktadır. Burada Türk halkını, başında 
tuttuğu öğretmenine karşı, daima şükran borç
lu olduğu öğretmenine karşı fanzetmek gibi 
(bir. abes durumla karşı karşıya kalırız. 

Muhterem mileltvekilleri; Türk halkı ile 
Türk öğretmenini karşı karşıya koyamayız. 
Filânca partöı öğretmenin müdafii, filânca parti 
öğretmene karşı. Bu gibi düşünceler sakattır. 
Bunların temeli bozuktur. Böyle bil* şey ola
maz.. Bu itibarla münferit hâdiseleri alıp bü
yük meseleler haline getirmiyelim. Türk hal

kından, Türk öğretmenine eziyet eder diye 
baskı yapar diye bir korkumuz olmasın. Böyle 
bir şeye imkân yoktur. Cumhuriyetin bugün 
başarabildiği en mühim mesele kırk küsur bin 
köyden otuz 'küsur binine öğretmem götürebilmek 
olmuştur. 125 bin kişidir, 2 500' 00O 000, li
raya yakın eğitim parası verirsiniz, büt
çemizin 1/2 ini veririz. Binaenaleyh; milletin 
böylesine bağlı bulunduğu bir dâvada mil
leti eğitime karşı, yeniliğe karşı farzetmenin 
hakla kabili telif olduğuna kaani delilim. Ne 
olmuş? Horasan'da bir öğretmene kâfir den
miş. Kim demiş, neden demiş, demiş mi, de
memiş mi?.. Yani bunu alıp öğretmene kâfir 
dendi diye bütün millete mi mal edeceğiz, 
bütün Horasan halkına mı inal edeceğiz? Bi-
naenaaleyh, bu münferit misaller gayet yan
lış birtakım intibalar uyandırır, bundan da 
milletçe zarar görürüz muhterem milletve
kili enL Milletçe zarar göreceğimiz işlere te
vessül etmiyelim. Belki bizi beğenmiyebilir-
sinıiız, bizi sevmiyebilirsiniz, bizi beğenmeye 
sevmeye mecbut değilsiniz; ama bizi beğen
memek , sevmemek uğruna sonradan tamiri 
güç birtakım meselelerin içine girmiyelim. 
(A. P. sıralarından «bravo» sesleri, alkışlar.) 

Bir meseleye daha temas edeceğim. Gayet 
kapalı imalarla sayın C. H. P. sözcüsü bu
gün tekrarladı, Sayın C. H. P. Genel Baş
kanı iki gün evvelki beyanında zikretti. Dev
let parasivle talebeyi bölmiyelim... Muhterem 
milletvekilleri, bu îmanın altında şayet Mec
lislerce talebe derneklerine verilen paraların 
dışında derneklerin birtakım yardımlara maz-
har olduğu varsa, bu doğru değildir. Biz ta
lebe derneklerinden, şu dernekten bu dernek
ten bir şey bekliyem insanlar değiliz. (A. P. 
sıralarından «bravo» sesleri.) Ve kesin olarak 
beyan edelim ki, yine Türkiye'de bir anarşi
ye gitmemek istiyorsak - ki, hepimiz istiyo
ruz - siyasetin yapıldığı teşekküllerin adına 
parti dediğimize göre, aktif siyasetin partiler 
dışında yapılmasını hoş karşılamryalım. Bu, 
yarın öyle bir manzara olur ki, hiç kmse bu
nun içinden çıkamaz. Onun için derneklerin 
kuruldukları gayelerin dışında siyasi faaliyet 
göstermeleri kanunlara aykırıdır. Onun için 
görüyoruz, Türkiye'de özgürlük namı altında 
özgürlüğü boğmak için birçok dernekler ku-
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ruluyor, değişik isimler altında değişik yer
altı ve sokak faaliyetlerine hazırlanıyor. Si
yasetin yapılacağı yer partilerdir. Altı tane 
de Türkiye'de parti vardır, dahası da var 
ya.. Yani, Parlâmentoyu temsil eden altı 
tane parti vardır. Zannediyorum ki, herkes 
bu fikir grupları içerisinde kendisini yerleşti
recek bir yer bulur. Bulamazsa, yeni bir parti 
kurar; ama, Partiler Kanununa göre, Ce
miyetler Kanununa göre değil. 

Cemiyetler Kanununa göre kurulup, parti 
fonksiyonu ifa etmek yine bize mahsus hu
suslardan birisidir. Hiçbir demokraside böyle 
şeyler yok. Onun için biz açıkça söylüyoruz: Ya
rınları hazırlamak, Türk vatanını mamur yap
mak, Türk milletini müreffeh yapmak için çalış
mak durumunda olan üniversite talebesini birta
kım siyasi maksatların aleti farzetmiyoruz, birta
kım maksatların aleti yapılmasına da şiddetle 
karşıyız. 

Bir hususa daha dokunmak istiyorum. Bu da, 
komünizmle mücadele meselesi ile, Devletin em
niyetini korunma meselesi ile, devletin emniyeti
ni aşırı cereyanlara karşı korunma meselesi ile 
ilgilidir. Komünizmin Türkiye için bir tehlike teş
kil etmediği fikrinde bulunanlar olabilir. Ama, 
şu hesabı gayet sarih yapmak lâzımdır: Ya tehli
ke teşkil ederse? Ya tehlike teşkil ederse?... Çün
kü tehlike teşkil edip, tehlike ortaya çıktıktan ve 
tehlike zararını icra ettikten sonra dövünürüz. 
Bu da devlet olmanın basiretiyle bağdaşmaz. Onun 
için komünizme karşı bir umursamazlık içinde ol
mak da doğru değildir ve her şeyi bir kominizm 
imajı içinde görmek de doğru değildir. Ama teh
likenin tehlike olduğunu, ne nisbette tehlike ol
duğunu gayet iyi parmağımızın altında tutmamız 
lâzımdır. 

Bir hususa daha temas etmek istiyorum, bu da 
pahalılık meselesidir. 

Biz iktidara hayatı ucuzlatacağız diye gelmi
şiz, sonradan pahalı!aştırmışız. Bunlar aslında 
kullanılabilecek güzel siyasî sözlerdir ve ucuzluk, 
pahalılık sözü üzerinde çok sipekülâsyon yapıl
mıştır. Ama gelin bir ilmî gerçeği tesbit edelim, 
o da şudur: Bir iktisadi istikrar mevzuubahistir, 
bu iktisadi istikrarı muhafaza edebilme veya ede
meme yönünden tenkid edilebilirsiniz. Bir enflâs
yon meselesi mevzuubahistir, bir deflasyon mese
lesi mevzuubahistir, bir resesyon meselesi mevzuu-

balîistir. Memleketi iktisadi bir durgunluğa götü
rürsünüz veya memleketi bir iktisadi istikrarsız
lığa götürürsünüz, ki birisi enflâsyon, birisi def
lasyon. Şimdi bunların hiçbirisi yok. Ama mem
leket pahalılandı demek gayet zor iştir, anlaşıl
ması zordur. Bu zamana kadar çeşitli sebeplerle 
istismar konusu yapılmış hususlardan biridir. 

Muhterem milletvekilleri; işsizlik mevcudoldu-
ğu müddetçe, kazanç sevij'-eleri düşük olduğu 
müddetçe o cemiyetler daima pahalılıktan şikâ
yet edeceklerdir. Esas mesele işsizlik problemini 
çözmek, kazanç seviyelerini artırma problemini 
çözmektir. Esas mesele buraya dayanıyor. 

Türkiye'de bir gelir dağılımından bahsettiler. 
Bu konuya da temas etmek istiyorum. 

1963 senesinde yapılmış bir etüde ait bir ra
por var, bu raporu herkes işine geldiği şekilde, 
içerisinden işine geldiği gibi rakamları alarak, 
kullanıyor. Meselâ 250 bin liranın üstünde ka
zanç sahibi insanlara mı takılmak istiyorsunuz, 
onları alıp kullanıyorsunuz. Vakıa şudur: Bu ra
por neyi ifade eder, ne derecede doğrudur? Bu 
hususlarda bir eksper mütalâası ilâve edecek de
ğilim. Ama her rapor gibi rapordur, raporun 
fennî bakımdan kritiğini yapmak ihtisas erbabı
na düşer. Ben sadece neticeleri hakkında size ma
lûmat vereceğim. 

Türkiye'de, o rapora göre, gelirin % 57 sini 
ailelerin % 20 si almakta, gelirin % 18,5 unu ai
lelerin ikinci % 20 si almakta, gelirin % 11,5 unu 
ailelerin üçüncü % 20 si akmakta gelirin % 8,5 
unu ailelerin dördüncü % 20 d almalklta, geJji-
rin % 4,5 unu ailelerin son % 20 si almakta. 
Yani simidi başka memlekieıtlerdeki duruma ba
kıyoruz, bunu beğendiğimiz, müdafaasını yap
tığımız bir dağılım olarak söylemiyorum; aımıa 
gelirin dağılımı bu, zaten bu veya buna yalkın 
bir gelir tahminini, dağılım tahminini rapora 
bağlamaya lüzum yok. Çünkü, bir memleket 
düşününüz, % 75 nüfusu çiftçidir ve millî geli
rin % 35 ini, % 30 unu çıkarır, ne olur? % 75 
% 35 ini ıaılır, geriye kalan % 25 gelirin % 65 
ini alır. Bu, bu (kadar basit, yani Türkiye'nin 
% 75 i köylü ve isıtihsal kapasitem bu olduğu 
müddetçe, Türlkiye^de gelir düzenini değiştirıe-
nueızsiniz. Nıe olacak bundan sonra? İ§ oraya 
geliyor. Bunun için sosyalizmle falan lüzum yok. 
(A. P. sıralarından «bravo» sesleri) Bunun 
için kalkınmaya lüzum var, hür vıe deımıokra-
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t ik mânada kalkınmaya lüzum var. Ne yapa
caksınız? Sanayileşeeeksiniz. Hiç olmazsa bu 
nüfusun % 25 ini sanayi alacak, çok zor iş
tir, kolay bir iş değildir. Çünkü sanayileşmek 
için adam başına 60 bin lira yatırım ister, 60 
ilâ 100 bin lira arasında yatırım ister. Ama 
Türflriıye'de gördüğümü? gerçekler buradan 
geliyor. Onun içindir ki, biz Adalet Partisi 
olarak köyden geçımiycn, köyden fışkırmıyan 
bir kalkınmayı düşünmeye imkân yoktur, di
yoruz. (A. P. sıralarından «Jbrarvo» sesleri) 
Biz bugün bunun içindir ki, köylünün mahsu
lünü değer pahasına satmasını, elime bol ve 
ucuz gübre geçmesini, ziraat makinası, alet ve 
edevatı geçmesini, mahsulünü kıymetlendire-
(bilmesini istiyoruz ve onun için çalışıyoruz. 
Taban fiyat politikası budur ve bugün Kara-
denizde çay müstahsili, fındık müstahsili, 
Türkiye'nin her tarafındaki hububat müstah
sili, Ege'deki zeytin müstahsili, tütün müstah
sili, üzüm müstahsili, Ege ve Çukurova'daki 
pamuk müstahsili bizden memnundur. Çünkü, 
rakamı vererek söylüyorum, biz çayın kilosu
nu 3 liradan 3,5 liraya, fındığın kilosunu 4,5 
liradan 5 liraya, pamuğun kilosunu 200 ilâ 
220 kuruş arasında tutmaya, tütünü 13 lira 25 
kuruş baş fiyat etrafında tutmaya gayret et
mişizdir. Ve bunlar içm de büyük malî feda
kârlıklara katlanmışızdır. İşte sübvansiyon bu
rada. Ve niçin diyorsunuz. Mieııkez Bankasının 
kredileri % 43 artmış ? İşte bu sebepten dolayı 
iartmış. Hububata 10 kuruş zammı biz yaptık, 
fındığa 50 kuruş zammı biz yaptık, çaya 50 ku
ruş zammı biz yaptık, tütünü, çeltiği, inciri, 
üzümü, ayçiçeğini biz bir seviyenin içinde tut
tuk. 90 kuruşa satılan ayçiçeği bu sene 180 ku
ruşa satılabilmiştir. Böylece Türkiye 20 mil
yon dolar gibi yağ ithal etmekten kurtulma is-
tikaımıetkıe gidiyor. Şimdi getireceksiniz. A. P. 
ini sermayedarların partisi olarak göstereceksi
niz. Hayır beyefendiler, biz Türkiye'de Türk 
vatandaşı olan herkese sinesi açık bir partiyiz. 
(A. P. sıralarından bravo sesleri, alkışlar) 
(T. 1. P. sıralarından «sosyolog» sesleri) Sos
yalist olsanız ne yapacaksınız, soruyorum. Ya
ni sizıe cevap vermiyorum canım, siz bildiğiniz 
gibi devam edin, size cevap venmiyorum. (A. P. 
idem «bravo» sesleri, alkışlar) Şimdi gelir da
ğılımı bu sosyalist olsanız ne yapacaksınız ? 
Soruyorum, söyleyin ne yapacaksınız? Yapaca

ğınız hiç bir şey yok. (T. 1. P. nlden, «toprak 
reformu yapacağız» sesleri) Ne yapacaksınız, 
biliyor musunuz? 

ÇETİN ALTAN (İstanbul) — Toprak re
formu yapacağız. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De* 
vamla) — Balkınız ne olacak: Türkiye'de tica
reti devletTeştirirsemiz, bankacılığı devletleşti-
rirseniz, sigortacılığı devlötleşjtirirseniz, mülki
yeti, mirası kaldırırsanız, sanayii devletleştirir
seniz, her şeyi devletleştirirseniz, Parlâmento
yu da devletleştirirseniz, bir partiye inersiniz. 
(A. P. sıralarından «bravo» sesleri) Ne olur* 
neticede? Neticede şu olur: Türk vatandaşı ko
nuşma hakkını, şikâyet etmek hakkını, derdini 
başkalarına söyleme hakkını kaybeder ve işte 
'O zaman bir sınıfın elinde, yeni cilasın bir sını
fın elinde esir olur. İşte o olur. Onun için bir
takım mucize formüller aramaya, birtakım mu
cize ilâçlar aramaya lüzum yoktur. Alın terle-
mıedikçe kalkınma olamaz, alın terleteceksiniz, 
kalkınma böyle olur. 

ALİ KARCI (Adana) — Beyefendi, bu söy
lediklerinizin hiçbirisini biz söylemiyoruz, siz 
söylüyorsunuz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Niye telâşlanıyorsunuz canım siz; 
söylemiyorsanız ? 

ALİ KARCI (Adana) — Bizim telâşlandı
ğımız yok. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Halinizden öyle bir şey görünüyor. 

Türkiye'de herkes memnunmuş da bundan 
17 ay evvel, simdi memnun değilmiş. Bunu ka
bul ötmeye' imkân yoktur. Bu zannediyorum ki, 
bir hissî beyandan ibarettir. Bunu gösterecek 
endikatör de yoktur zaten. Size gelirler mem
nun değiliz diyebilirler, bize de birçok, kimse 
gelir memnunuz der. Bunu endikatör almaya 
imkân yoktur. Bunun enıdilkatörleri vardır. Se
çim zamanlan gelir ve onlar gösterir mümkün 
olup olmamayı...^ 

Muhterem milletvekilleri, şu hususu kaydede
lim : Huzurunuzda 1966 yılı sonu itibariyle ve 
yeni bir bütçe ile giderken yüz akı ile bulunu
yoruz. Memleketimizde siyasi ve iktisadi istik
rar muhafaza olunmuştur. % 8,8 şeklinde bir 
kalkınma kat sayısı sağlanmlştır. Ama yağ-
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onıurldaın dolayı sağlandı diyehilireiniz. Yağmu
run payını düşüyoruz, 7,7 kalıyor. Binaenaleyh, 
TürkiyeVle esasen uzun seneler Türk Ziraatı, 
Türk Tanını yağmura bağlı kalacaktır. Bu 
itibarla yağmur yağdı id a sağladınız, yağmadı 
da sağlayamadmız, yağdı da sağladık yağ
madı da sağlamadık şeklindeki münaka
şaların ilmî bir kıymeti yoktur. Bunlar 
bir mânidarlık taşımaz. Ama vakıa şu
dur ki, •% 8,8 ,bir kalkınma katsayısı sağlan
mıştır. 'Memlekette bütün fabrikalar çalışmış, 
'.bütün falbrikalar istihsale devam etmiştir. Hiç
bir faJbrika ham maddesiz kalmamıştır. Memle
kette hlçlbir malın karaborsası olmamıştır. Mem
lekette Devlete ait fabrikalar ve hususi fahri-
halar geıçen senelerdeki istihsallerini yüzde 
15 - 40, yüzde 60 arasında yüksek bir seviye
de tesbit etmişlerdir. Evet, bütün maddelere 
ıbakalım; ^çimento istihsali yüzde 10 fazladır, 
elektrik enerjisi yüzde 12 fazladır, çelik istih
sali yüzde 40 fazladır, Ko'k Kömürü istihsali 
yüzde 12, linyit yüzde 12; Aralık 19(16 itibariy
le, kâğıt yüzde 9, sadece yünlü ve pamuklu do
kumada 'bir miktar gerileme, biraz da şişe ve 
ıcarrr sanayiinde bir miktar gerileme. Bunun 
yanında bütün yatırımlar harekete geçirilmiş, 
plânın son dilimi olan 1967 senesine girenken 
IbunJdan evvelki yıllardan pek büyük bir yatı
rıma girmiyoruz; .hepsi gerçekleştirilmiş, hep
sinin dış tediyesi bulunmuş, iç tediyesi bulun
muş, hepsinin ihalesi yapılmıştır. (A. P. sıra
larından «Ibravo» sesleri). Bunun yanında bir-
•çıo'k yatırımlar 'bitirilmiş, memleketin hizmetine 
açılmış. 'Sadece Ibirini söyliyeceğim. 

1950 de Türkiye'de mevcut kurulu elektrik 
/gücü 500 ibin kilovattı ve istihsal de 789 mil
yon kiloıvat saat idi. 1966 da hizmete açılan 
santrallarm »gücü 500 bin 'kilıovattır, üreteceği 
enerji de ibir milyarın üzerindedir. Binaenaleyh 
memleket enfrastrüktürüne güzel ilâveler ya
pılmış. Bunun yanında 1967 senesi için memle
ketin petrol problemine, demir problemine, asit 
ısülfirik problemine, gübre problemine, alimün-
yum problemine, elektrik enerjisi prıoibleminc, 
hammadde problemine sanayileşmenin ham
madde prdblemine 'yönelen büyük tesislerin ha
zırlıkları yapılmış. Şimdi kanunlar hüsnüniyet
le sadakatle tatbik edilmiş ülkemizde. İşte dün 
arkadaşım ıburada misalini verdi, grevler de

nildi, 1963 te 60 küsur iken 1966 da 37 ye in
miş, eğer bir ölçü ise! Şimdi bu durum kar
şısında memleketin huzursuz olduğunu, mem
leketin iktisaden kötü vaziyette olduğunu, mem
leketin şu olduğunu, bu okluğunu söylemek in
safla ka'bili telif değildir. 

«Merıkcz Bankası rezervleri azalmıştır, eri
miştir rezervler»... 

Muhterem Milletvekilleri bunu şunun için 
alıyorum, bunu bilmenizde fayda var. Diyoruz 
ki, Türkiye plân devrinde, peki, bu plân bir 
topyekûn plândır. Plânı bir tek parçası ile ala
mazsınız. Plân devrinde bir de döviz bilançosu 
yapılmaktadır. Türkiye'nin her sene ne kadar 
dövize ihtiyacı var, bunu hangi kaynaklardan 
temin edecek; yani plânın dengesi içerisinde 
döviz dengesi de vardır. 1966 senesi içerisinde 
725 milyon dolarlık ithalât yapılacağı öngö
rülmüş 725 milyon dolar ve mecmuu döviz blân-
çıosu da 9 yüz milyon dolar civarında. Bu 725 
milyon dolar karşı 7.1.0 miyon dolarlık ithalât 
yapılmış; yani programdan da 15 milyon dolar 
aşağıda kalmışız, korkmaya, endişe etmeye lü
zum yoktur. Şu bakımdan korkahil irsiniz; şa
yet döviz bilançomuzun gelir ıkalemleri şişiril
miş ise o zaman endişe edabllirsiniz. 1967 sene
si için endişe edilecek bir durum yoktur. Çünkü 
1967 döviz bilançomuzda 520 milyon dolarlık 
ihracat yapacağımız, 130 .milyon dolarlık işçi 
dövizi temin edeceğimiz, görülmiyen kalemler
den Off - Shor kalemlerinden ve konsorsiyum
dan da ımuayyen bir miktar alacağımız belir
tilmiştir. Bu rakamlar fevkalâde muhafazakâr 
rakamlardır. Çünkü 1966 programı 450 milyon. 
dolar civarımda ihracat yapılabileceğini öngör
düğü halde 490 milyon dolarlık ihracat yapıl
mıştır. 1966 programı 100 milyon dolar civa
rında işçi dövizi geleceğini öngördüğü halde 
115 milyon dolar civarında işçi dövizi gelmiş
tir. 

Muhteremi milebvekilleri, gerek hütçenin dö
viz kısmında ve 'gerekse Bütçenin gelirler kıs
mında yapılmış bulunan tahminleri şişirme 
göstermek, bu tahminlerin neresinin şişirildiği
ni söylemekten, doğru olmaz. Huzurunuzda şu
nu gayet samimiyetle hey an ediyorum, bu tah
minleri Devletimizin kadrolarmdaki mültehas-
siis elemanlar yapar, birbirleriyle karşılaştırır 
en son bizim revizyonumuza gelir ve biz siyasi 
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maksatlarla gelir bütçesini şişirme yapmak gibi 
ibir hileye sapmayız. Çünkü netice itibariyle 
kendimiz mahcuboluruz. Bu kendi kendini al
datmaktan başka ibir şey değildir. Rakamlar
la ancak kendi kendinizi aklatalaibiliminiz. 

Rakamlar ne diyorsa onu kabul etmeye mcc-
busunuz. Rakamları istediğiniz şekle koyamaz
sınız. Biz rakamların dediğini getirdik huzu
runuza. Bu itibarla da bütçenin samimiyeti 
prensibine can ve gönülden bağlı olmuşuz. 

Bir hususa daha temas edeceğim : 
Bütçe plân ilişkilerinde beyan edildi; iki se

nedir her şey bozulmuş. Sayın C. H. P. sözcü
lerine göre bakıyoruz iki sene cvveel bir şey 
yokmuş, son iki sene içerisinde bozulmuş, her 
şey bozulmuş. Neler bozulmamış... Plânda ters 
olmuş. Esasen bu C. II. P. nin zihniyetidir, 
bizce malûmdur. Kendilerinden başkası Hükü
mete gedi mi her şey bozulur. (Gülüşmeler) 
Çaresi? Bunun düzelmesi, çaresi gayet kolaydır, 
kendileri iktidara gelsinler her şey düzelir. 
(A. P. sıralarından alkışlar.) Bu kadarcık tari
ze razı olun. (Gülüşmeler) 

Muhterem milletvekilleri, Sayın Feyzioğlu. 
hakikaten büyük bir alâka ile dinlediğim konuş
masında dediler ki ; 1965 senesinde plân bütçe 
hazırlandıktan sonra hazırlanmış, 1966 senesinde 
de yine bütçeye göre plân hazırlanmış. Aynen 
ibaresi böyle. Bütçe hazırlandıktan sonra ha
zırlanmış 1965 te plân, 1966 da da bütçeye göre 
plân hazırlanmış. («Program» sesleri) Prog
ram.. Yani 1965 in programı Bütçe hazırlan
dıktan sonra, 1966 mn programı bütçe hazırlan
dıktan sonra, 1967 nin programı da bütçeye gö
re hazırlanmış. Zannediyorum burada bir zühul 
var. Zühul şu: Programın basılması mesele
sidir zühul. Çünkü bu mevzu geçen sene Bütçe 
Komisyonunda, geçen- sene Senatoda, bu sene 
Bütçe Komisyonunda, bu sene Senatoda yine 
mevzubahsoldu. 91 sayılı Kanun der ki. «Büt
çeler programlara göre hazırlanacaktır. Deme." 
ki programlar basılıp çıkmakdıktan sonra büt
çeler Meclislere sevk olunamaz.. Böyle bir kaide 
yok. 1966 Bütçesi, yine zabıtlara geçmesi için 
söylüyorum, 1966 programı hazırlandıktan son
ra hazırlanmıştır, basılıp dağıtılması gecikmiş
tir. 1967 bütçesi 1967 programı hazırlandıktan 
sonra hazırlanmıştır. Geçen sene 1966 progra
mına nihai şekil verip ona göre bütçeye nihai 

şekil vermek gecikti. Çünkü geçen seneki Hü
kümet yani bizim Hükümetimiz bir seçimden 
çıkıp gelen Hükümetti ve 11 Kasımda güven oyu 
almıştı, 13 Kasımda da bütçeyi getirmek mec
buriyetinde idi. Onun için basılması gecikti sa
dece, yoksa hiçbir şekilde Sayın Feyzioğlu'nun 
iddiasını kabullenmem. Çünkü iddia doğru de
ğildir. 

Şimdi bununla bizim plân zihniyetimize tariz
de bulunmak istiyorlar ise, birçok kereler söy
ledik, yine söyliyclim. Kalkınmamış memleket
lerde, kalkınmakta olan memleketlerde milletin 
gücünü iyi takdir etmek şartiyle, ferdin gücüne 
hürmet etmek şartiyle, ferdin başarısına inanç 
sahibi olmak şartiyle plân lâzımdır, şarttır, 
zarurettir. Bir yasak savma şeklinde plânı va
sıflandırmak doğru değildir. Bir yasak savma 
şeklinde düşünenlere cevap vermek istiyorum. 
Hükümetler muvaffak olmak isterler. Muvaf
fak olmak istiyen Hükümetler, muvaffak olmak 
istiyen iktidarlar, muvaffak olmak istiyen par
tiler yanlış yolları niye seçsinler, doğru yollar 
varken? Bu, akim en basit prensipleriyle çelişir. 
Plân lâzımdır. Plân Devletin mahdut imkânla
rını iyi şekilde kullanmak için lâzımdır, bir. 
ikincisi; memleketin gücünü harekete getirmek 
bakımından lâzımdır, iki. Üçüncüsü de memle
ketin iki sen sonra, üç sene sonraki vâdelerde 
erişeceği hususları bilmek bakımından lâzımdır. 
Dalıa birçok sebeplerden dolayı plân lâzımdır. 
Ama plânı sadece yapmak kâfi değildir. Plânı 
iyi yapmak lâzımdır, memleketin gerçeklerine 
uygun bir şekilde yapmak lâzımdır, memleketi 
kalkındıracak şekilde yapmak lâzımdır. Plânı 
kalkınmaya mâni olucu, sonradan bir mazeret 
olarak kullanılacak bir belge olarak yapmamak 
lâzımdır. Ve plân tek başına bir şey değildir. 
Tek başına bir müessese de değildir. Plânın te
melinde inanç yatar, inançlar şöyle ise, inançlar 
böyle ise elde edeceğiniz plânlar değişiktir. 
Onun için anakriterler siyasi ideolojilere göre 
şekil alır plânlar. Bu itibarla gayet tabiîdir ki, 
siyasi ideolojilerden sıyrılmış bir plân düşünü
lemez, siyasi kanaatlerden, siyasi fikirlerden 
sıyrılmış bir plân düşünülemez. Onun içindir ki, 
plân mevzuunda söylenen hususu kabullenmek 
imkânı yoktur. 

Yine sayın sözcülerin beyanları arasında bir 
takım rakam çelişmelerinden bahsedildi ki, bu 
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rakam çelişmelerinden bilhassa 1967 senesinde 
kalkınma hızının % 7 farzedilmesi geliyor. Ta
rım sektöründe % 1,5 alınmış, sanayi sektörün
de % 10,5 alınmış. Her ikisi de plânda derpiş 
edilen, yani % 4,2; % 12,3 ten aşağı olduğu için 
«nasıl olacak da % 7 ye çıkacak?» diyor sayın 
sözcü. Bu mütalâa ilk bakışta doğrudur. Ama 
düşünmek lâzımdır ki, kalkınma hızını yapan 
unsur iki tane değildir. Kalkınma hızını yapan 
diğer unsurlar vardır ve bu unsurların % 52 yi 
teşkil eden sair kalenderdeki kalkınma hızı 1966 
senesinde % 8,57 olmuş, 1967 de bunun % 9 ola
cağı tahmin edilmiştir. Binaenaleyh, o hesapta 
bir yanlış yoktur. Yalnız şunu ifade edelim ki, 
bu kadar ağır mesai içinde hazırlanan bütçe gi
bi, plân gibi konularda, her gün birtakım tah
minler, istatistikler değişen memleketimizde ra
kamlar arasında da birtakım çelişmeler olabile
ceğini kabul etmek lâzımdır. Ama bunların pren
siplere taallûk etmemesi, plânları, dokümanları 
hazırlayan mütehassıslarımızın hakikaten büyük 
bir dikkatle çalışmasının neticesidir. 

Şimdi, demişiz ki, şoförlere zam yok, araba 
var; İstanbul'a köprü var demişiz. Biz Türki
ye'de her şoförün kendi vasıtasına sahibolmasmı 
arzu ederiz. Bunun şartlarını hazırlıyacağımızı 
parti seçim beyannamemize ve Hükümet prog
ramımıza koymuşuzdur. İstanbul köprüsü var
dır demişiz. İstanbul köprüsü de olacaktır. 
(A. P. sıralarından alkışlar) 15 ayda bizden Ke
ban Barajını, İstanbul köprüsünü, aliminyum 
fabrikasını, demir fabrikasını, azot fabrikasını, 
bakır fabrikasını, 15 ayda bizden Türkiye'nin 40 
bin köyüne yol, su, elektrik götürmeyi beklemek 
insafla kabili telif değildir. 

Bir mevzu daha burada açıldı : Doğuya ba
kılmamış. Muhterem milletvekilleri, 'bu konu 
Türk Parlâmentosu kurulduğundan beri burada 
münakaşa edilir. Doğu - Batı, Güney - Kuzey 
şeklindeki bir ayırım sadece coğrafi bir ayırım
dır. Devlet elindeki bütün imkânlarla memleke
tin en muhtaç yerlerine elini uzatmak durumun
dadır. Şimdi Doğu'ya bakılmamanm bir netice
sini şöyle verdi sayın sözcü; zelzele olmuş da, 

• yol yokmuş, gidilememiş. 40 bin köyü var Tür
kiye'de. 40 bin köyün % 90 ı yoldan mahrum. 
Binaenaleyh, bunu bir ölçü olarak almak doğru 
değildir. Hangi birinizin seçim bölgesinde köy 
yolları var, tamamlanmış?.. Ama size şurasını 

arz etmek bir gerçek olacaktır ki, 19 Ağustos gü
nü maydana gelen zelzelede, 21 saat sonra ben 
Varto'daydım. 21 saat içerisinde ben Varto'ya 
ulaştım. Varto ve Hınıs'a da, bütün kasabalara 
gitmek imkân dâhilinde idi, köylerine de... Üç 
gün zarfında da ulaşılmadık köy kalmamıştır, 
zelzele mıntakasmın. Üç gün zarfında ulaşılma
dık yeri kalmamıştır. Bugün bin küsur km. lik 
yol yapılmıştır zelzele mıntakasında. 106 milyon 
lira para 70 gün içerisinde sarf edilmiştir. Huzu
runuzda böyle bir hesapla bulunuyoruz. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Başba
kan size yanlış intikal ettirilmiş. 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Sayın Baş
kan, müdahale ederlerse, mukabele bilmisil ya
pacağız. Tahammülümüz kalmadı. 

BAŞKAN — Lütfen mukabele etmeyin muh
terem arkadaşlar, çok gürültü olmaktadır. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (De
vamla) — Muhterem milletvekilleri, burada yer 
yer mugalâta, yer yer sızlanma, yer yer efkar
lanma, yer yer evhamlanma şeklinde tarif edebi
leceğimiz bir konuşmayı dinlediniz. Bu konuşma 
T. 1. P. Sözcüsünün son konuşmasıdır. Bu konuş
manın içine girip mütalâa beyan edecek değilim. 
Çünkü hemen hemen her tarafı çelişme doludur 
ve her tarafı istismar doludur. 

«Fakirlikten bahısetmiyecek miyiz?»' diyor. Bu 
Parlâmentonun kurulduğu günden bu yana za
bıtları tetkik edilirse, fakirlikten sizden daha çok 
bahsedenler olmuştur. Ama fakirliği bir sınıf 
kavgası yapmak için bahseden olmamıştır. (A. P. 
sıralarından, «Bravo», sesleri, alkışlar) Fakirli
ği bir istismar konusu, bir siyasi çıkar konusu 
yapmak için bahseden olmamıştır. Bakınız neler 
söyleniyor: Türle memuru kırık masa, mürekke
bi kurumuş hokka etrafında imiş, bir taraftan... 
öbür taraftan da lüksten bahsediliyor, bir taraf
tan da carî masrafların yüksekliğinden bahsedi
liyor. Kırık masa ve mürekkefbi kurumuş hokka 
edebiyatı ile yüksek carî masraflar biribiri ile 
bağdaşmaz. 

Millî emniyetten bahsediyor. Millî emniyetden 
mıütaaddit şikâyetleri olmuştur. Çünkü Türkiye'
nin emniyetini sağlamak vazifesiyle meşgul olan
lardan Türkiye'nin emniyetine uymak niyetinde 
olmıyanlar daima şikâyetçi olacaktır. (A. P. sı
ralarından alkışlar) 
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Burada bir veeize daha dinledik. Bu bize ait 
değil, bu ızannediyorum C. H. P. Sözcüsüne ait. 
Solculuğun zıddı kapitalizm imiş, nurculuk de
ğilmiş. C. H. P. Sözcüsüne imâ ediyor, bize ait 
değil bu. 

C. H. P. nin Sayın Sözcüsünün Başbakanlık 
Bütçesi ile ilgili olarak yapmış bulunduğu ko
nuşmada yadırgadığım birtakım hususları umu
mi konuşmamın içinde söyledim. Yalnız vâdetti-
ğimiz huzuru, tarafsız idareyi, hayatı ucuzlatma
yı sağlıyamadığıımız hususunda bâzı iddialar var 
ki, biz bu kanaatte değiliz. Sonra da Türk Mil
letinin mutluluğunu sağlıyaeak uzun vadeli, zah
metli fakat şerefli hizmetler yerine, günlük poli
tika çıkarlarını tercih etmişiz, deniyor. Bu da çok 
insafsız bir hüküm. Bunun münakaşasını yapabil
mek için bilmek lâzımdır ki, o mutluluğu sağlıya
eak uzun vadeli zahmetli işler nelerdir? 

Muhterem milletvekilleri; burada bir hususun 
daha münakaşası gerekiyor. Bir plân devrine gir
mişsiniz. Devlet olarak bütün imkânlarımızı bir 
plâna bağlamışınız. Getiriyorsunuz Büyük Mec
lislerin önüne, münalkaşasmı yapıyorsunuz. Bü
yük Meclislerden geçiyor, icraat yapıyorsunuz, 
1966 senesinde yüzde yüz icra ediyorsunuz. Onu 
söylemeyi demin unuttum. Ondan sonra da neyi 
yapmadık diye düşünmeye mecbur kalıyorsunuz. 
160 aded kanun Büyük Meclislerin komisyonla
rında ve gündemlerinde bekliyor. Hükümet ola
rak ne yapmamız lazımmış da yapmamışız; bu 
hususu bilmem gerekir. Eğer bu hususu Saym 
muhalefet sözcüleri teker teker söylerlerse o za
man kendilerine teşekkür borçlu olurum. 

Şimdi şöyle bir husus var. Deniyor ki, «Son 
zamlar Hükümetin ucuzluk vaadiyle tezat halin
dedir.» Altında da deniyor ki, «Hükümet etme
nin icabı olarak Devlet gider ve gelirlerini tes-
bit etmek elbette lâzımdır.» Şimdi burada bir te-
&at var. Tezat birinci cümle ile ikinci cümle ara
sında. Bir taraftan ucuzluk va'di ile tezat halin
dedir, diye zamdan şikâyet ediliyor, öbür taraf
tan da, Hükümet etmenin icabı Devlet gider ve 
gelirlerini tanzim etmektir, deniliyor. Tezat ha
linde. Tabiî ki, Sayın C. H. P. Sözcüsünün aşırı 
sol ve aşırı ,sağ meselesinde ortaya koymuş bu
lunduğu müşahede doğru olabilir, ama teşhis yan
lış. Yani Türkiye'de şöyle bir intiba çıkıyor, aşı
rı solcular aşırı sağcılara bakıp, onlardan geriye 
kalmıyabm diye hareket haliııdeymiş... Böyle bir 

mâna çıkıyor ki, bunu kabul etmeye imkân yok. 
Biz Türkiye'de aşırı olan her şeye karşıyız, biz 
Türkiye'de muvazenenin taraftarıyız, Türkiye'de 
biz medeniyetçi, memleketçi ve milliyetçi bir gö
rüşün sahibiyiz. (A. P. sıralarından, «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Basından şikâyet buyurdular. Yine burada 
bir hususta anlaşmamız gerekiyor. «Hükümetler 
şunu yapmadı, hükümetler bunu yapmadı...» Ba
sın hürriyeti var, kanunlar var; suçlar, cezalar, 
fiillerin ne zaman suç haline geldiği tesbit edil
miş. Eğer kanun devletinde hükümetlere, ka
nunları tatbik etmekten veya yeni kanunlar ta-
lebetmekten başka kanun devletinde kendiliğin
den suç tertibetmek gibi vazife düşüyorsa onu 
bilmek lâzımdır. Türkiye'de savcılaır Türk kanun
larının suç saydığı her şeyin peşindedir ve yargı 
organı, ki tamamen icranın dışındadır, şerefli 
hâkimlerin elindedir. Yargı organına savcı her 
şeyi teslim etmek durumundadır. Hiçbir kimse
nin endişesi olmasın. 

«Adalet Partisine yakın bâzı basın» diye ba
his buyuruldu. Adalet Partisinin resmî bir orga
nı yoktur ve Türkiye^de basın hürdür. Bu hür
riyet içerisinde her gazete sadece kanunların suç 
saydığı şeyler suç olmak şartiyle faaliyet etmek
tedir. Onun dışında Hükümet olarak bizim yapa
cağımız bir şey var da yapmamışız gibi bir iddi
ayı kabullenmeye imkân yoktur. Bunları sadece 
basın için söylemiyorum, her mevzu için söylü
yorum. Kanun eksik ise, kanunu tatbik etmiyor
sak onu bilmemiz lâzımdır. Onun da misalleri 
verilmesi lâzımdır. 

Sayın Yeni Türkiye Partisi Sözcüsünün be
yanları içerisinde bir husus var ki, yine hakika
ten Devletimizin meseleleri arasındadır. Esasen 
buradaki konuşmaların büyük bir kısmında me
selelerin sadece uçları görünüyor. Bu mesele cari 
masraflar meselesi ile memurlara daha çok ücret 
rerilebilme meselesidir. Gönül ister ki, Türk me
murlarına daha çok ücret vermek imkânları ol
sun. * 

Muhterem milletvekilleri, Türk Devleti mas
raflı bir Devlettir. Bunu biz hükümetteyiz diye 
reddetmemize imkân yoktur. Sanmayınız ki biz, 
öyle ise düzeltiniz, niçin düzeltmediniz şeklinde
ki bir sualin ağır cevabından çekineceğiz de 
Türk Devletinin pahalı bir devlet olduğunu id
dia etmiyeceğiz; böyle bir, mantık yok bizde. 
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Türk Devleti pahalı bir devlettir. Esasen bir te
kâmül, bir gelişmenin neticesi bu hale gelmişiz-
dir. Türk Devletinin dörtyüz bin memuru var
dır. Türk Devletinin işlerinin daha az memurla 
görülebileceğini iddia eden mütehassıslar vardır 
ama Türk Devletinin bugün bir tensikat yapma
ya imkânı yoktur; belki bir dondurma yapabi
lirsiniz ama bir tensikat yapmaya imkân yoktur. 
öyle ise Türk Devletinin cari masraflarını azalt-. 
mak bir gün meselesi, bir an meselesi değildir, 
bir vâde meselesidir. Usullerin, metotların dü
zelmesi, masrafların azalması, memurlara daha. 
çok, daha iyi geçim şartları sağlanabilmesi hepi
mizin arzusudur, ama burada bugün masrafları 
artmış bir düzenin birdenbire iktisadi işler hale 
getirilmesini yapabiliriz diyecek durumda deği
lim. Ama, zaman eerisinde işte idarede reform 
dediğimiz mesele bu. idarede reform dediğimiz 
sadece bir kanun ile olabilseydi şimdiye kadar 
çoktan olurdu. Bu bir kanun meselesi de değil
dir. Bu bir zihniyet meselesidir, bir heyecan me
selesidir, bir cesaret meselesidir. 

Bizim administrasyonumuzu masraflı yapan 
birçok faktörler vardır. Bu faktörleri burada sa
yıp dökecek değilim. Ama, size şunu söylemek 
istiyorum ki, Türk administrasyonunu mutlaka 
masraflı bir administrasyon olmaktan kurtarma
ya mecburuz. 

Muhterem milletvekilleri; huzurunuzda daha 
birçok hususlara dokunmak icabedecektir. Ümi-
dediyorum ki, başka vesileler de çıkacak, yine o 
vesilelerle sizlere bâzı meseleleri izah etmek im
kânlarını bulabileceğiz. Sabrınızı daha fazla sui
istimal etmemek için konuşmamı burada kesiyo
rum ve hepinizi saygı ile selâmlıyorum. (Adalet 
Parti sıralarından «bravo» sesleri ve şiddetli al
kışlar). 

BAŞKAN — Sayın Dursun Akçaoğlu, Baş
bakanın konuşmasından sonra usul hakkında 
söz istemektesiniz. Burada bir usulsüzlük mü 
var? 

DURSUN AKÇAOĞLU (Çankırı) — Son söz 
milletvekilinindir tatbikatının yanlış yapıldığı
na dair izahat vereceğim ve içtüzüğe müstenit 
bir konuşma yapacağım efendim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurursanız, son söz 
•milletvckilinindir hükmünün içtüzüğümüzün 
içine dâhil olduğunu ve bu esasa riayet etmeye 
mecbur olduğumuzu elbette ki, takdir buyurur

sunuz. Şimdi bir usulsüzlük cereyan etmiş mi
dir ki siz usul hakkında söz istiyorsunuz? 

DURSUN AKÇAOĞLU (Çankırı) — Sayın 
Başkan, öteden beri yapılan teamül yanlıştır. 
Bunu arz edeceğim; Büyük Meclis takdir eder. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun Sayın Dur
sun Akçaoğlu, şimdiye kadar bu sizin iddianız 
üzerinde Mecliste müteaddit defalar münakaşa 
yapılmış ve bu şekilde yapılan münakaşaların 
»onunda bu teamül oylanarak teessüs etmiştir. 
Bunun tekrar .münakaşasını yapıp, oylanması
na imkân olmadığından size söz vermiyorum 
efendim. 

DURSUN AKÇAOĞLU (Çankırı) — Şimdi 
Sayın Başkan, bir teamül yanlış olarak devam 
edcgelirse bunun tashihi hususunda bir fırsat 

*verin efendim. 
BAŞKAN — Rica ederim, yapılmıştır. diyo

rum. Buyurun, başka bildiğiniz bir şey varsa 
söyleyin. Peki buyurun efendim. 

DURSUN AKÇAOĞLU (Çankırı) — Muh
terem arkadaşlar, biliyorsunuz bütçe müzakere
lerinde Hükümetin konuşmasından sonra «son 
söz milletvekilinin» der Tüzüğümüz. Şimdi bun
da nedense, her ne hali ise teamül olarak grup
lar araya girmiş. «Son söz milletvekilinindir» 
meselesi maalesef yanlış bir teamül haline ge
tirilmiş, devam edip gitmekte. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, 1960 dan 
önceki tüzükte de şöyle idi: Son söz mutlak su
rette bir grup temsilcisi sıfatı olan bir arkada
şımıza verilmez, mutlaka grup içinde etiketi 
olmıyan bir arkadaşa verilirdi. Bundan kasıt 
şu idi: Hele bilhassa... (Ne demek? Sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin 
efendim. 

DURSUN AKÇAOĞLU (Devamla) — Mü
saade bryurun efendim. Şimdi muhterem arka
daşlarım, Hükümetin konuşmasından sonra 
hele iktidar grupundan bir arkadaşın söz al
ması, Hükümeti desteklemek olmaz, bilâkis 
Hükümeti zayıf düşürür. «Son söz milletveki
linindir» tabirini gruplar istismarda devam et
tiği takdirde milletvekili ne zaman konuşacak? 
19G0 dan sonra görüyorum; hangi zaman bir 
milletvekiline konuşma hakkı tanınmıştır. 

Son olarak istirham ediyorum, Cumhuriyet 
Senatosu da şu şekilde bir tatbikatın içinde
dir : Cumhuriyet Senatosunda gruplardan sonra 

— 164 — 



M. Meclisi B : 55 16 . 2 . 1967 O : 2 

6 milletvekili 'konuşmadan kifayet gelmemek
tedir. Ben bunun için daha önce bir takrir ver
miştim, kabul buyurulmadı, iltifat görmedi, 
hürmet ederim. Önümüzde İçtüzük tadili gel
diğinde inşa'allah üzerine eğilip tezekkür ede
riz. Ama hiçolmazsa bu geleneği değiştirici, 
bu yanlış tatbikatı değiştirici bir tutuma gir
menizi istirham ediyorum. Girmediğiniz tak
dirde hiçolmazsa kifayeti kabul buyurmayınız, 
bir milletvekilinin konuşmasına imkân tanıyı
nız. Bakın, bu yapacağınız tatbikattan sonra 
ne kadar doğru hareket ettiğinizi göreceksiniz 
ve ondan sonra da 'benim isabetle bu meseleye 
eğildiğimden dolayı memnun kalacaksınız. 
Hürmetler 'ederim hepinize. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; son 
söz milletvekilinindir demek Hükümetten sonra 
bir milletvekili .arkadaşın 'konuşmasum temin 
içindir. Gruplar adına konuşan arkadaş da mil
letvekilidir. O milletvekili değil midir'? 

RUHİ SOYER (Niğde) — Başkan da mil
letvekilidir. 

BAŞKAN — Rica ederim, biz dinledik, siz 
de lütfen dinleyin. O da milletvekilidir. Yal
nız her halükârda grup temsilcilerimizin tekacl-
düm ıhaikkı olduğu da İçtüzüğümüzün icabıdır. 
O da milletvekilidir, diğeri de. Ama 'grup adına 
dedikten sonra, grupun milletvekilinden ön
celik hakkı olduğuna ve şimdiye kadarla te
amül de böyle olduğuna göre, yine aynı şekilde 
devam edeceğiz. 

Söz Sayın Kemıal Bağuıoğlu'nundur. Ada
let Partisi Grupu adına efendim. Buyurun Sa
yın Bağcıoğlu. 

A. P. GRUPU ADINA KEMAL BAĞCIOĞ
LU (Ankara) — Sayın B'aşkan, sayın .millet
vekilleri; bu <kez maruzatım, gayet kısa ola
caktır. 

Başbakanlık bütçesi münasebetiyle yapıl
mış 'bulunan konuşmalara, Sayın Başbakan 
•enine boyuna, ariz ve amik mütalâalarda bu
lunmuş ve cevaplarını vermişlerdir. Ancak 
bendeniz Adalet Partisi Meclis Grupu adına 
iki nokta üzerinde kısaca bir iki dakika dur
mak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, çok kere bu 
meclislerin kürsülerinde söylenmiştir ve yine 

Başbakanlık Bütçesi 'münasebetiyle dile getiril
miştir. Ekseriyetin her şeyi yapamıyacağı ifa
de edilmek'tedür. Bu meseleyü bir - '.iki dakikayla 
'biraz açmakta fayda vardır. 

' Muhterem arkadaşlar, millî idare mutlak su
rette Türkiye'nin kaderine üıâk'im olacaktır. 
Bütün vatan »atılımdaki vatandaşlar bu anlayış
ta ittifak halindedirler. Bâzı muarızları rnızın 
'bu temel görüşü 'benimsemesi ve millî irade 
önünde eğilmesi şarttır. Demokrasinin ilk şar
tı olan millî irade seçimlerde tecelli eden neti
ceye kayıtsız ve şartsız boyun eğim ek sonucunu 
doğurur. Bu, ekseriyetin iktidarda olması, ek
seriyetin milleti yönetenleri seçmesi ve iş başı
na getirmesi demclktir. E lb etteki ekseriyetin . 
ıtaıhailJküimü veyalhuit dllkbası diye böyle bıir ni
zam bahis mevzuu değildir. Bugünkü Anayasa 
nizamı icabı iktidar partisinin bütün icraatı 
Anayasa müesseselerinin kontrolü altındadır. 
Fakat demokratik rejimde esas ve en birinci 
'kaide oy çokluğudur; buna kendimizi artık 
ahştıi'mamız gerekmektedir. 

İkinci değineceğim nokta; kalkınmanın en 
mühim şartı siyasi huzur ve istikrardır. 1966 
yılında bu güzel vatan sathında böyle bir hu
zur ve istikrar doğmuş ve Hükümetiımizin al
dığı iyi ve cesaretli kararlarla bu ortaım yerleş
miştir. Kalkınma hızı plânda % 7 olarak der
piş edilmişken hedef olarak, bu hız ilk defa 
% 8,3 e ulaşmıştır. Bu neticeyi sağlamış olan 
Hükümeti ve Barbakanı tebrik etmek lâzımdır. 
Halkın içinden gelmiş olan, bir köy çocuğu olan 
ve memleketin bütün meselelerini çok iyi bildi
ğini herkesin kaibul ettiği, büyük bir gönül ile 
ve sadece iyi niyet ve şevkle mamur ve müref
feh Türkiye'yi kurmak gayret ve çabası içinde 
bulunan Sayın Barbakan ve Hükümetini bu 
gayretle rinde teşvik ve teşyi ctnuek her vatan
perverin ve her memleket severin vazifesi ol
malıdır. Bu münasebetle Adalet Partisi Meclis 
Grupu adına yüce heyetinizi saygı ile selâmla
rı m. 

BAŞKAN — Yeterlik önertgıesini okutuyo
rum efendim. 

AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Kifayetin 
aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Kifayeti okutayım ondan son
ra efendim. 
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Meclis Başkanlığına 
Başbakanlık Bütçesi üzerinde altı kişi ko

nuşmuş bulunduğundan müzakerenin kifayetine 
karar verilmesini arz ve talebederim. 

••Saygılarımla. 

Tunceli 
'Kenan Aral 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ahmet Üstün, 
kifayetin aleyihinde. 

Sayrn Üstün'den ricam kifayetin neden aley
hinde olduklarını beyan etmeleridir. Esasa gir
memenizi çok rica ederim. 

AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Değerli arka
daş] arım, Sayın Başbakan üç gündür Mecliste 
cereyan etmekte olan bütçe müzalkcrelerini he
def tutarak geniş bir konuşma yaptılar. Bu 
arada yalnız Başbakanlık Bütçesiyle ilgili gö
rüşmelerimizle değil bütçenin Heyeti Umumi-
yesiylc ilgili grup sözcülerimizin, G'enel Başka
nımızın ve sayın Grup Başkanvekilimiz Feyzi-
'oğlu'nun bâzı konuşmalarını ele alaralk cevaplar 
verdiler ve Sayın Başlbakan, bâzı konularda 
grup sözcülerinden cevap istediler, sarahat is
tediler. Bilhassa plân konusunda, pahalılık ko
nusunda, partizanlık konusunda misâl verme
mizi istediler, cevap beki e düklerini söylediler. 
Yine gördük ki Sayrn Başlbakan, bâ'zı konuları 
ya çok iyi teşlhis 'koyamamışlar veya dikkatle
rinden kaçınış, sözlerimiz, konuşmalammız yan
lış anlaşılmış. Bunların da izaJhı, açıklanıması 
gerekmektedir. 

Bir konuda, palhalıbk, ucuzluk konusunda 
ileri sürdüğümüz görüş de cümle tam olarak ele 
alınmamış, tezat olduğu iddia edilmiş/tir. gö
rüşümüzde. Aşırı akımlar, konusunda da yine 
her halde iyi taki'bedem'emişler, yanlış bir teş
hise varmışlardır. 

Sevgili arkadaşlarım, biz bugünkü nizamın 
kurulmasında en büyük çileyi çeken ve en bü
yük emeği olan bir siyasi teşekkülüz. Sorum
luluğumuzu müdrikiz. Daima konuşmalarımız 
yapıcıdır, Hükümeti uyarma istikametindedir 
ve kendilerine bu bakımdan hizmet etmek arzu
suyla bu görüşler ifade edilmiştir. Müzakereler 
çok olumlu cereyan atmdktcdir, grupunıuz adı
na söz talöbedilmiştir. Sayın grup başjka'iıvdldli-
miz, plân konusunda, pahalılık konusunda, ik
tisadi istikrar konusunda, partizanlık konusun

da Sayın Başlbakanın beklemiş olduğu cevap
ları vermek üzere lütfen Ikifayetin aleyhinde 
vay verin, C. II. P. nirı görüşlerinin ifadesine 
imkân verin. 

Saygılar sunarım. (O. H. P. sıralarından al
kışlar)! 

BAŞKAN — Mıılhte-nem arkadaşlrım, yeter
lik önergesini dkutmuştum. Yeterlik önergesi
ni oylarınıza arz ediyorum. Yeterlik önergesini 
kabul edenler... Etmiyenler... Kifayet önergesi 
kalbul edilmiştir. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Bölümlere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

Bölümleri 'okutuyorum. 

(A/J) Cari (harcamalar 
Bölüm Lira 
11.000 Ödenekler 78 000 

BAŞKAN — Kabul edenDer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderlerli 46 058 425 
BAŞKAN — Kabul odenUe-r... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 YöndtlJm giidorlerii 1 537 361 
BAŞKAN — Kabul edenller... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hikmet giderleri 4 968 003 
BAŞKAN — Kabul edenil'er... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kuram giderleri 8 011 201 
BAŞKAN — Kabul eden'ller... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitlli giderler 8 653 8.15 
BAŞKAN — Kabul eden'ller... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştİT. 

(A/2) Yatırım (harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 8 800 000 

BAŞKAN — Kabul eden'ller... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük ona
nım güderleri 7 360 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Malkiına, toçMzait ve toşıit alım
ları ve oınarıırnları 6 630 000 
BAŞKAN — Kabul edemflJer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. . 
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(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

Bölüm Lira 
32.000 Kaımulljajştır ve satmakraalar 1 

BAŞKAN — Kabul edeler . . . 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 740 701 
BAŞKAN — Kabul edanfller... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyali transferler 115 884 
BAŞKAN — Kabul edenDer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

Bu suretle Başbakanlık Bütçesi kabul edil
miştir. 

a) Devlet Plânlama Teşkilâtı Bütçesi : 
BAŞKAN — Devlet Plânlama Teşkilâtı Büt

çesine geçiyoruz. 
Grupları adına söz istivan? C. H. P. Grupu 

adma Coşkun Kırca. 
Sayın Kırca, buyurun. 
ALİ KARCI (Adana) — Sıra nasıl Sayın 

Başkan? 

BAŞKAN — Sırayı okuyalım efendim : Mil
let Partisi Grupu adına Hasan (tecan, Y. T. 
P. Grupu adına Nihat Diler, T. 1. P. Grupu 
adına Sadun Aren, Adalet Partisi Grupu adı
na Erol Yılmaz Akçal, tekrar C. H. P. adına 
Fennî tslimyelim. 

Buyurun Sayın Kırca. 
C. H. P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA 

(İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri j 

Geçen yıl D. P. T. Bütçesi üzerinde C. H. 
P. Grupunun görüşlerini arz ederken, bir ikti
sadi sistem tartışmasına zaruri olarak girmiş
tik. Bugün, kamu oyumuzda cereyan eden bâ
zı tartışmalar, bizi, kalkınma plânı vasıtasiy-
le varmak istenilen iktisadi sistem konusunda 
daıha da açıklığa zorlamaktadır. 

Geçen yıl, Anayasanın bu konuyla ilgili 
hükümlerinin tahlilini yaptıktan sonra şu so
nuca varmıştık : 

1 — Anayasamız, Devlete, kalkınmada baş
lıca rolü, özellikle, iktisadi, sosyal ve kültürel 
kalkınma için bir plân yapmak ve uygulamak 
'görevini vermiştir. 

2 — Anayasamız, kamu kesimiyle özel ke
simin yanyana bulunacağı bir karma ekonomi
yi öngörmüştür. 

3 — özel kesimin millî iktisadın gerekleri
ne ve sosyal amaçlara uygun çalışmasını, ya
tırımlarını toplum yararının gerektirdiği önce
liklere yöneltmesini, genellikle kamu yararı
na aykırı hareket etmemesini, bu amaçlarla 
Devletin gerekli tedbirleri almasını da Anaya
samız öngörür. 

Bugün de aynı ıgerçekleri hatırlatmakta 
fayda görüyoruz. 

Ancak, bâzı çevrelerde Anayasayı sosyalist 
bir açıdan yapılan yorumlar ve Anayasamızda 
yer alan sosyal hakların, sosyal adalet ilkesi 
ve sosyal Devlet niteliğinin, neticede, Türki
ye'yi sosyalist bir sisteme götüreceği yolunda
ki iddialar, son defa, bu kürsüden okunan 
T. 1. P. ne ait bir ^gensoru önergesinde tekrar
lanmıştır. 

Hemen belirtelim ki, bu tarz yorumlar, Ana
yasamızın gerçek vasfını aksettirmekten çok 
uzaktır. Bu tarz yorumların yapılması ihtima
line Anayasa tasarısı görüşülürken temas 
edilmiş ve Temsilciler Meclisi Anayasa Komis
yonu Sözcüsü Sayın Prof. Dr. Muammer Ak-
soy bu konuda şöyle demiştir : 

«Bu Anayasada asla doktrin yoktur. Bu 
Anayasada hiçbir partinin programı yoktur. 
Ne devletçilik vardır, ne liberalizm, ne sosya
lizm ve ne de her hangi bir «izm» vardır. Bu 
Anayasa renksiz - fakat, renksiz dediysek ka
raktersiz değil - karakter sahibi bir Anayasa
dır. 20 nci Asrın ulaştığı medeniyet seviyesi
ne uygun, her parti programının tatbik edil
mesine imkân veren bir Anayasadır. Orada 
devletçilik de tatbik edilebilir, liberalizm de 
tatbik edilebilir; fakat, komünistlik asla tat
bik edilemez. Sosyalizmi tatbik edebilirsiniz; 
çünkü, o da insan haklarına hürmetkardır, de
mokrasiyi tanır, insan haklarını tanır, hukuk 
devletini tanır, onun yanında sosyal zihniye
te de sahiptir. Keza, 20 nci Asrın liberalizmi
ni tatbik edebilirsiniz. Çünkü, o da sosyal 
hakları tanır, insan haysiyetine gerçek mâna
da hürmet eder. Yoksa, sekiz yaşındaki çocuk
ları, yüksek 'bacaları temizletmek için kulla
nan «üç defa inip çıktıktan sonra ölürse öl
sün, beni ilgilendirmez» diyen 19 ncu Asrın li
beralizmini değil...» 
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Yine Sayın Aksoy, Komisyon sözcüsü sıfa-
tiyle yaptığı bir başka konuşmada, «sosyal» ve 
«sosyalist» terimlerinin birbirinden tamamen 
farlklı iki mefhumu ifade ettiğini açıklamıştır. 

'Görülüyor ki, Anayasamızın sosyal devlet 
ilkesiyle ilgili hükümlerinden hareketle, bu 
Anayasa içerisinde nihai olarak ulaşılacak sis
temin, bütün sıosyal halklar kemaliyle uygulan
dığı vakit dahi, sosyalizm olacağını, kaçınıl
maz bir sonuç diye iddia etmek mümkün de
ğildir. Sosyal haklar, yine Anayasaya yapılır-
İken Komisyon adına ifade edildiği gibi, Ana
yasanın teslbit ettiği direktifler, hedeflerdir. Bu 
hedeflere hangi yoldan ve hangi iktisadi sis
tem içinde varılacağı Anayasanın yasakıla-
ıdığı sistemler dışında, paııtileranaısıında de-
ımıokratilk tariışımanın temel konusudur. 

Sayın milletvekilleri, 
Hiçbir partinin - C. H. P. dâhil - Anayasa

ldan, kendi tarafları olduğu iktisadi sıistem ve 
metotları, Anayasa koyucusu tarafından ter
cih edildiği yolunda gaynülmî neticeler çıkar
maya hakkı olmadığını böylece belirttikten 
sıonra; bu gerçeğin partilerin, Anayasayla ko
nulmuş kalkınma ve sosyal devlet hedeflerine 
ısahibolaeaikları fikriyatın tutarlı bir bütün 
teşkil etmesi gereğini ortadan kaidırmıyaca-
ğını da ifade eıtımek lâzımıdır. 

İşte, bu ayın 10 unda Resmî Gıazetedıe ya
yınlanan İkinci B'eş Yılluk Kalkınıma Plânı ve 
hedefleri stratejisine dair Bakanlar Kurulu 
'kararnamesinin incelenmesi, bizce, A. P. ikti
darının tutarlı bir kalkınma, plân ve iktisadi 
ısisteım anlayışına sahip bulunmadığı kanaati
ni uyandırmıştır. 

Bu kararnamede, İkinci Kalkınma Plânının 
da, «kamu ve özel teşebbüsün yanyana bulun
duğu» bir karıma ekonomi esasına dayanacağı 
'belirtiliyor. Oysa ki, bu bakımdan asıl bilinmıe-
si gerekli nokta, yeni plân döneminde de kar
ıma ekonominin devam edeceği değildir. Bunu 
zaten herlkeıs biliyor. Asıl bilinmesi gerekli nok
ta, İkinci Plânın uygulanması sonucunda, kar
ıma ekonomi içinde kamu kesimiyle özel kesim 
arasındaki dengenin nasıl bir manzara göstere
ceği hususudur. 

Bu bakımdan üç ayrı görüş savunulabilir: 
1. — Bu gömüşlerden biri, karma ekonomiyi, 

'bütün üretim, dağıtıım ve tevzi araçlarının top

luma mal edildiği bir sisteme geçiş merhalesi 
terakki eder. Deımıokratik metotları tercih ettiği
ni söyliyen T. t. P. nin sosyalist bir parti ola
nak temel ve nihai hedefi budur. Sayın Bıehiee 
Boran, Dönüşüm Dergisinin son sayısında çı-
Ikan bir yazısında, T. 1. P. nin halen teklif etti
ği muhtelif tedbirlerin ve reformların sosyalist 
bir sistem getirımiyeeeğini; anealk, bu tedbir ve 
reformların sosyalist sisteme geçişi hazırlayıcı 
'bir politika olduğunu belirtiyor. Bu nihai hedef, 
hiç şüphesiz, siyaset sosyolojisi ve doktrinler 
tarihi açılarından - hangi çeşidi olursa olsun -
sosyalist bir fikriyata sahibolduğu kabul edi
len - demokratik de olsa - her partinin temel 
ve nihai hedefidir. Demokratik sosyalist par
tiler, - bu ad sırf bir levhadan ibaret kalma
mışsa - çok uzun bir vâdede bu hedefe varıla
cağını savunurlar. Bunlara böre, devletleştirme, 
üretim araçlarını topluma mal ötmenin yolla
rından sadece bir tanesidir. Bunun özıel mülki
yet hukukuyla bağdaşabilen başlka yolları da 
ileri sürülebilir. Fakat, netice itibariyle, sos
yalist bir sistemin kemal noktasında, ferde ya 
da aileye dayanan özel teşebbüs söz konusu de
ğildir. Demokratik sosyalizm, böyle bir siste
min kişi özgürlüğünü kaldırmak şöyle dursun; 
kişinin özgürlüğünün ve şahsiyetinin gelişıme-
slnin en mükemımıel yolu olduğu kanısmıdadır-
lar. 

2. — Diğer bir görüş, karıma ekonomiyi, 
özel teş'eıblbüsçü bir ekonomiye geçiş merhalesi 
sayar. A. P. nin resmî görüşü budur. Bu sistem
de gerçi kamu teşebbüsü tanı olarak ortadan 
kalkmıyacaktır ancak, ferde ya da aileye da
yanan büyük sermayeli özel teşebbüs, bu sis
temde, ekonomiye geniş ölçüde hâkim olacak-
tır. 

3. Bir üçüncü görüşe göre ise, karma eko-
nami devamlı bir sistemdir ve Türkiye'nin 
•gerçekleri, karma ekonimi içerisinde kamu ke
siminin hâkim ve yönetici nitelikte olmasını 
gerektirir. Bu da, devletçi ve halkçı C. II. P. 
nin görüşüdür. Bu görüş, kamu kesimini karma 
ekonomi içinde hâkim ve yönetici nitelikte gör
mekle beraber; sınıf mücadeleni dinamiği fik
rini reddettiği; sınıfların çıkarlarını toplum 
yararını en başta gözeterek bağdaştırmayı ön
gördüğü; bütün üretim, dağıtın ve tevzi araç
larının topluma maledilmcsinin kişi hürriyeti-
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ni zedeliyeceği yolundaki sınır hürriyet na
zariyesini, kabul ettiği, özel teşebbüs içerisin
de halka açık anonim şirketler, kooperatifler, 
işçi sendikalarmca kurulmuş isletmelerin ya
nında ferde veya aileye dayanan işletmelere 
de önemli yer tanıdığı; ve nihayet, sosyal ada
let zaruretleri kadar, az gelişmiş bili ülkenin 
kalkmabilmeşinin kamu kesiminin temel olu
şu gerçeğinin, bu ülkelerde tasarruf ve yatırım 
ile tüketim arasındaki bünyevi dengesizlikten 
çıkan sonuçlara dayandığı için, sosyalist bir 
görüş değildir; fakat, sosyal bir görüştür, or
tanın solunda bir görüştür. 

Sayın milletvekilleri, 
Son strateji kararnamesini incelediğimiz 

zaman, A. P. iktidarının, kendi iktisadi sistem 
anlayışını önümüzdeki plân döneminde ne öl
çüde uygulamaya başlıyacağı konusunda, her 
hangi bir fikre sahibolmak kabil değildir. 

Oysa ki, geçen yıl bu kürsüden bendenize 
cevap veren Sayın Başbakan, yürürlükteki plâ
nın dahi, A. P. nin siyasi tercihlerine uygun 
olarak değiştirileceğini söylemişti. Böyle bir 
değişiklik tasarısının gelmiyeceği artık anlaşıl
mıştır. Fakat üstelik, yeni strateji kararnamesin
de, Türk kamu oyu, A. P. iktidarının özel tc-
şebbüsçü iktisadi sistemini ne ölçüde tatbik ede
ceği hususunda en ufak bir ışık bulaınıyaeak-
tır. 

Yürürlükteki plâna göre, plân dönemi için
de yatırımların % 59,9 u kamu kesimi; c/c 40,1 i 
de özel kesim tarafından yapılacaktı. 1966 yı
lma ait ilk tahminleri ve 19(37 programının ta-
mamiyle gerçekleşeceği faraziyesini esas alır
sak, birinci plân döneminin sonunda, yatırım
ların % 55,4 ü kamu kesimi ve % 44,6 sı da 
özel kesim tarafından yapılmış olacaktır. 

Halbuki, ikinci plân için strateji kararna
mesinde yer alan kalkınma hızı, yatırım ve 
tasarruf hacmi rakamları esas alınınca, bu 
stratejinin dayandığı modele dâhil alternatif
lerin hangisini ele alırsak alalım, netice şudur 
ki, yeni plânda yatırım hacmi plân dönemi bo
yunca 100 milyar lirayı aşacağına ve 1972 yılın
daki yatırım miktarı 2G milyar lirayı bulaca
ğına göre; aynı yıl için tahmin edilen top
lam kamu gelirlerinden eari kamu harcamala
rı düşüldüğü vakit ve dış tasarrfularm da 
Devlete teveccüh edeceği kabul edildikte, aynı 
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yıl toplanı kamu tasarrufunun toplam yatırı
ma oranı % 65 i bulacaktır. 

Şu halde, kamu tasarruflarının önemli bir 
kısmının bütçe sübvansiyonları ya da kredi 
kurumları eliyle özel kesime devredilmesi söz 
konusu değilse, A. P. iktidarmca hazırlanan 
İkinci Plânın uygulanması tamamlanınca, ka
mu kesimi ile özel kesim avansında yatırım 
hacmi bakımından mevcut dengede kamu kesi
mi lehindeki durumda yine aynı kesim lehine 
% 10 civarında bir değişme olacaktır. 

Demek oluyor ki, A. P. iktidarı, pek önem
li bir noktayı açıklığa kavuşturmak zorunda
dır. A. P. iktidarı, ya memleket gerçeklerinin 
kendi temel iktisadi felsefesinin tatbikine im
kân vermediğini söyliyecektir; ya da, yeni plân 
dönemi sırasında bâzı Kamu İktisadi Teşebbüs
lerinin özel kesime devri ve bilhassa, kamu tasar
ruflarından özel kesime önemli bir net transfe
rin yapılacağını açıklamak suretiyle, karma eko
nomi içerisinde özel kesimi kamu kesiminden daha 
önemli hale getirme vetiresini başlatacağım res
men bildirecektir. Ama, bunu bildirecekse, bu
nun nasıl gerçekleşeceğini de srateji kararname
sinde belirtmek gerekirdi. Belirtilmediğine göre, 
plân metninde belirtmek gereklidir. Bu kadar 
hayati bir siyasi tercih, plân Parlâmentodan 
geçerken bizzat Parlâmento tarafından yapılma
yıp, yıllık programlar vasıtasıyle icra organınca 
yapılması yoluna gitmek, plânın dayandığı siyasi 
tercihlerin Parlâmentoca tesbitini gerektiren ka
nuni mevzuatın ruhuna uygun düşmez. 

Sayın milletvekilleri, 
Bu husus, yeni plânın finansmanı konusuy

la da yakından ilgilidir. Geçen 21 Kasım Kollok-
yumuna esas olan ve son Srateji Kararnamesi
ne de esas olmuş bulunması gereken modeldeki 
alternatifleri incelediğimiz vakit, yıllık ortalama 
% 7 kalkınma hızının gerektirdiği ek finansman 
ihtiyacının 4,5 ilâ 6 milyar liraya baliğ olduğu 
anlaşılır. 

Bu ek finansman ihtiyacının karşılanması, 
muhakkak ki, vergi sistemimizde pek önemli re
formların gerçekleştirilmesine bağlıdır. Her ne-
kadar, Strateji Kararnamesinde, «Kamu tasar
rufunu artırmak için en önemli metot vergileme 
yoludur.» demekteyse de, bunu sağlamak için ge
rekli yeni kaynakların neler olacağından hiç ba
his yoktur. 
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Burada, A. P. iktidarının bir başka çelişme
sinin tahliline sıra geliyor: A. P., özel teşebbüsçü 
bir iktisadi sisteme taraftardır, ama, Anayasa
nın sosyal devlet ilkesi içerisinde sosyal hakların 
özel teşebbüsün hâkim olduğu bir karma ekono
mide gerçekleşebileceğine inandığını söyler. 

Nazari olarak bu iki amacın bağdaştırılması 
gayrimümkün değildir. Ancak, işte bu bağdaştır
mada çelişmeye düşülmemesi lâzımdır. 

Geçen yıl burada konuşan Sayın Başbakan, 
A. P. nin İsveç modelini örnek aldığını söylemiş
lerdi. Gerçekten, İsveç, özel teşebbüsün ekono
miye geniş ölçüde hâkim olduğu bir ülkedir. İs
veç, her nekadar, uzun yıllardan beri kendisine 
sosyalist diyen, ama aslında sosyalist olmıyan bir 
partinin idaresindedir. Zaten, bu parti ile bur
juva denilen diğer partilerin programları da pek 
geniş ölçüde birbirinin aynıdır. Andre Marehal'-
m dediği gibi, «İsveç, sosyal bir memlekettir; fa
kat, sosyalist bir memleket değildir.» ve yine 
Andre Marchâl, İsveç modelini müsavatçı kapi
talizm olarak adlandırmaktadır. Şu halde, Sayın 
Başbakanın İsveç modelini kendi partisine örnek 
alması, özel teşebbüsçülüklc sosyal hakları bağ
daştırmak bakımından bir çelişme teşkil etmez. 

A. P. İktidarının düştüğü çelişme şuradadır: 
Eğer kalkınma için gerekli tasarruf kaynakları 
kamu eliyle sağlanacak ve karma ekonomi için
de özel teşebbüsün - pek tabiî olarak Devlet kon
trolü altında olmak üzere - hâkimiyeti bu kamu 
tasarruflarından önemli 'hır net transferin özel 
kesime yapılması suretiyle gerçekleştirilccekse 
(ki başka yol yoktur); o takdirde, sosyal adalet 
ilkesinin zedelenmemesi zarureti, ancak ve ancak, 
genel vergi sistemimizin müterakkiliğinin - tıpkı 
İsveç'te yapıldığı gibi - yüksek gelir tabakaları 
aleyhine geniş Ölçüde artırılmasiyle ve sosyal gü
venlik sistemi yoliyle yüksek gelir tabakalarından 
diğerlerine doğru bir yeniden tevzi ameliyesinin 
yapılmasiyle gerçekleşebilecektir. Kalkınmamı
zın bu safhasında, sosyal haklara ve sosyal güven
liğe ilişkin tedbirlerin toplam tüketimde arzu 
edilmiyen artışlar meydana getirmesini önlemek 
de lâzımgeleceğinden, eğer İsveç modeline ulaş
mak hedef olacaksa, yapılacak şey, aslında, vergi 
sistemimizin müterakkiliğini artırmak ve özel te
şebbüsü toplumsal önceliklere uygun hareket et
mesi için sıkı devlet kontrolü altında tutmaktır. 
İsveç'te bunların hepsi yapılmıştır. Oysa ki, A. 
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P. iktidarının bugüne kadar ilân ettiği fikirler ve 
gösterdiği eğilimler, tamamiyle aksi istikamette
dir. 

Sayın milletvekilleri, 
I). P. T. nda yapılan araştırmalar, memleke

timizde millî gelir dağılışında önemli adaletsiz
liklerin mevcudiyetini gösterdiği ve bu adaletsiz
liklerin karma ekonomi içindeki kamu kesimi - özel 
kesim dengesinde hiçbir değişiklik yapılmasa da
hi, vergi sistemimizin müterakkiliğini geniş ölçü
de artırmamızı gerektirdiği bilinmektedir. Aile 
beşte bir dilimlerine göre 1963 yılında millî ge
lir şöylece dağılmıştır. Alt dilime millî gelirin 
% 4,f5 u; alt - orta dilime % 8,5 u; orta dilime 
% 11,5 u; üst-orta dilime % 18,5 u ve üst dili
me de % 57 si isabet etmektedir. Buna göre, 
memleketimizde Lorenz eğrisinin gösterdiği gelir 
eşitsizliği bölgesi çok geniş bir manzara arz et
mektedir. Bu eğriye göre, Türk ailelerinin % 80 
nin millî gelirin ancak % 43 üne sahibolabil-
dikleri sonucu çıkmaktadır ki, bu rakam, memle
ketimizde millî gelir dağılımının ne kadar ada
letsiz olduğunu göstermeye yeter. 

Dunun böyle iken, kamu tasarruflarından 
özel kesime önemli bir net transfer artışının, ver
gi sistemimizin genel müterakkiliğini artırıcı çok 
radikal tedbirler alınmadıkça, sosyal adaletsizlik
leri büsbütün çoğaltan bir netice doğuracağı şüp
hesizdir. 

Eğer ikinci plânın ek finansman ihtiyacını 
karşılamak için gerekli kamu tasarrufunu, vası
talı ve vasıtasız vergiler arasındaki dengesizliği 
büsbütün vasıtalı vergiler lehine bozarak sağla
mak düşünülüyorsa, bunun, pek geri bir adım 
olacağı ve kalkınmanın nimetlerinden üst gelir 
tabakalarını bugünkünden de çok daha fazla öl
çüde istifade ettireceği aşikârdır. 

O. H. P. Grupunun bunu kabul etmesi müm
kün değildir. 

A. P. iktidarının içinden çıkmak zorunda ol
duğu bir diğer temel çelişme, plânın finansmanı 
konusunun sırf malî yönünden de mevcuttur. Bu
rada, şu soruyu tekrarlamak zarureti vardır : 
Munzam vergi varidatı hangi kaynaklardan sağ
lanacaktır? 

Bize göre, hâlen ekonomimizde, İkinci Plânın 
ek finansman ihtiyacını karşılıyacak vergi rezerv
leri mevcuttur. 
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BAŞKAN — Müddetiniz bitmek üzeredir, 
bağlamanızı rica ediyorum. 

C. H. P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA 
(Devamla) — Teşekkür ederim. 

Bu rezervlerin başında tarımsal gelirler gel
mektedir. Götürü esaslara ve dönüm miktarına 
göre müterakkileştirilerek uygulanacak bir tarım 
vergisi sayesinde, tarımda çalışanlardan alt ge
lir tabakasına mensubolanlar vergi dışı bırakıl
dığı zaman bile, bir milyar lira varidat sağlamak 
mümkündür. 

Kara ulaştırması alanında mevcut vergi re
zervinin kullanılması, önemli varidat sağladıktan 
başka, değişik ulaştırma hizmetleri arasındaki 
dengesizliği de gidermeye yarıyacaktır. 

Gelir Vergisi sistemimizde mevcut gereksiz 
muafiyetleri ve istisnaları, özellikle gayrimenkul 
gelirleri bakımından kaldırmak lâzımdır. Ayrıca, 
yüksek gelir dilimlerinin nisbetlerinde ve Kurum
lar Vergisi nisbetinde yükseltme yapmak müm
kündür ve gereklidir. 

Gerçeklerimize uygun sosyal konut ölçülerini 
aşan binalardan ve boş arsalardan daha fazla 
vergi alınması aynı zamanda, özel kesiminin bu 
alanda toplumsal önceliklere aykırı yatırımlar 
yapmasını da önliyecektir. 

Veraset ve intikal Vergisinde, çalışmadan doğ-
mıyan gelirleri sosj^al adalete uygun düşen mâ
kul bir çerçeve içinde azaltmak bakımından da 
zaruri olan değişiklikler sayesinde, önemli vari
dat sağlanabilir. 

Dikkat edilmesi gerekli bir nokta, vasıtalı ver
gilerdeki artışların, plân dönemi boyunca artma
sı gereken toplam tüketim hedeflerinin aşılmama-
sını sağlamak lüzumunun icaplarını tecavüz et
memesidir. 

Kamu iktisadi teşebbüslerinin öz kaynak ya
ratma görevini yerine getirebilmeleri, maliye
tin üstünde mâkul bir «Sermayeyi geri alma yüz
desi» eklenmek suretiyle tesbit edilecek satış fi
yatlarına Hükümetin müdahalesinin bütçe süb
vansiyonu şartına bağlanmasiyle mümkündür. Bu 
zaruret, bu teşebbüslerin satış fiyatlarında bâzı 
zamları- gerektirebilir. Fakat, bu zamların, bu
günküler gibi enflâsyoncu olmaması ve sosyal 
adalet ilkesine aykırı düşmemesi için, vergi sis
temimizin genel müterakkiliğini artıracak tedbir

lerle birlikte, yeni plânın ek finansman ihtiyacı
nın vergilemeye ait kısmının tam olarak gerçek
leşmesi gerekmektedir. 

Sayın milletvekilleri, son paragrafa geldim, 
müsaade buyurursanız iki, üç dakikada tamam
larım. 

Tarımda toprak toplulaştırılmasını ve toprak 
dağılımının sosyal adalete uygun bir şekilde ol
masını gerçekleştirmek, ancak ve ancak bir toprak 
reformuyla olur. Tarımda verimliliği artırma
nın bütün şartlarını kapsaması gereken tarımsal 
reformu, toprak reformundan ayrı mütalâa et
meye imkân yoktur. Tarımda çiftçinin gereken 
ölçüde toprak sahibi kılınıp, özel mülkiyete da
yanan istihsal ve satış kooperatifleri halinde teş
kilâtlanması, daha büyük, teknik ve verimli işlet
meler yaratmakla kalmaz; aynı zamanda, tarım
sal gelirlerin temerküzünü temin etmek suretiyle 
bunların vergilendirilmesini de kolaylaştırır. 

Bir az gelişmiş ülkenin sanayileşmesinin, an
cak, tarımda elde edilecek gelir fazlasının önemli 
kısmının sanayi yatırımlarına aktarılma siyle 
mümkün olabileceğini, Hükümet unutmuş görü
nüyor. D. P. T. nda yapılmış çalışmalar, iç ti
caret hadlerinin diğer ektörlere nazaran tarım 
sektörü lehinde geliştiğini göstermiştir. Bu du
rum, plânlı dönemde yatırımlardan pek önemli 
bir pay sair yatırımları finanse etmekte kendisine 
düşen görevi yapmakta ilerlemek şöyle dursun, 
geriye gittiğini gösteren bir işarettir. Tarım sek
törünün bu görevini yerine getirebilmesinin an
cak yeni vergi ıslahatı sayesinde sağlanabileceği
ni bundan iyi gösteren bir delil olamaz. 

Hükümetin, tarım reformu terimi altında, 
toprak reformunun gerçekleştirilmesini, kadastro 

çalışmalarının tamamlanmasına bağladığını Strateji 
Kararnamesinde ilân etmesi, aslında, bu refor
mun ikinci Plân döneminde de gerçekleşemiyece-
ğini göstermektedir. Bu hâl, tarımda verimlili
ği artırmak ve toprak dağılımında gitgide bü
yüme eğilimi gösteren büyük arazi sahipleri elin
de fiilî toprak birikimi olayını durdurarak, top
rak dağılımında ve binnetice, tarımsal gelir dağı
lımında sosyal adaleti gerçekleştirmek zaruretini 
inkâr demek olduğu kadar; tarımda etkili bir ver
gileme sistemini kurmanın bellibaşlı vasıtaların
dan birinin uygulanmasını belirsiz bir istikbale 
kadar geciktirmek anlamına da gelir. 

— 171 — 
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BAŞKAN — Sayın Kırca, vaktiniz bitmiştir, 
C. H. P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA 

(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, bir nok
taya daha temas ederek sözlerimi bitireceğim. 

Büyük memnuniyetle gördük ki, bir zaman
lar Muhterem Adalet Partisinin pek şiddetli ten-
kidlerine mevzu teşkil eden aile plânlaması ve 
toplum kalkınması gibi metotlar bu kere kaydı 
ihtirazisiz strateji kararnamesinde benimsenmiş 
bulunmaktadır. Bu, hem bu tcnkidlerin ne ka
dar geride kaldığını, ne kadar mesnetsiz, isnat-
sız olduğunu gösterdi, hem de bizde büyük mem
nuniyet uyandı. 

Muhterem arkadaşlarım, Plânlama Dairesin
de bâzı huzursuzluklardan bahsedilmektedir. 
Bunların idari teferruatına girecek değilim. Yal
nız huzursuzluğun giderilmesinin temel şartının 
şu olduğuna inanıyorum: Devlet Plânlama Teş
kilâtı siyasi tercih yapan bir organ değildir, 
münhasıran idari bir organdır. Siyasi tercih
leri Hükümet Devlet Plânlama Teşkilâtına bil
dirir. Bu doğrudur. Ancak Devlet Plfmlama 
Teşkilâtının da iki görevi vardır. Plân mefhu
mu demek birtakım birbirini tutan tedbirler 
heyeti mecmuası demektir. Eğer Hükümetçe 
bildirilen siyasi tercihler arasında çelişme varsa, 
bu çelişmeyi Plânlama Teşkilâtının Hükümete 
bildirmesi ve aralarında çelişme ol mı yan siyasi 
tercihleri Hükümetten beklemesi de görevi ol
duğu gibi, plânın teknik teferruatına girildiği 
zaman gerçeklerin müşahedesi ve bu teknik te
ferruatın tesbiti de münhasıran Hükümet müda
halesi dışında yapılacak teknik bir faaliyet olma
lıdır. Bu anlayış daireye, ve Hükümete tam ola
rak malolduğu zaman oyla sanıyoruz ki, bu 
konudaki huzursuzluklar tamamiylc ortadan kal
kacaktır. 

C. H. P. Grupu adına gösterdiğiniz müsama
ha için ayrıca teşekkür ederek hepinizi hürmet
le selâmlarım. (C. II. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — M. P. Grupu adına Sayın Ha
san Özcan buyurun. 

M. P. GRUPU ADINA HASAN ÖZCAN 
(Bolu) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin muhte
rem üyeleri; 

Devlet Plânlama Müsteşarlığının 1967 Büt
çesi münasebetiyle, Millet Partisi Meclis Gru-
punun görüş ve temennilerini arz etmek üzere 
huzurunuza gelmiş bulunmaktayım. Sözlerimize 

başlamadan evvel bu bütçenin Yüce Milletimiz 
için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eder, 
Yüksek Heyetinizi saygı ile selâmlarım. 

Türkiye'de plân ve. partilerin görüşü : 
Muhterem arkadaşlar; 
Millet ve Devlet ömrü göz önünde bulundu

rulduğu zaman, Türkiye'mizde daha dün denile
bilecek çok kısa bir zaman evvel plân fikri üze
rinde durulmuş ve 27 Mayıs İhtilâlini mütaakıp 
da plân mevzuu bir Anayasa müessesesi 
olarak iktisadi hayatımıza girmiş bulunmak
tadır. Artık plân milletimizin mukaddera
tında nâzım bir yol oynamaya başlamış
tır. Bu itibarla, halen Yüce Meclisimizde 
temsil edilmek şerefine nail olan bâzı partilerin 
plân hakkındaki fikir ve kanaatlerinden ve tat
bikatlarından kısaca bahsetmeyi zaruri görmek
teyiz. Zira, bugün plân, plân diye âdeta sayık-
lıyan partilerin dün plân diye bir şey bilmedik
lerini veya plân fikrini savunanlara iltifat etme
diklerini bilmek, bu partilerin plân mevzuun
daki ateşli sözlerinin samimiyet dereceleri hak
kında sizlere bir fikir vermeye kâfi gelecektir. 

27 Mayıs İhtilâline kadar gelmiş geçmiş bü
tün iktidarlar, fakir ve fukaradan, işçiden, 
çiftçiden, sabit gelirli Devlet memurlarından, 
dul ve yetimlerden aldığı vergileri iktidarda 
kalmak yani saltanatlarını devam ettirmek için 
kullanmışlar, başka bir deyimle, Devlet gelir
lerini Türkiye'mizin kalkınması için kullanmak 
mecburiyetinde oldukları halde, bu gelirleri rey 
almak uğruna çar çur etmişlerdir. 

27 Mayıs'tan önceki iktidar partileri, özel 
sektör yatırımlarını, kredi, muafiyet ve yardım 
politikası ile millet yararına muayyen sahalara 
sevk etmemiş olmaları bir yana, bizzat Devlet 
yatırımlarını Devletimizin ve milletimizin kal
kındırılması için değil, kendi partilerinin, mün-
tesiplerinin ve hattâ ona rey verenlerin kalkın
malarını temin için yapmışlardır. «Benden olan 
cennetlik, olmıyan cehennemlik» formülüne uy
gun olarak, kendi partilerine rey veren belde
lere lüzumlu ve lüzumsuz yatırımlar yaptırmış
lar, iktidar partisine rey vermiyen ve fakat ka
naatlerine uygun buldukları başka partilere oy 
kullanan halkın yaşadığı beldelere ise, kalkın
ması için gereken yatırımları yapmadıkları gibi 
hayatiyetlerinin devamı için zorunlu olan yatı
rımları dahi yapamamışlar ve bu beldeler her 
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türlü Devlet yatırımlarından mahrum edilmek 
suretiyle cezalandırılmışlardır. 

27 Mayıs İhtilâlinden yani plân konuşumu 
Anayasamızda yer almasından sonraki zamanr 
gelince : 

Cumhuriyet Halk Partisi geçmiş iktidarlar 
zamanında bir türlü benimsemediği plân fikrin' 
Anayasamızın bir emri olması ve Adalet Parti 
sinin de plân fikrinin karşısında bulunması so 
bebiyle benimsemiş bulunmaktadır. Fakat, plâı 
fikrine samimiyetle bağlı olmadığından ve Dev 
let gelirlerini, partilerinin rey bakımından inki
şâfını temin edecek şekilde sarf etmek alışkan
lığından kendilerini kurtaramadıklarından, ya 
tırımların önceden hazırlanacak bir plân dâh' 
linde yapılmasını kabul ve ifade etmekle bera 
ber, hiçbir zaman Devlet yatırımlarının hanr' 
yıl nereye ve ne miktarda yapılacağının beli 
edilmesine, daha doğrusu sektör çalışmaları S"-
nunda tesbit olunan projelerin y l h k program
ların yayınlanmasından evvel açıklanmasına ya
ni ilânına ve münakaşasına razı olmamışlardır 

Halk Partisi, ortağı bulunduğu koalisyor 
hükümetleri zamanında daima plâna uygun ha
reket ettiğini ileri sürmüşse de, kendi görü-' 
ve arzularını plânın emri olarak göstermek v<-
uygulamak yolunu her zaman kolaylıkla bul
muştur. Nitekim sırası gelmiyen, ya da prog
ramda olmıyan projeler için Hükümetin hatt:" 
bir Bakanın emri ile sarfiyatlar yapıldığına bir
çok kere şahidolmuşuzdur. 

Adalet Partisi ise çok kısa bir zaman önce
sine kadar «Bize plân değil plâv lâzımdır:> slo
ganı ile halkın karşısına çıkmış, Anayasamızın 
âmir hükmüne rağmen plân fikri ile âdeta alay 
etmiştir. Bugün ise Adalet Partisi Hükümeti
nin plân fikrine ve plânın emrine sayrılı oldu
ğunu söylemek zordur. Adalet Partisi Devlet 
Plânlama Teşkilâtını, kendi isteklerine uygun 
projeler ve gerekçeler hazırlaması icabeden bir 
teşkilât olarak kabul etmekte ve bu görüş ister 
istemem Adalet Partisi Hükümetine de hâkim 
olmaktadır. 

Kısa bir zaman evvel Plânlama Teşkilâtından 
yapılan istifalar ve istifa edenlerin ileri sürdük
leri gerekçeler bu hakikatin reddedilmez delil
leridir. 

Millet Partisine gelince Partimiz, Türkiye'de 
Devletin iktisadi faaliyetlerinin bir plâna bağ

lanması gerektiğini, kalkınmamızın ancak bu 
;aycde mümkün olacağını bundan tam yirmi se-
XG evvel gelirtmiştir ve programına almıştır. 
îu iktidarların keyfî hareketlerinin plânlı kal

kınma ile önlenebileceğini ortaya atan ve bu hu-
;usu programına koyan bir partidir. Müsaade 
iderseniz Millet Partisi programında yer alan 

.plân ile ilgili bâzı pasajları burada aynen ifade 
etmek isteriz : 

Sosyal Devlet kavramı içinde partimiz, eko-
lomi alanında millî geliri artırmaya müteveccih 
lareketlerinde şahsi teşebbüs ve şahsi mülkiyete; 
ıcşru rekabete, iç ve dış pazarlarda serbestçe 
'.yarlanan ve iş bölümüne dayanan serbest mu
adele ekonomisine taraftardır. Bu arada şahsi 
'••oşebbüsü önleyici her türlü tedbirleri reddeder. 

Şahsi teşebbüsün muvaffakiyetini sağlamaya 
lâtuf bütün gayretlerin sarfını lüzumlu görür 
-e fakat, hileli ticarete, sermaye haksızlıklarına 

ve istismarına, aşırı kâr ihtirasına, bunlardan 
'.oğan büyük kütlenin ıstırap ve sefaletine ka
yıtsız kalamaz. 

Emek ve sermaye münasebetlerinde hakka-
\iyete hâkim ve memleket menfaatlerini nâzım 
kılmak emelindedir. 

Presibolarak Devlet, ziraat, ticaret ve sanayi 
le iştigal edemez. Bu itibarla ferdi teşebbüsün 

'\âlen başardığı işleri yapan Devlet müessescle-
•inin, orada çalışanların da iştiraklerini sağla

mak suretiyle şirketlere devrini uygun görür 
Limanlar, büyük su isleri, enerji kaynakları de
miryolları, PTT tesisleri ve emsali gibi teşeb
büslerin Devlet eliyle yapılmasını tasvibeder. 
(Madde : 17) 

Millî gelirin artırılması etrafında milletçe 
sarf edilen gayret ve tedbirlerden sağlanacak 
müspet ve menfi hasılalardan bütün vatandaşla
rın, sosyal adalet esaslarına göre, emek teşebbüs, 
sermaye hizmet ve başarıları ile mütenasip pay 
almaları anagörinümüzdür. Bunun sağlanması 
için bütün iktisadi ve malî mekanizmaların ilmî 
ölçüler dairesinde ayarlanması emelimizdir. 
(Madde 19.) 

tktisaden pek geri durumda bulunan Türki
ye'de, bir taraftan artan nüfus ve onların ihti
yaçlarını, diğer taraftan her türlü istihsalin ar
tırılması zaruretini göz önünde tutan Partimiz, 
zirai, sanayi ve malî işlerle her türlü hizmetin 
bir kül halindç mütalâasını ve bunlar^ umumi 
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bir kalkınma ve gelişme plânı halinde yürütül
mesini esas alır. Bu meyanda bilcümle yatırım
ların istikrarlı ve muvazeneli bir iktisadi sis
temin gerektirdiği nisbet ve ölçülerde düzenlen
medin i ve bunların kontrolünü zaruri görür.. 
(Madde 16.) 

Devletin her türlü iktisadi alandaki tertip 
ve teşebbüslerinden mahallî ve siyasi menfaat 
ve maksatların müessir olmamasını iktisadi 
hürriyeti ortadan kaldıran her nevi inhisarın, 
millî emek ve sermayenin israfını reddeder Ve 
fakat iktisadi verimliliği esas alır. (Madde 20.) 

Görülüyor ki Millet Partisi programında be
lirtildiği ve birçok kereler açıkça bu kürsüden 
sözcüleri vasıtası ile ifade ettiği üzere plâna sa
mimiyetle inanmaktadır. . 

Kalkınma Plânı hedefleri ve stratejisi : 
Muhterem arkadaşlar; 
Birinci Beş Yıllık Plânın Mecliste müzakeresi 

sırasında grupumuzun görüşlerini geniş ölçüde 
ifade etmiş ve bu arada Birinci Beş Yıllık Kal
kınma Plânı hedeflerinin ve stratejisinin tâyi
ninde ve plânın hazırlanmasında takibedilen 
usulün hatalarını belirtmiştik. Birinci Beş Yıl
lık Kanlanma Plânı hedeflerinin ve stratejisinin 
tâyininde yapılan hata ikinci Beş Yıllık Kalkın
ma Plânı hedeflerinin ve stratejisinin tâyininde 
de aynen yapılmış ve bu hatanın tekrarından 
sakmılnıamıştır. Şöyle ki : 

Plân modelinin seçilmesi, demokratik rejim
lerde teknik elemanlara bırakılan bir keyfi
yet değildir. İlim ve siyaset adamları, çeşitli 
meslekî teşekküller, İktisat Şûrası, resmî daire
ler mümessilleri uzun tartışmalardan sonra, 
plân modelinin ne gibi hususiyetler taşıması ge
rektiğini tâyin ederler. 

Hükümetler ve parlâmentolar ancak her nok
tası gözden geçirilmiş, tenkid edilmiş ve olgun
laşmış fikirler üzerinde kurulmuş modelleri ken
di görüş ve kanaatlerinin ışığı altında karara 
bağlarlar. 

Parlâmento gerek Birinci Beş Yıllık ve gerek
se İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı hedeflerinin 
ve stratejisinin tâyininde en ufak bir söz sahibi 
olmamıştır. İlim ve siyaset adamlarının işçi sendi
kalarının özel ve resmî sektör temsilcilerinin fikir
leri alınmadan ve bunların işbirliği yapmaları 
sağlanmadan Yüksek Plânlama Kurulunca hazır

lanan ve Hükümetçe kabul edilen İkinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânı hedefleri ve stratejisi 
10 Şubat 19G7 tarih ve 12524 sayılı Resini Gazete 
ile yayınlanarak yürürlüğe konulmuştur. Hal
buki hiçolmazsa İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nı hedefleri ve stratejisinin Resmî Gazetede 
yayınlanmadan evvel Parlâmcntimuzun tasvibi
ne sunulması ve belirecek temayüllere ve alına
cak kararlara göre düzenlenmesi gerekirdi. Hü
kümet bu tabiî ve zaruri kaideye riayet etmemiş
tir. Hükümet ileride Yüce Meclisin tasvibinden 
geçmiyen bir modele göre hazırlıyacağı İkinci 
Beş Yıllık Kalkınma Plânını huzurunuza getire
cek ve kabulünü istiyecektir. Bu takibedilen 
usul kanun hükmünün yerine getirilmesini sağlı-
yacaktır. Fakat, bu suretle de esas şekle feda 
edilmiş olacaktır. 

Kaldı ki İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı 
hedefleri ve stratejisinin, plânlı kalkınmanın 
genel amaçları bölümünde : «Kalkınma Plânı, 
demokratik plânlamanın özü demek olan mille
tin anatercihleri ve arzularına, uygun olarak 
hazırlanacaktır.» Fikri amaç olarak öngörül
müştür.» 

Hükümet bu taahhüdüne rağmen plân strate
jisinin tesbitinden önce milletin meslekî ve si
yasi temsilcilerine danışıp fikirlerini almadığına 
göre her halde kendi tercih ve arzularını milletin 
anatercihi ve arzusu saymaktadır. 

Sayın milletvekilleri, 
Bizim plânımız demokratik düzen içersinde 

dengeli bir şekilde kalkınmayı öngörmüştür. Bu 
denge fikrinin içerisinde hiç şüphesiz hürriyet 
nizamı içinde sosyal adalet ve sosyal güvenliğin 
sağlanması fikri anaunsuru teşkil etmektedir. 

Bu anaunsurdan hareket ederek, memuru, 
işçiyi, köylüyü kısaca dar gelirliyi veya başka 
bir deyimle emeği himaye etmek; gelir dağılı
mında adaleti sağlamak, teşebbüs sahibinin ve 
sermayesinin hakkını vermek Devletin görevi
dir. Devlet bu görevi hangi iktisadi sistemle 
yapmalıdır ? 

Programından aldığımız pasajlarla daha ön
ce bclirtiğinıiz üzere Millet Partisi ferdî teşeb
büs yanında, birikmiş sermayeyi anonim olarak 
kullanan özel sektörü ve serbest mübadele eko
nomisini öngören iktisadi sistemle bu sualin çö
zümlenebileceğini kabul etmiştir. 
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Birinci Beş Yıllık Plân uygulaması : 
Saym milletvekilleri, 
Plânlı ekonomi, uygulaması güç olan bir 

ekonomidir. Bu çeşit ckonamilerin özelliklerin
den doğan ve fakat her ülke için ayrı karekter-
de olan bâzı güçlükler vardır. Çeşitli baskı 
gruplarının isteklerine gerektiğinde karşı koy
mak, rey korkusu taşımamak gibi nitelikler 
yanında; takip fikrî olmak, öngörülen iktisadi 
tedbirleri çeşitli etkenlerle kısa bir zaman son
ra değiştirmemek gibi vasıflarda ister. 

Uygulamada menfî tesirleri görülmüş bu 
güçlüklere rağmen Birinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânı uygulaması için geçen dört yıl, milletimiz 
bakımından önemli bir tecrübe devresi olmuştur. 
Bir Çin düşünürü: «Talih talihsizliten, talih
sizlik talihten doğar» demiştir. Gerçekten mil
letimizin geride kalmış ve sözlerimizin başında 
kısaca temas ettiğimiz talihsiz yılları, bugünün 
talih sayabileceğimiz planlı kalkınma dönemini 
getirmiştir. Bundan böyle, geçmişteki ve gele
cekteki tecrübelerimizden daima iyi bir şekilde 
yararlanarak milletimizin talihini, talihsizliğe 
çevirebilecek kusurlardan kurtarmalıyız. 

Bu sebeple, Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nı tatbikatında gördüğümüz kusurlara ve neti
celerine anahatları ile değineceğiz. 

Değerli milletvekilleri, 
' Plân uygulamalarının tam ve sıhhatli olması 

İçin gerekli iki anafaktörden birisi sağlam fi
nansman kaynağı diğeri ise yüksek nitelikte işgü
cüdür. Bu iki unsur ayrı ayrı, ya da bir arada 
Birinci Beş Yıllık Plân döneminin hiçbir prog
ram senesinde ihtiyaca yeter ölçüde sağlanama
mıştır. 

Kamu tasarruflarının artırılması cari kamu 
harcamalarının kısılması gibi önemli tedbirler 
plânda yer almış bulunmaktadır. 

«Tasarruf artışının, gelir dağılımındaki fark
ları büyütücü yönde değil azaltıcı yönde olma
sı» Beş Yıllık Plânın anahedeflerinden birisi
dir. 

Hal böyle iken, finansman ihtiyacını gider
mek için başvurulan vergi artırmaları, bu defa 
dikkate alınmaksızın yapılmıştır. Plândaki 
«Sosyal adalet, verginin müterakki bir mahiyet 
taşımasını gerektirir» hükmü bir tarafa itile
rek vergi reformları adı altında müterakki ver
gi sistemi ve düşüncesinden uzak, vasıtalı vergi 
niteliğinde fiyat artırmaları yapılmıştır. 

16 . 2 . 1967 0 : 2 

Bu zamlar hem sosyal dengesizliğin büyüme
sine geniş ölçüde sebebolmuş ve hem de zamlarla 
elde edilen gelir, beklenilen seviyeye ulaşmamış, 
binnetice iç finansman ihtiyacı karşılanmamış
tır. 

Her yıl görülen milyarın üstündeki bütçe 
açıkları ve rakam olarak yatırım hedeflerinin 
gerçekleşmesi görüşlerimizi kesinlikle doğrula
maktadır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Diğer taraftan plânın dış finansman ihtiya

cını karşılamak için.takibcdilcn usulü ve yıllar
dan beri yapılan uygulamaları, plân hedefleri 
ve millî menfaatlerle bağdaştırmak mümkün 
görünmemektedir. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Özcan, iki dakika
nız kalmıştır. 

M. P. GRUPU ADTNA HASAN ÖZCAN 
(Devamla) -*- Bugüne kadar, dış borçlanma
lara esas olabilecek bir matamatik model tesbit 
edilmemiştir. Vâdesi ve faiz nisbeti belirli bir 
borçlanma prensibi tesbit olunarak, bu önceden 
tesbit edilmiş prensibe uygun borç alınmamıştır. 
Aksine olarak, borç aldığımız yabancı ülkeler 
daima inisiyatifi ellerinde tutmuşlardır. Ya 
kendi menfaatlerine uygun borç vermeyi bize 
empoze ederek kabul ettirmişler, ya da esas iti
bariyle menfaatlerine aykırı olmıyan ufak pa
zarlıklar sonunda Türk Hükümetlerinin dedik
lerine razı olur görünmüşlerdir. 

Uzun vadeli, düşük faizli borç almak ekono
mik gelişmemiz için yararlı sanılmış ve bu görü
şe uygun borç verme teklifleri tereddütsüz ka
bul edilmiştir. 

Türkiye'nin dış finansman ihtiyacı gizli de
ğildir. Herkesçe bilinmektedir. Dost ülkeler 
yardım için bir Konsorsiyum teşkil etmiştir. 
İhtiyacımız her yıl Konsorsiyuma bildirilmekte
dir. Yabancı ülkelere yardım etmeye kendi ik
tisadi politikaları ve durumları icabı esasen 
mecbur olan ülkeler, işlenmemiş yeraltı ve yer
üstü servetlerimiz muvacehesinde Türkiye'yi 
tercih etmektedirler. 

Faizlerini dahi ödemekten güçlük çektiğimiz 
dolar olarak milyarın üstündeki dış borçlarımız, 
millî menfaatlere uygun, her>abî bir görüşle 
borçlanılmamasından doğmuştur. «Atalarımız 
borç alan kesesinden yer» demişlerdir. Her tür
lü ekonomik ve ilmî gerçekler bir yana sadece 
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bu söz dahi dış borçlanmalar için bize düstur 
olabilirdi. 

Plânlı dönemde dahi dış borçlanmalarımızın 
ve borç ödemelerimizin güvenilir bir prensibe 
bağlı olmadığı meydandadır. 

Dışardan ekonomimize kaynak aktarmak 
fikri devamlılık arz etmektedir. Dış borçlanma 
olmadan kalkmamıyacağımız düşüncesi âdeta 
reddedilemez niteliğini taşımaktatlır. 

Üçüncü Beş Yıllık Plân döneminde dahi borç
lanacağımız, ikinci Beş Yıllık Plânın hedeflerin
de ifade edilmiştir. , 

BAŞKAN — Bitti mi Sayın Hasan Üzcan; 
vaktiniz bitmiştir efendim. 

M. P. GIİUPU ADINA HASAN ÖZCAN 
(Devamla) —• Az kaldı Başkanım. 

BAŞKAN — Az kaldı ama, vakit bitti, lût-
fedinde bağlayın. 

M. P. GRUPU ADTNA HASAN ÖZCAN 
(Devamla) — Plânlı kalkınmanın en önemli he
deflerinden biriside, ekonomik kalkınmamızla 
birlikte dış borçlardan hızla kurtulmaktır. 15 yıl
lık perspektif içinde, insan gücü, yeraltı ve yer
üstü servetleri bol olan ve gerektiğinde anonim 
sermaye teşekkül ettirebilen bir milletin dış 
borçtan kurtulamaması; ya plânlamadaki ter
cihlerin hatalı olduğunu, ya da planın hedef
lerinden uzaklaşan uygulamaların yapıldığını 
gösterir. 

Bu itibarla, bir taraftan düşük faizli borç
larla plânın dış finansman ihtiyacının karşılan
ması presibinden hareket ederek; hangi yıl ve 
ne kadar, hangi vâde ve faizle borç alacağımızın 
ve bu borcun vâde sonunda Türkiye'ye kaç do
lara malolacağmm hesaplanılması suretiyle dış 
borçlanmaya gidilmelidir. 

Diğer taraftan da mevcut dış borçlarımızın 
faizleri ile birlikte en son hangi yıl ödeneceğinin 
ve o yıla kadar ne miktar borç ödiyeceğimizin 
hiçolmazsa ikinci Beş Yıllık Plânda açıklığa ka
vuşturulması, geleceğin teminata alınması bakı
mından zaruri bulunmaktadır. 

Dış borçlanmalarla ilgili görüşümüzü bağlar
ken, şimdiye kadar olan borçlanmaların, mili' 
menfaatlerimize ve plân hedeflerine aykırı düş
tüğüne örnek olmak üzere 1965 yılı dış borçlan
ma ve borç ödeme uygulamasını gösterebiliriz. 

1965 yılında, 33 milyon doları faiz, 184 mil 
yon doları borç taksidi olmak üzere cem'an. 
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217 milyon dolar ödemek zorunda idik. Buna 
mukabil 22 milyon doları Amerika'nın istihsal 
fazlasından, 196 milyon doları program kredisi, 
67 milyon doları proje kredisi olmak jüzere 
cem'an 285 milyon dolar dış finansman sağlan
mıştır. 

Bu sağlanan yeni kaynaktan ödenecek borç 
ve faiz tutarı olan 217 milyon dolar çıkartılınca 
o yıl tecil edilen dış borç miktarından başka dış 
finansman olarak ekonomimize 68 milyon dolar 
katılmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Hasan özcan; daha kaç 
sayfa var. Bitti sizin vaktiniz, beş dakika da 
geçti. («Devam etsin» sesleri, «reye koyun» ses
leri) Olmaz efendim, bu reyle olacak şey değil, 
efendim. («Müddet verelim, oylayın» sesleri) 

M. P. GRUPU ADINA HASAN ÖZCAN (De
vamla) — Üç günden beri gece gündüz bunu ha
zırlıyorum. (Alkışlar) Bu plân meseelsi Türki
ye'nin en mühim meselesidir. Bütün meseleler 
buradan geçer. 

BAŞKAN — Umumi Heyetin kararı var efen
dim. Bu suretle biz gündemi yetiştirmek, prog
ramı tatbik etmek mevkiindeyiz. Binaenaleyh; 
bu kararla olacak şey değil. Biran evvel bağla
manızı tekrar rica ediyorum. 

NURİ BAYAR (Sakarya) — Müddet vere
lim. 

KASIM GÜLEK (Adana) — Reye koyalım. 
BAŞKAN — Olmaz efendim, reye koymak 

mümkün değil. Karar üstüne karar olmaz ki... 
M. P. GRUPU ADINA HASAN ÖZCAN (De

vamla) — Görülüyor ki, faize esas olan 263 mil
yon dolara mukabil, fiilî rakam tecil edilen borç 
miktarı artı 68 reilyon dolardır. Yani fiilen isti
fade ettiğimiz para az ve fakat faizini yüklendi
ğimiz para çoktur. 

Yeri gelmişken belirtelim ki, ekonomimize 
uygun vâde ve faizlerle dış kaynak temin etmek, 
yabancı ülkelerle tesis olunan dış münasebetle
rimize bağlıdır, iktisadi olsun, siyasi olsun dış 
münasebetlerde başarı sağlamak şahsiyetli bir 
politika ile mümkündür. Bu gerçek geçmiş tec
rübelerle sabit bulunmaktadır. 

Buraya kadar arz ettiğimiz hususlar plân için 
lüzumlu gerek iç ve gerekse dış kaynakların sağ
lam olmadığını ve plân hedeflerini gerçekleştire
cek miktarda bulunmadığını göstermeye yetmek
tedir. 
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Sayın milletvekilleri; 
Plân uygulamasında etken olan ikinci ana-

faktör yukarda da belirttiğimiz gibi yüksek ni
telikteki iş gücüdür. 

Birinci Beş Yıllık Plânda bu plânın uygula
nabilmesi için çeşitli mesleklerde 550 bin teknik 
elemana ihtiyaç bulunduğu belirtilmiştir. Geçen 
program dönemlerinde bu ihtiyacın hiç olmaz
sa beşte dördü olan 440 binin yetiştirilmesi ge
rekirdi. Maalesef plânda öngörülen bu en önemli 
faktör ihmal edilmiştir. Ancak çeşitli okulların 
normal statüleri içinde yetiştirdikleri elemanlar
la yetinilmiş bulunulmaktadır. 

Diğer taraftan, kamu sektöründe plânı uy
gulamakla görevli personelin çok önemli bir kıs
mının nitelikleri; Beş Yıllık Plânda öngörülen 
ve yüksek nitelikte iş gücünü verebilecek perso
nel nitelikleri ile çelişmektedir. 

Filhakika, Devlet İstatistik Enstitüsünün bu 
konudaki en son yayınlanan istatistikleri ince
lendiği takdirde, genel ve katma bütçeli idare
lerde çalışan personelin, meslek okulunu bitir
miş olanları hesaba katılmazsa 268 913 personel
den yüzde ellisi; özel idarelerde çalışan 16 256 
personelin yüzde doksan ikibuçuğu; belediyeler
de çalışan 45 131 personelin yüzde seksen altı 
onda dokuzu plânın tarif ettiği ve ihtiyacolarak 
gösterdiği teknik personel niteliğini taşımadığı 
açıkça görülecektir. 

BAŞKAN — Sayın özcan, lütfen son sayfa
nızı okuyun ve bağlayın. 

M. P. GRUPU ADINA HASAN ÖZCAN (De
vamla) — Bir taraftan Beş Yıllık Plânın ihtiyaç 
gösterdiği miktar ve nitelikte teknik personel 
yetiştirilmemesi, diğer taraftan kamu sektörün
de çalışan personelin yüzde elli ve daha fazlası
nın plânda öngörülen vasıflan haiz olmaması, 
plânın tam olarak uygulanamıyacağmm ve ge
nellikle yıllık programların gösterilen hedefle
rin altında kalacağının ana sebeplerinden bir di
ğerini teşkil etmektedir. 

BAŞKAN — Sayın özcan, sözünüzü kestim 
efendim. Son sayfanın son kısmını okuyun on
dan sonra inin efendim, çok rica ederim, daha on 
sayfanız var, ben buna müsaade etmem. («De
vam etsin» sesleri) Hayır efendim, mümkün de
ğil., Arkadaşların müsamahası ile 10 dakika da 
fazla konuştunuz. Lütfen bağlayın. 

M. P. GRUPU ADINA HASAN ÖZCAN (De
vamla) — Yüce Heyetinizi saygılarla, sevgilerle 
selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sağol, teşekkür eedrim. 
Yeni Türkiye Partisi Grupu adına Sayın Ni

hat Diler, buyurun. 
Y. T. P. GRUPU ADINA NÎHAT DİLER 

(Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri ; 

Y. T. P. Meclis Grupu adına Devlet Plânlama 
Bütçesi üzerinde görüşlerimi açıklıyacağım : 

Tarihin seyri içinde ekonomik bakımdan az 
gelişmiş, geri kalmış bir memleket haline gelmi
şiz, Nüfusumuzun takriben % 76 sı ziraatle meş
gul olmaktadır. Üretilen zirai ürünlerimiz tam 
olarak ihtiyacımızı karşılıyamamaktadır. 

Medeni ilerleme ve refahı ekonomik ölçülere 
göre tarif edenler bâzı reddedilmiyecek kriterler 
ortaya atmışlardır : 

Bir memlekette ziraat ve sanayi sektörlerin
de çalışanların sayısı % 50, sosyal ve kültürel 
hizmetler sektöründe çalışanların sayısı da % 50 
ise o memlekette ekonomik bakımdan medeniyet 
ve sosyal refah vardır, demektedirler. En medeni 
memleketlerde ise ziraatla meşgul olanlar % 10, 
sanayide çalışanlar % 10, sosyal ve kültürel hiz
metler sektöründe çalışanların nisbeti de % 80 
ise o memlekette medeni ve sosyal refah en yük
sek derecededir. Binaenaleyh ekonomik bakım
dan en ileri memlekettir diye tarif etmişlerdir. 
İstatistik! rakamlara göre memleketimizde ça
lışanların umumi nüfusa göre nisbeti % 47 bu 
duruma göre tahminen 5 milyon nüfusumuzun 
zirai sektörden sanayi sektörüne oradan da sos
yal ve kültürel hizmetler sektörüne kaydırılması 
gerekmektedir. 

Her yıl artan, arttıkça ihtiyaçları da atrmış 
bulunan nüfusumuzun köylerden şehirlere akın 
etmek mecburiyetinde kalmakta gecekondu 
probleminin ve buna bağlı sosyal problemlerin 
ortaya çıkmasına sebebolmaktadır. Toplumumuz 
için bir bakıma tehlike teşkil edecek bu durumu 
önlemek için süratli sanayileşme hamlesi yap
mak mecburiyetindeyiz. 

Bunun için de plân yapmışız. 
Plân memleketimizin çözüm bekliyen sayısız 

problemlerini maliye ve ekonomi ilimlerinin ve
rilerine göre istatistik! bilgi ve projelerin ışığın
da tesbit edip bunların çözüm yollarını da yine 

— 177 — 
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tecrübe ile teyidedilmiş sistemli mevsuk bilgi ile 
gösteren bu suretle kalkınmamızı temin edecek 
bir alet, bir kontrol vasıtası olarak kabul edil
miştir. 

Demokratik düzen içinde yapılmış plânlar da 
plâncıların tavsiyelerine uymak siyasi iktidarlar 
için zorunlu değildir. 

Ancak anakak ve hürriyetlerin özüne dokun-
mıyacak tecrübelerle teyidedilmiş sistemli bir 
bilgi ile hazırlanmış şüpheden uzak memleket 
gerçeklerine uyan plânın tavsiyeleri nazara alın
mazsa plândan beklenilen fayda elde edilemez. 
Doktorunun tavsiyesine uymıyan hasta durumu
na düşülebilir. Bu itibarla ilmî hakikatlere da
yanan tavsiyelere uymak siyasi iktidarlar için 
kanuni olmasa bile ilmî bir zarurettir, ilmî ba
kımdan da bağlayıcılığı ve zorlayıcılığı olması 
gerekir. Plânın hudut ve şümulü özel sektörle 
münasebetleri ne olmalıdır, hususunda partileri
miz arasında görüş farkı vardır : 

A. P. özel sektörü esas ye daimî, kamu sek
törünü geçici ve arızi, C. II. P. kamu sektörünü 
'hâkim, özel sektörü daimî ve fakat talî derece
de, İşçi Partisi özel sektörü geçici ve arızi, kamu 
sektörünü de esas ve hâkim olmasını istemekte
dirler. Yeni Türkiye Partisi özel sektör ile kamu 
sektörünün iktisadi bünyemizde vakıa olarak 
aynı derecede yer almış bulunmasına göre mem
leket gerçeklerine uygun olması bakımından kal
kınmamızda her iki sektöre de aynı derecede 
ehemmiyet vermektedir. Plânın hudut ve şümu
lü siyasi partilerin özel sektöre tanıdıkları önem 
derecesiyle ters orantılı olarak nazarı dikkate 
alınmıştır. Yeni Türkiye Partisi özel sektörden 
şu mânayı anlamaktadır : Ekonomimizin geliş
mesinde sermayesi ne olursa olsun, teşebbüs gü
cünü harekete getirip ekonomik faydayı çoğal
tan voya çoğaltacak her bir hükmi şahıs veya 
fert mânasına olmaktadır. Devletin de idari sos
yal teşkilâtı ile bu sektöre önem vererek özel te
şebbüs gücünü harekete getirmek ve yarınından 
emin bir ortam yaratmak mecburiyeti'nde oldu
ğuna kaanidir. 

Y. T. P. nin Birinci Beş Yıllık Plânın tedvi
ninde ve tatbikatında emeği geçmiştir. Plânın 
müsveddesinin memleket gerçeklerine uydurul
ması için tekliflerde bulunmuş muhtıralar ver
miştir. Doktriner temayül taşıyan yazılış üslû
bunun değiştirilmesinde muvaffak olmuş fakat 

nazari bir vesika olmaktan plânı kurtaramamış-
tır. Yeni Türkiye Partisinin o zamanki Genel 
Başkanı Saym Ekrem Alican'm verdiği 16.9.1963 
tarihli muhtırayı ehemmiyetine binaen kısmen 
açıklamayı zaruri bulmaktayız. Sayın Ekrem 
Alican plâna müteveccih tenkidi erini şu şekilde 
yöneltmiştir : «Devlet Plânlama Teşkilâtının 
sıhhatli bir kuruluşa sahibolabilmesi ve çalış
malarını daha fazla gecikmeden düzenli bir hale 
getirebilmesi için aşağıdaki hususların ikmali 
lüzumuna inanmaktayım. 

1. Teşkilât; dağınık, teferruatlı ve verimsiz 
çalışmalardan kurtarılmalı, sadece kendi salâhi
yetleri içinde vazife görmelidir. 

2. Program çalışmaları, umumi mahiyetteki 
teşhisler yanında, bu teşhislerin gerektirdiği ne
tice verici tedbirleri de tesbit edecek şekilde tan
zim edilmeli, programa alınacak yatırım ünite
lerinin seçilmesinde, plân hedeflerini sağlıyacak 
usuller isabetle tatbika konulmalıdır. 

Tedbirler adı altında tesbit olunan hususla
rın, programın tatbikatında dikkati dağıtacak, 
taklip imkânlarını azaltacak teferruat ve mütalâa
lar olmalarından ciddî surette kaçınılmalıdır. 

Bir program nihayete erdikten sonra tetkik 
edenlerde, parça parça fikir kırıntılarından mü
teşekkil uzun bir lâf manzumesi hissini değil, 
anacizgileri ile ekonomik ve sosyal meseleleri be
lirli hale getirmiş ve yapılacak işleri belirli isti
kametlerde düzenlemiş, kafalara vuzuh getiren 
bir eser hüviyetini taşımalıdır. 

Türk ekonomisi; meseleleri büyük kalemler 
halinde belli olmuş bir ekonomidir. İmkânları ve 
dikkatleri dağıtmıyan bir usul içinde bu mese
leler üzerine, akıllı yollarla yürüdüğümüz tak
dirde, alacağımız neticeler verimli olur ve plân 
fikri başarıya ulaşır. 

Bu itibarla, bu mahdut ve büyük meseleler 
vakit kaybetmeden tesbit olunmalı, müşterek bir 
çalışma düzeni içinde gayretlerimiz malûm, mu
ayyen ve müşahhas tedbirleri uygulama istikâ
metine yöneltmelidir. 

3. Plânlama çalışmalarının bürokrasiyi ar
tırıcı bir durum arz etmesi üzerinde önemle 
durulmaya değer bir konudur. Plânsız eko
nominin memleketi umumi'! mahiyette seziş
lerle idare etme mahzuru yanınla, plânlı eko
nomi fikrinin de fazla teferruata inici tema
yülleri beslemek suretiyle, kırtasiyeciliğe 
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meydan vermemesi verimlilik bakımından üze
rinde dikkatle durulmaya değer bir husustur. 

4. Devet Plânlama Teşkilâtı, özel sektö
rün, imkânları, temayüleri ve ihtiyaçları üze
rinde de ciddî surette durup, onun çalışma
larına olumlu istikametler verecek tedbirleri 
tesbit etmek mecburiyetinde olan bir teşki
lâttır. Bugüne kadar bu teşkilâtın özel sek
tör hakkında bize getirdiği bilgiler ve tav
siye ettiği tedbirler herkesin malûmu olan
lardan ileriye gitmiş değildir. 

5. Hazırlanan programların tatbikatını 
izlemek görevinin; plân ve programları ha
zırlamak görevi kadar hattâ daha fazla 
önemli olduğu kanaatindeyim. Devlet Plân
lama Teşkilâtı bu konuda, yatırımcı daire
lerle yaptığı yazışmalar sonunda, umumiyetle 
pek geç aldığı bigileri değerendirmekle ik
tifa etmektedir. 

Yatırımcı daireler, tabiatiyle, yatırımda 
muvaffak gözükebilmek için bilgiden kendi 
arzularına göre verebilmek imkânına sahip
tirler. 

Bir memlekette muvaffak bir programalı 
çalışma, sadece fazla harcama yapmış olmak 
değildir. Bunun ötesinde, hattâ bundan daha 
önce, kararlaşrıtılmış tedbirlerin alınmış 
olup olmadıkları, fizikî yatırımı nisbetleri 
verimi israftan kurtulma - nisbetleri gibi hu
suslar meselenin özünü teşkil ederler. Bu
günkü düzen maalesef hiç de isabetıü bir yön
de işlememektedir. 

1963 yılı programında kararlaştırılmış 
olan pek çok tedbirler henüz el sürülmemiş 
olarak durmaktadır. Yatırım rakamlarımız 
incelenecek olursa, pek çok yatırımların gecik
mekte veya v verimsiz istikamette seyretmekte 
oldukları görülecektir. 

Devlet Plânlama Teşkiâtınm hukukî sta
tüsü bu konuda kifayetsiz ise bu statüyü ta
mamlamak, bu olmadığı takdirde bu konuda 
Devletin d"Şer teşkilâtından istifade yoluna 
gitmek pekâlâ mümkündür. 

6. Memleket idaresinin topyekûn mesuliye
tini üzerine almış olan hükümetler, tatbika 
koyacakları programların finansman ihtiyaçla
rını da elbet düşünecekler ve bu vazifenin tek 
sahibi olacaklardır, «diye görüşlerini açıkla
mıştır.» 
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Bilâhara vâki bütçe tenkidlerinde de 1963 
ten itibaren 1966 yılına kadar zirai sektörle 
sınai sektörlerin plânda tesbit edilen hedef
lere ayrı ayrı ulaşmasının plânlı kalkınma
nın bir icabı olduğunu belirterek, sanayi sek
töründe ortalama yıllık kalkınma hızı plânda 
% 12,2 kalkınma hızı kabul edildiği halde 
bu sekıtörde % 8, 1966 yılında da % 9 nisbet'in-
de bir kalkınmamın etrafında dolaştığımızı, bu 
suretle kalkınmamızda iki unsurdan biri olan 
sanayi seHttöründe yıllık hedefin ancak 2/3 s:ni 
gerçekleştirebildiğimizi, plânsız devrede de böyle 
olduğunu, sektörlerdeki 400 000 kadar nüfusun 
sanayie aktarılmasında gerçekleştiremediği
miz 1/3 nisbetin tahakkukuna bağlı bulunduğu
nu ifade etmiş, plânım hava şartlarının iyi gi
dip gitmemesi .durumundan kurtarılmasını iste
miştir. 

1967 yılı Devlet Plânlama Bütçesi, Karma 
Bütçe Komisyonunda görüşülmesi sırasında 
Y. T. P. nin plâna ve uygulamasına yönelttiği 
tenkidler tekrarlanmıştır. Ezcümle, Devlet 
Plânlama Teşfailâtiyle, Devlet teşkilâtT.ım koor-
done çalışmadığından bahsile, ikisinin barıstırıl-
ması lüzumuna işaret edilmiştir. Bütçenin Mec
lise gelmesinden sonra yıllık program gelebil
miştir. Programla bütçenin gelirleri birbirine 
intibak etmediği, kamu harcamalarında % 1.1.35 
artış olduğu, gayrisâfi millî gelirin hesaplan
masında plân uygulanmasının daha evvelki 
yıllarda % 65, % 85, 3966 yılı için de % 90 
olduğuna göre kalkınma hızının plân 
hedefini aşarak, % 8,5, hattâ % 8,8 e ulaşma
sının ne suretle mümkün olduğu? 

istikrar içinde kalkınmayı plân öngördüğü 
halde, bütçenin açık verdiği buna ilâveten zarar 
eden İktisadi Devlet Teşekküllerinin de zarar
larının bütçeden karşılandığı, karşılanacağı ba
his mevzuu olduğuna göre, ya vâdedilcn hizmet
lerden kısıntı yapılacağı, veya Merkez Banka
sına müracaat edip emisyona gidilmek sure
tiyle enflâsyon yaratılacağı ifade edilmiştir. 
Yeni vergilere gidilmiyeceği Saym Hükümet 
programında ifade ettiği halde vasıtalı vergi
lerde ve İktisadi Devlet Teşekküllerinin ma
mullerine zam yapmak suretiyle tenkidlerde 
işaret edilen mahzurları gidermek, yoluna gir
miştir. Ancak, vasıtalı vergiler verginin şahsi
liği ve sosyal adalet prensibi ve yansıma pren-
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siplerine aykırı olduğu cihetle ekonomimiz üze
rinde zincirleme bir fiyat artışına sebebolacak 
ve bundan dar gelirli memur ve işçiler zarar 
görecek, enflâsyonun meydana getirmiş oldu
ğu neticeler ayniyle ortaya çıkacaktır. 

Memleketimiz bir ziraat memleketi ve sana
yileşmeye yeni koyulmuş bir durumda bulun
masına rağmen, 18 milyarlık kredilerden zirai 
ve smai kredilere ayrılan pay nisbet bakımın
dan çok az olduğu buna mukabil spekülâsyon
lara vesile olabilecek ticari kredilerin nisbetinin 
fazla tutulması mahzur telâkki edilmiştir. Ver
gi kaynaklariyle yatırımlar arasında tam bir 
ahenk kurulmadığı, yatırımların sağlam temci
lere dayandırmak gerektiğini, vasıtalı vergilere 
zam yapılmasının plânın fiyat ve istikrar pren
sibini fahiş şekilde zedelediğini, plân uygulama
sında fertler ve bölgeler arasında mevcut fark
lılığı gidermekte yetersiz olduğu, g.eri kalmış 
bölgeler için ayrıca özel plânlar yapılmasının 
zaruri olacağı, Ortak - Pazara üye olduğumuza 
göre sanayi mamullerimizi hangi memleketlere 
ne suretle satabileceğimizi plânlaştırmamızın 
zaruri olduğunu. İkinci Beş Yıllık Plânda plâ
nın modeli, özel sektörle durumu, plân hedef
leri stratejisinde bir değişiklik yapılıp yapıl-
mıyacağı sorulmuş, fakat Sayın Başbakan ce
vaplarını yazılı olarak verdikleri için malûmat 
sahibi olmamıza imkân bırakmamıştır. Bu mev
zuda ihtisası bizce müsellem olan Sayın Başba
kanın, bizleri tenvir edeceklerini ümidederiz. 

Ancak, bu hususlara ilâveten soracağımız 
diğer bâzı şevler de vardır. 

Plân tatbikatının mükemmel yapılması için 
idarede reform şarttır. Devlet Personel Kanu
nu, iktisadi Devlet Teşekkülleri, özel idareler 
ve belediyelere ait personel kanunlarının ve 
Devlet teşkilâtının bakanlıklara mahsus teşki
lât kanunlarının çıkarılmasını zaruri bulmak-
tavız. Bu husustaki düşüncelerini öğrenmek is
teriz. 

Savın Başbakan muhtelif vesilelerle yaptık
ları açıklamalarda, İkinci Beş Yıllık Plânın en-
frastrüktür yatırımlarının 105 milyar lira ola
cakını açıklamıştır. Memleketimizin bir bütün 
halinde kalkınması geri kalmış bölgelerinin bu 
kalkmmava tam bir ahenk içinde katılması ve 
memleketimizi topyekûn Orta Çağ kapalı eko
nomi sisteminden modern piyasa ekonomisine 

ulaştırılmasının ilk ve en başta gelen meselesi
nin yollar olduğunu Sayın Başbakan elbette 
takdir ederler. Yaz - kış kasabaların vilayetle
riyle, bucakların kasabalarla irtibatlarını temin 
edecek yol yapımı faaliyetini bu enfrastrüktür 
yatırımlar içinde nisbeti ne olacaktır? 

Yolları tam mânasiyle yapıldığı takdirdedir 
ki, geri kalmış bölgelere yurdun her tarafın
daki köy ve kasabalara kamu hizmetleri kolay 
ve ucuz olarak götürülür ve o kasaba ve köy
lerdeki mahsuller kıymetlendirilebilir. Bu su
retle geri kalmış köy ve kasabalara yatırımlar
da bir öncelik tanımadan dahi, kalkınması ba
his mevzuu olabilir. 

İkinci husus, memleketimiz 7 iklim 4 buca
ğa sahiptir. Mahsul bakımından çeşitli ve zen
gindir. Bu mahsuller dünya piyasası içindeki 
ölçülere göre değerlendirildiği takdirde, fertler 
ve bölgeler arasındaki adaletsizlik süratle ber
taraf edilecektir. Toprak mahsullerimizin mü
him bir kısmı Devletin himayesi altındadır. 
Zirai sektörde hava şartlarının menfi etkilerini 
bertaraf edecek ve kalkınmamızı zirai yönden 
".üratlcndirebilme istidadım gösteren hayvancı
lığımız Devletin himayesinden mahrum bırakıl
mıştır. Bu yüzden ilgililerin iddiasına göre, 
hayvancılığımızda yanlış politika yüzünden her 
vı 1 10 milyar lira zarar edilmektedir. Havvan-
eılın-fmızı bu menfi durumdan kurtarmak ve 
n^ri kalmış bölgelerinde bu suretle ayrıca ön
celime dayanan yatırımlara hacet kalmaksızın 
hakkını teslim etmek suretiyle yurt ölçüsünde 
kalkınmamıza iştiraklerini sağlamak hususun
da kanaatleri nedir? 

Havvan müstahsili arının alın teri ve elemeği 
ne suretle değerlendirilecektir? Hayvan mah
sullerine davanan bir endüstri kurulacak mıdır? 

% 7 kalkınma hızı 15 yıllık perspektif için
de mütalâa edildiğine fföre, Birinci Bes Yıllık 
Plânda mevcut noksanlıklar ve boşlukların, 
İkinci Bes Yıllık Plânda giderilmesi mümkün 
olacak mıdır? Ne suretle mümkün olacaktır? 

Birinci Beş Yıllık Plânın yatırımlarının 1/6 
ine tekabül ettiği iddia olunan büyük sanayi 
projelerinde petrol boru hattı projesinin tahak
kuk ettiğini memnuniyetle müşahede ettik. 
Enerji projeleri Petro - Kimya kompleksleri, 
azot tesisleri, kâğıt tesislerinin durumu nedir? 
1967 de ikmal edilecekler midir? Geçen yılki 
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bütçede 1966 - 1967 yılları arasında çimento 
darlığı çekileceği ifade edilmişti. Ve Erzurum'
da bir çimento fabrikasının kurulacağı vadedil-
mişti. Seçim kampanyası sırasında 1965 te Sa
yın Başbakanla Erzurum'a teşrif eden Saym 
Sanayi Bakanı, Erzurum'da 1966 yılında bir çi
mento fabrikasının kurulacağını halka müjdele
miş, bu durum Erzurum halkı içinde büyük bir 
memnuniyet yaratmıştı. 1966 yılında Erzurum 
çimento fabrikasının kurulmadığı görüldü. 
1967 de kurulacağı ifade edildi. Nerede ve ne 
zaman kurulacağının açıklanması, Grupumuz 
adına rica ettikten sonra, bu tenkidlerimizin 
ışığı altında toprakaltı ve topraküstü servetle
rimizin bolluğu ve çeşit bakımından zenginliği 
büyük tarihî hâdiselere sahne olmuş, türlü me
deniyetlerin mânevi değerlerini aksettiren tari
hî kalıntı ve eserleriyle her fâniyi görmekle ha
yât ve yaşama duygularını tazeliyen müstesna 
turistik ehemmiyeti haiz tabiat manzaralariyle 
âdeta bir güzellikler,manzumesi olan aziz yur
dumuzun âtıl işgücüyle beraber tabiî ve beşerî 

kaynakları bakımından süratle sanayileşmek 
suretiyle kalkınmaya götürecek büyük bir şahı
sa sahiptir. 

Y. T. Partisi olarak, büyük çapta gelişme 
imkânlarına sahip memleketimizi engelleyici 
gerilik zincirini kırarak çağdaş medeniyete ulaş
tırmayı, Büyük Atatürk'ün ifade ettiği şekilde, 
çağdaş medeniyetin üstüne çıkarmayı ideal te
lâkki etmekteyiz. Bu yolda yürüyen hükümet
lere yardımcı olmayı da büyük bir vazife te
lâkki ederiz. 

Devlet Plânlama Bütçesinin memleketimize, 
milletimize ve Devlet Plânlama Teşkilâtının 
güzide mensuplarına hayırlı ve uğurlu olmasını 
diler, hepinizi en derin saygılarımla selâmla
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, vakit 
gecikmiştir. Saat 21.00 de programa devam 
edilmek üzere Oturuma ara veriyorum. 

Kapanma saati: 19,22 

Ü Ç Ü N C Ü OTURUM 
Açılma saati: 21,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İsmail Arar 

KÂTtPLEB : Kâzım Kangal (Sivıs), Bedrettin Karaerkek (Tokat) 

BAŞKAN — 55 nci Birleşimin üçüncü oturu
munu açıyorum. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı Bütçesinin tümü 
üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 

Söz sırası T. 1. P. adına Sayın Sadıın Aren'-
indir. 

Buyurunuz efendim. 
T. 1. P. GRUPU ADINA SADUN AREN 

(İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri, 

Plânlama Dairesi hakkındaki tenkidi erimize 
başlamadan evvel, birkaç noktaya değinmek isti
yorum. ,% ^ 
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Sayın Başbakan demin bu kürsüden özet ola
rak ve esas itibariyle, «Türkiye tşçi Partisinin 
söyledikleri fikir özgürlüğü ile bağdaşamaz.» de
diler. «Gelsin burada bütün partiler; dış ticaret 
devletleştirilmen midir, devletleştirilmemeli mi
dir, bankacılık, îV£ortacılık için aynı şey, herkes 
söylesin ve bu iş bir vuzuha varsın dediler, böy
lece mevcut kapitalist düzeni esas kabul edelim. 
bunun dışındaki her sözü ve eylemi yasaklıyalım.» 
demek istediler. Eğer böyle demek .istemedilerse 
mesele yok. (A. P. sıralarından, gürültüler) Eğer 
böyle demek istemedilerse mesele yok. Ama böy
le demek istedilerse, - ki biz böyle anladık bu söz
lerini - ona söyliyeceklerimizvar. Anayasamızda 
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ve demokratik düzende böyle bir şey yoktur, fi
kirleri yasaklamak yoktur, bir iktisadi veya sos
yal düzeni ebedileştirmek yoktur. Hayat değişir, 
anayasalar bu değişikliğin domokra-tik bir şekilde 
devamını sağlar niteliktedir. Bizim Anayasamız 
da böyledir. Hiçbir düzeni, hiçbir iktisadi düzeni 
muta kabul etmez. Kaldı ki, bizzat kendilerinin 
Anayasanın mahiyeti hakkında yapmış olduğu 
açıklamalar da böyle bir anlayışa, yani bir düze
ni es?ıs kabul etmek ve buna karşı olan her fikri 
susturmaya müsait değildir. 

Siy m Muammer Aksoy'dam naklen okuduk
ları hepimizin hatırlarındadır. «Bu Anayasada 
doktrin yoktur, devletçilik de yapılır, liberalizm 
de vapılır, sosyalizm de yapılır.» dediler. Demek 
ki, Sayın.... (A. P. sıralarından gürültüler) Oku
dukları şeyde bu da vardı. Yani herşey olabilir 
domek iliyor. Her şey olabilir. Yâni «izm» yok
tur demek, her türlü «izm» var demektir. (A. P. 
sıralarından gürültüler) Çünkü, «izm» siz bir şey 
yoktur diinvada. Tek bir, «izm» yoktur demek 
istiyor (\ P. sıralarından gürültüler) 

KaMı ki, demokratik tatbikat da, dünyadaki 
demokrasi ta.tbikatı da böyledir. Fransa'da, tngil-
tere'de, Amerika'da, İtalya'da, her yerde her tür
lü parti vardır, her türlü fikir söylenir. Anaya
samızın ve demokratik düzenlerin yasakladığı 
şev, bâzı fikirlerin cebir yolu ile kabul ettirilme
sidir. Hiçbir fikri cebir yolu ile kabul ettiremez
siniz. Bu Anayasaya aykırıdır. Her fikri savuna
bilirsiniz, ikna yolu ile kabul ettirebilirsiniz, ama 
cebir kul la namazsınız. Bu memlekette sınıflar 
vardır, diyebilirsiniz; sınıflar arasında tezatlar 
vanlır, diyebilirsiniz... (A. P. sıralarından gürül
tüler) Ama bu sınıfları birbirini ifna etmeye kıs
kı rta ma zsmız, bu yasaktır. (A. P. sıralarından 
gürültüler) 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Sayın Baş
kanım, b;z Plânlrma Bütçesine geçtik.. 

BAŞKAN — Sayın hatip, rica ediyorum, ko
nu Devlet Plânlama Teşkilâtı Bütçesinin tümü 
üzerindedir. Bunu bir girizgâh olarak söylüyor
sanız lütfen daha çabuk sadede gelmenizi rica 
ederim. 

.T. İP. GRUPU ADINA SADUN AREN 
(Devamla) — Derhal geleceğim. (A. P. sırala
rından, gürültüler) 

Türkiye İşçi Partisi demokratik Parlömanter 
usulleri kabul etmiş bir partidir. Onun için bu 
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I gibi ithamlar yersizdir. Burada bulunmamız bu
nun delilidir. 

Şimdi, Plânlama ile ilgili ve umumiyetle Tür
kiye İşçi Partisi ile ilgili, tartışmalarımızla ilgili 
bir noktaya değinmek istiyorum, o da; Sayın Baş
bakanın özel sektör tarifidir. 

i Biz özel sektörden büyük sermayeyi anlıyo
ruz. Sayın Başbakan, bütün milleti anlıyor. Sa-
baihleyin günlük ekmeğini kazanmak iatiyen her
kes özel sektördür, diyor; bu bütün millettir. 
Şimdi arkadaşlar, bir kavram yaratmakta, bir 
tasnif yapmakta maksat gerçeği anlamlı şekilde 
bölmelere ayırmaktır. Ancak böyle yapılırsa vazıh 
olarak düşünmek mümkündür. Birbirine benze-
miyen şeyleri aynı isim altında söyliyemezsiniz, 
aynı verde tasnif edemezsiniz. 

Şömdi meselâ küçük bir ayakkabı taımirei-
S'iyle büyüık bir fabrikatöre özel sektör derse
niz bu özel sektörün hiçbir mânası olmaz, bu 

I (kavramım hiçbir yarayışlığı olmaz. 
SABAHATTİN BAYBORA (Adana) — 

Plânla ne abîıkası var bunun? 
T. 1 P. GRUPU ADINA SADUN AREN 

(Devamla) — Var efendim, şimdi geleceğim. 
BAŞKAN — Sayın Baybora, lütfen süıkû-

I neti muhafaza edelim. 
T. 1 P. GRUPU ADINA SADUN AREN 

(Devamla) — Biz, Adalet Partisi özel sektör-
oüdür, dertken, büyük sermayeden yanadır, de-

j mök istiyoruz. Yoksa bütün halktan yanadır 
demok istemiyoruz her halde. (A. P. sıraların
dan gürültüler) 

Nihayet şu noktaya da bilhassa değinmek 
I isterim. Sözlerimiz ne kadar insafsıızea olursa 

olsun, söylediğimiz sözler eleştirilebilir. Buna ta
hammül ederiz, nihayet kalkar cevap veririz. Ama 
söylemediğimiz sözler bize atfedilmemelidir. Hele 
bir Başbakan tarafından bu yapılmamalıdır. 
Daha dün bu kürsüden özel müllkiyet hakikin* 
daki düşüncelerimizi açıkladılk. Topank refor
muna taraftar olmaık, küçük mülkiyete taraf
tar olmaık demektir, dedik. Kullanma maılların-
da zaten özel mülkiyetten başka birşıey düşü
nülemez, dedik.. Küçük esnaf, sanaıkârın teşvik 
edilmesi programımızda vardır, dedik ve izle-
ımeık istediğimiz kapitalist olmıyan yolda özel 
setktörün de, yani büyük sermayenm dahi yeri 
vardır dodik. Bütün bunları söyledikten son
ra, Tünkiye İşçi Partisi mülkiyete, miras haık-

I ,kına karşıdır demeık olmaz: •' " 
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Aynı konuda daha az ehemmiyetli bir nok
taya da temas ötmek isterimi; diğer partilerle 
birilikte bizim de bütçenin cari masraflarının 
•arıtmasından şikâyet ott iğimizi söylediler. Biz 
ıbcyle birşey söylemedik: Biz bunun taım ter
sini söylödlık. Biz, bütçenin nispî o'laraık küçüik 
olduğunu, kamıu harcamalarının bu yıl nispî 
olanak azaltıldığım, söyledik. Artırıldığını hiç 
söylemedik. 

Şimdi plânlama hakkındaki düşünoelerimi-
zi kısaca arz etmek istiyorum: 

Bilindiği gibi, az çelişmiş memleketlerin 
kalkınmasının piyasa ekonomisi düzeni için
de olmıyacağı dünyanın bütün iktisatçıları ta
rafımdan kabul edilmiştir. Başlıca iktisatçı 
denmeye lâyık insanlar tarafından kabul edil
miştir. 1950 - 1960 yılları arasında Türkiye'
deki tatbikat, alabildiğine liberal piyasa dü
zeni tatbikatı da memleketi iktsaden bir çık
maza sokmuş ve bu da bu fikrin doğruluğunu 
teyidotımiştir. O zaman h r büıbün kabahat plân
sız ve programsız hareket edilmesine yükle-
tilmişti. Bundan ötürüdür ki, 27 Mayıs Dev
rim hareketinden sonra ilk yapılan işlerden 
birisi Devlet Plânlanma Teşiıklâtınm kurulması 
olmuştur.. Ancak, plân, esas itibariyle kamu 
sektörünün hâkim olduğu bir ekonominin kal
kınmasında işe yarar. Plân böyle bir ekono
miyi kalkındıracak âlettir, özel sektörün hâ
kim olduğu bir ekonomi plâmlanamaz. Çünkü 
plân özü itibariyle piyasa ekonomisinin, fiyat 
mekanizmasının tashihine, onun ekonomiyi yü-
rüteımiyeeeği fikrime dayanır. Bundan ötürü
dür ki, dünyamın başlıca özel seıktöreü kapita-
lisıt memleketlerimde plân yoktur; Amıerlika'-
da plân yoktur, İngiltere'de plân yclktur, Al
manya'da plân yoktur, Fransa'da, İtalya'da 
plân kopyaları vardır, plân müsveddeleri var
dır. («italya'da var» sesleri) İşte onlar plân 
müsveddeleridir, evet, yani plân değil tabiî. 

Şimdi efendim, plândan beklenilen şey; 
•birincisi, memleketin iktisadi kaynaklarının 
en verimli okluğu yerlerde kullanılmasını sağ-
laımaktır. 

İkinci önemli tarafı, kalkınma da bahis 
konusu ise, yeni kaymak yaratmaktır. Kaynak
lanıl en verimli olduğu yerlerde kullanılabil-
imıesinin şartı, bütün kaynakların bir merkez
den idare edilmesidir. Böyle yapılmazsa kay

nakların en verimli oldukları yerlerde kulla
nılmaları mümkün olmnz Bu, merkezi bir oto
ritenin, plânın Devletin me ise; bütün iktisa
di yatırımlara yakından tesir etmesi, kontrol 
etmesi demektir. Nerede, hangi mahiyette, 
ne hacumde yatırım yapılacağı tâyin edile
cektir. Özıel söktör, yani müteşebbis, müteşeb
bisin fonksiyonu ise meyi, nerede, hangi ha
cımda yapacağını tâyin etmektir. Kapitalist 
bir düzemde müteşebbisin kâr elde etmesini 
meşru kılan fonksiyon budur. Yami karar ver
mektir; meyi, me yapacağına, me kadar yapa
cağına, nerede yapacağına karar vermesidir. 
Böylece bir riske girmesidir. Kapitalist eko
nomide kârı meşru kılnn fonksiyon budur. Bu 
fonksiyonu alır merkezî bir otoriteye, plana 
verirseniz müteşebbisin fonksiyonu kalmaz. 
Bundan ötürüdür ki, özel sektörcüler, müte
şebbisler, - daima büyük sermayeyi kastediyo
rum, çünkü plân doğrudan doğruya küçük 
şeyleri plânlamaz zaten - plâna karşıdır, plân 
fikrine karşıdır. Çünkü kendisinin elinden 
fonksiyonlarını almakta olduğunu görür. Onun 
için özel sektör plânlamaz, onun için özel sek-
töreüler plâna karşıdır, 

Şimdi Adalet Partisi özel sektörü önplâna 
aldığına göre, Türkiye'de bir kalkınma plânı
nı uygulamak mümkün değildir. Bu yüzden 
Türkiye'de plancılık yasak savma şeklini al
mıştır. Kaldı ki, kamu sektörünün plânlama
sında bile Hükümet asgari plân anlayışı içinde 
değildir. Daha, çok kısa bir zaman evvel, Kar
ma Bütçe Komisyonunda Sayın Barbakan, bir-

-şeyin plânda yazılı olması yapılacağının delili 
olmadığı gibi, plânda yazılı olmaması da yapıl
mayacağının delili değildir, dediler. Hattâ bunu 
Sayın Maliye Bakanı söylemişti. Buna karşı 
yapılan itirazı teyiden söylemişlerdi ve buna 
da, plânda fleksibilite adını verdiler, esneklik; 
plân böyle olur, dediler. Elbette böyle değişik
likler yapılabilir, dediler. 

Arkadaşlar, plân cihetteki esnek olmak mec
buriyetindedir. Plân dokunulmaz bir vesika 
değildir, değişiklikler yapılabilir; ama bu de
rece büyük değişiklikler yapılabilecek olan 
bir şeye de plân denmez. Yani orada yazılı 
olan şeyi yapmakta serbestim, yapmamakta da 
serbesttim, yazılı olmıyan şeyi yapmakta ser
bestim, yapmamakta serbestim. Bu elâstiki-
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yetin çok ötesinde bir anlayıştır. Böyle plân 
anlayışı olmaz. Plânda asgari bir bağlama un
suru olması lâzımgelir. 

Şimdi arkadaşlar, uygulamalar da plânın 
fazla ciddiye alınmadığını göstermektedir. Büt
çe gerekçesinin 166 ncı sayfasındaki bir tablo
da 1963 ten beri kamu sektöründeki gerçekleş
me oranları verilmiştir.* Plânın hiç değilse ka
mu sektöründe oldukça tatminkâr bir ölçüde 
gerçekleşmesi gerekir. Çünkü kamu sektörünün 
yatırımları Hükümetin elindedir. Bu gerçek
leşmeler 1963 te yüzde 54, 1964 te yüzde 45, 
1965 te yüzde 44, bunlar ilk 9 aylardır, 1966 
da yüzde 56 dır. İktisadi Devlet Teşekküllerin
de, yani daha çok iktisadi olan konulandaki 
gerçekleşme oranları seneler olarak yine aynı 
sıra ile yüzde 56, yüzde 92, yüzde 44, yüzde 
62 dir. Kamu sektörünün gerçekleşme oranları
nın bu derece düşük olması da, Hükümetin 
bundan evvelki Hükümet de dâhil, plânı kati 
surette ciddiye almadığının delilleridir. Bu ka
dar düşük oranlar da gerçekleşme tasavvur edi
lemez. Fakat Adalet Partisi Hükümetinden son
ra plânın daha da işe yarama:? birhale geldiği
ni, daha da plân olmaktan çıktığını görüyoruz. 
Çünkü, demin söylediğim gibi, Hükümetin ba
şındaki kimse, Sayın Başbakan, demin söyle
diğim plân anlayışı içindedir ve buna da plân
da elastikiyet adını vermektedir. Artık ne ya
pılacağı ekonomide normal o'arak neler yap
mak istiyorsak bunlar plân diye yazılmakta, 
ondan sonrada bunlar şayet münasip görülür
se yapılmaktadır. Böyle şey plân olmaz. Plân
da onu tatbik edecek insanları zorlayıcı bir 
unsur olmalıdır. Plân, memleket ekonomisinin 
imkânlarını sınırlarına kadar kullanmaya ida
recileri zorlamalıdır. Yoksa zaten olacak olan 
işleri bir kenara yazmak, sonra da bunları yap
mak, plancılıkla ilgili bir şey değildir. Bundan 
ötürüdür ki, biz plânsız devrede de plânlı dev
redeki gibi bir 'kalkınma sağlamıştık, dedim. 
Gerçekten öteden beri Türk ekonomisi yüzde 
beş, yüzde beşbuçuk, yüzde altı hattâ bazan 
bunların çok üzerinde kalkınma sağlamıştır, 
plânsız devrede. Plânlı devreye giriyoruz; kal
kınma oranları yine aşağı - yukarı aynı, yüzde 
tdörtbııçuk, yüzde yedi, yüzde altıbuçu'k, bu 
sene, evet tesadüfen yüzde sekiz olmuştur. 
(A. P. sıralarından «ne demek tesadüfen» ses

leri, gülüşmeler, yani herkesin ifade ettiği gibi 
yağmur falan yağdığı için... (A. P. sıralarından 
gülüşmeler, «sen yüzünü yıka», sesleri.) 

Sayın milletvekilleri, bu türlü bir plân plân 
değildir. Bu da bir şeydir tabiî, bütün bütüne 
plansızlıktan daha iyidir. Bunda hiçbir şüphe 
yo'ktur. Yalnız Anayasamızın öngördüğü bu 
Plânlama Dairesi kurulduğu zaman bunu ku
ran insanların düşündükleri tarzda ve tipte 
Anayasaya aksetmiş, Plânlama Kanununa ak
setmiş mahiyette bir plancılık artık bahis konu
su değildir. 
* BAŞKAN — Sayın Aren, bir dakikanız kal

dı efendim. 
T. 1. P. GRUPU ADINA SADUN AREN 

(Devamla) — Bitti efendim zaten. 
Netice olarak şunu kamu oyuna duyurmak 

isterim ki, artık Türkiye'de p'ânlama diye bir 
jey yoktur. Bir gelişme plânlaması diye bir 
?ey yoktur. Kaldı ki, plânlamadan asgari ola
rak beklenilen fonksiyon da yerine getirilme
mektedir. Yani denge, malî denge; enflâsyo
nun, deflasyonun önlenmesi şeklinde, hiç değil
se bunun sağlanması bile plân tarafından temin 
edilememektedir. (A. P. .sıralarından «alay 
ediyor» sesleri). Efendim, alay etmiyorum, 
alay ediyor diyorlar. Hükümetin icraatını an
latıyorum. Eğer bu alay mahiyetinde ise kaba
hat o icraatı yapanlarındır. 

Saygılarımla. (T. 1. P. sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu Adına 

Sayın Erol Yılmaz Akçal. (A. P. sıralarından 
alkışlar.) 

A. P. GRUPU ADINA EROL YILMAZ AK-
ÇAR (Rize) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; bu sene Türkiye'nin siyasi ortamına 
daha ziyade doktrin münakaşalarının hâkim 
olduğunu görmekteyiz. Bu doktrin münakaşa
ları aslında Anayasamızın dahi tervicetme-
diği, daha dğorusu müsaade etmediği istika
metlerde gelişmek istidadındadır. 

Mesele şu şekilde vaz'ediliyor: Türkiye de
mokratik bir rejim içerisinde, karma ekonomi 
sistemi içerisinde yapılmış br plân ile 'kalkma-
mamaktadır. Dolayısiyle eğer memleketimiz 
hızlı bir kalkınma yapmak istiyorsa plânı de
ğiştirmeli, merkezî bir plân, yani Doğu bloku 
memleketlerin yapmış olduğu tarzda bir plân 
yapmalıdır. Daha doğrusu ideolojilerine, bâzı 
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partiler, bugün tatbik edilmekte bulunan ve 
bundan evvel de tatbik edilmiş bulunan sis
temi vasıta kılmak istiyorlar. 

Sayın milletvekilleri; herşeyden evvel tari
hî gerçekler bu idiayı doğrulayacak mahiyete 
değildir. Doğu memleketlerinin birçoklarının 
kalkınma hızları demokratik .memleketlerin 
kalkınma hızlarından çok daha düşüktür. 

Muhterem arkadaşlarım; şunu peşinen ifade 
etmek isterim ki, kalkınma plânlarını, daha 
doğrusu plânların yapılış tarzlarını ideolojilere 
vasıta kılmak bu memleketin hayrına değildir. 
Dünya nereye gidiyor, biz nereye gidiyoruz? 
Dünyada ideoloji çarpışmaları son bulmak üze
nedir, muhterem arkadaşlarım. Bugün kim id
dia edebilir; Rusya'da bir Leninizm devri var
dı, Lenin'in tatbik ettiği bir sistem, ondan son
ra Stalin devri geldi, Lenin devrinden değişik, 
bir Krucef devri geldi bundan da değişik. 
Do^ayısiyle komünizmin çeşitli tatbikatlarını 
gördük. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün Sovyet tipi 
ekonomiler, piyasa ekonomilerine geçmek için 
gayret sarf etmektedirler. Muhtelif esasları ka
bul etmişlerdir. İtalya'da, Stalin mükâfatını 
kazanan meşhur italyan sosyalisti Lenin'in fi
kirleri, proleteryanın ancak istihsal faktörleri
nin Devletleştirilmesi yoliyle refaha ulaşabi
leceği fikrini tekzibetmektedir. Almanya'da 
Sosyal Demokrat Parti, içerisinde 1959 da yap
tığı bir değişiklikle Marksist fikirleri tama
men atmıştır. Serbest piyasa ekonomisinin ni
metlerinden istifade edeceğiz,* demektedir. 
Şimdi dünyada kapanmakta olan bu münakaşa
lar Türkiye'ye getiriliyor. Fikir bakımından da 
dünya devletlerinin 20 sene daha gerisinden 
takibedilmeye zorlanmaktayız. 

Muhterem arkadaşlar, bizim Anayasamızda 
«izm» 1er. hakikaten yoktur. 

Bir «izm» e ise Anayasamız tamamen ka
palıdır. Bu «izm» de komünizmdir. İşte biz 
bu kürsüden bunları anlatmaya çalışıyoruz. 
Anayasanın 57 nci maddesi, milleti sınıflara 
bölmeye mâni bir hüküm sevk etmiştir. Sı
nıflara istinadeden partilerin kurulmaması ica
betler. Türkiye'yi burjuvalar, proleteryalar 
şeklinde taksime tabi tutmak aslında Türki
ye'yi sınıflara bölmekten başka hiçbir mâna 
ifade etmez. Türkiye'de birçok partiler, kurul

muş olan bir parti müstesna Türkiye'de ku
rulmuş olan her siyasi parti Türk Milletinin 
temsilcisi olduğunu iddia eder. Bir partinin 
mesuliyetli bir şahsı; biz 32 milyon Türk'ü tem
sil etmiyoruz, biz bunun içinden bir azınlık 
zümreyi bir tarafa bırakıyoruz, onları tem
sil etmiyoruz, demektedir. Bu aslında milleti 
kısımlara bölmekten başka hiçbir mâna ifade 
etmez. 

Muhterem arkadaşlarım, yine bu kürsüden 
mülkiyet hakkını T. 1. P. nin ne şekilde anla
mış olduğunu öğrendik. Açıkçası, bu izahat 
beni tatmin etmedi. Bugün elbise üzerinde, 
radyo üzerinde mülkiyet Doğu Bloku memle
ketlerinde de mevcuttur. Aslolan bu değildir. 
Bugünkü mülkiyet hakkı ne şekilde ortadan 
kaldırılacaktır, kaldırılmasına taraftar mısı
nız, değil misiniz? Bunun açıkça belirtilmesi 
icabeder bu kürsüden. 

ALI KARCI (Adana) — Programımızı oku
yun. 

BAŞKAN — Sayın Akçal, biraz Önce Sa
yın Aren'e yaptığım ricayı size de tekrarlarım, 
konu Devlet Plânlama Teşkilâtının Bütçesidir. 
Lütfen siz de sadede gelin efendim. 

A. P. GRUPU ADINA EROL YILMAZ 
AKÇAL (Devamla) — Baş üstüne efendim. 

Muhterem arkadaşlar; 
Adalet. Partisi, yine bu kürsüden, özel sek

töre istinadeden bir parti olduğu için ve özel 
sektöre istinadeden partilerin plâncı olamıya-
cakları esbabı mucibesiyle, - değişik bir esbabı 
mucibedir bu - bugünkü plânı desteklemediği 
ve daha doğrusu bugünkü plânın ihtiyaca ce
vap vermediği noktasından ithamlara mâruz 
kalındı. 

Muhterem arkadaşlarım, biz çeşitli vesile
lerle bu kürsüden ifade ettik. Demokratik bir 
memleket olarak Türkiye indikatif mahiyet
teki bir plâna ihtiyaç gösteren bir memleket
tir. Adalet Partisi de indikatif mahiyetteki bir 
plânın taraftarıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, acaba kendileri 
bana demokratik dediğimiz memleketlerden her 
hangi bir tanesinden bir misal gösterebilirler 
mi. merkezî plân tatbik eden? Merkezî bir plâ
nın tatbik edildiği tek tip demokratik memle
ket gösterebilirler mi? Ancak şunu açıkça ifa
de emek mecburiyeindeyim : Türkiye işçi Par-
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tisiyle bizim aramızda plân anlayışı bakımından 
fark vardır. Plân, bugün bizim anladığımız 
arzdaki plân dünyanın birçok memlekelerinde 
tatbik edilmektedir, İsveç'te vardır, Norveç'te 
vardır, Holânda'da vardır, Fransa'da vardır, 
Yunanistan'da vardır. Bu, bizim anladığımız ma
hiyette, indikatif mahiyette bir plândır. Ken
dilerine, müsaade ederlerse kaynak da vereyim; 
Birleşmiş Milletler yayınlarından, neşredilmiş
tir : «Avrupa'da Plânlama» şeklinde bir kitap. 
Sadece bu noktada ben T. 1. P. nin sayın tem
silcileri ile anlaşabileceğimiz kanaatinde deği
lim. Çünkü plân anlayışımız üzerinde fark 
vardır. Daha doğrusu şu şekilde meseleyi vaz'-
edeyim : İktisadi anlayışımız bakımından fark 
vardır, • hürriyet anlayışımız bakımından fark 
vardır. 

Muhterem arkadaşlar, bir meseleye daha 
huzurunuzda kısaca temas etmek istiyorum. 
Sayın Coşkun Kırca arkadaşım dün her halde 
Mecliste yoklar idi, dolayısiylc Adalet Partisi
nin fikriyatını yanlış anladıkları zehabına ka
pıldım. Biz karma ekonomiyi bir geçici sistem 
olarak kabul etmiş bir parti değiliz. Karma 
'ekonominin devamlı bir sistem 'olabileceği fik
rindeyiz, olduğu fikrindeyiz. Doi'ayısiyle bu 
şekilde Adalet Partisine yapılan bir tariz, hiç
bir şey yoksa dün Sayın Aydın Yalçın tara
fından bu kürsüden cevaplandırılmış olmaık ik
tiza ederdi, kendisi bunu cevaplandırdı. Her 
halde Sayın Coşkun Kırca bu konuşmayı din-
lenıemiş olsa gerektir. 

'Muhterem arkadaşlarım, yine bu 'kürsüden 
millî gelirin dağılımı üzerinde, vatandaş grup
ları içerisindeki dağılımı üzerinde çeşitli sözle
rin sarf edildiğini dinlemiş bulunuyoruz. Millî 
gelirin dağılışı Türkiye'de bir buçuk sene içe
risinde olmuş bir vakıa değildir. Bu dağılımdan 
her şeyden evvel en az tarize mâruz kalacak 
olan partinin Adalet Partisi olması icabeder. 
Bunun hakkında Sayın Başbakanımız gerekli 
izahatı biraz evvel verdiği için, ben huzurla
rınızı bu bakımdan işgal etmek istemiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün dünya bü
yük bir mesele ile karşı' karşıyadır. Iktisaden 
gelişmiş ve gelişmemiş memleketler arasında 
her gün daha fazla beliren fark... Gelişmiş 
memleketlerin halen dahi hızla gelişme tem
poları yanında gelişmekte olan memleketlerin, 
ilk sıçrama hızını dahi ele geçirememeleri ve 

kuvvetli nüfus artışı dolayısiylc asgari refah 
şartlarını temin 'edememeleri meseleni bugün 
dünyanın meşgul olduğu bir meseledir. 

Hakikatte de, 588 milyonluk gelişmiş OECD 
memleketlerindeki şahıs başına gelir bugün or
talama 2 220 dolar ilken, dünyanın geri kalan 
kısmında 1,6 milyarlık Batı dünyası gelişme
miş memleketlerinde, nüfus başına gelir an
cak 190 dolardan ibarettir. Bu fark her geçen 
gün bir miktar daha artmaktadır. 

Muhterem .arkadaşlar, bu fark tabiî servet
ler arasındaki farktan meydana gelmektedir. 
Bunun çeşitli misallerini vererek huzurunuzu 
işgal etmek istemiyorum. Ancak mühim olan 
mesele kalkınmanın muayyen bir plâna bağlan
ması, kalkınmaya iştirak 'ottirilebilicek olan 
bütün kuvvetlerin, bütün kuvvetler derken bu
rada kamu sektörü olduğu kadar özel sektö
rü de destekliyorum, bütün kuvvetlerin kal
kınmaya tam mânasiyle iştirak ettirilebilmeleri 
meselesidir. İşte Kalkınma Plânı .bu anlayışın 
neticesidir. 

Muhterem arkadaşl ar; 
Bugün dünyada kalkınmasını plâna bağla

mamış memleket hemen hemen kalmamış gi
bidir. Bizde de bu ihtiyaç uzun seneler evvel 
görülmüş, 1934 ve 1938 tarihlerinde Güney -
Avrupa memleketleri arasında ilk plân tatbikatı 
Türkiye'de başlamıştır. Aradan gecen devre 
zarfında değişik bir tatbikat görüldükten sonra 
1960 yılında ekonominin tamamını içine alan 
yeril bir plân tatbikatına girmiş bulunmaktayız. 
Huzurunuzda, "geçmiş senelerinin bir tahlilini 
yapmak isteniliyorum. . 

Ancak her şeyden evvel bu noktada belirt
memiz icabeden husus, merkezî plancılık ile kar
ma ekonomi plancılığı arasındaki farktır. Ser
best teşebbüsün kaldırıldığı, mülkiyetin tehdit 
edildiği, ekonominin tümünü kapsıyan emredici 
bir plân sisteminin bugünkü Anayasamız ile 
bağdaşamıyacağı fikrindeyiz. Bizim için ehem
miyetli olan husus karma bir ekonomi sistemi 
içerisinde ekonominin bütün güçlerini, mem
leketin bütün güçlerini kalkınmaya âzami ölçü
de iştirak ettirebilecek bir tekniğin bulun-
maısıdır. 

Bizim plân anlayışımıza göre bulunması ica
beden teknik budur. Türkiye'mizde esasen en 
'büyük ekonomik güc halen Devlet elinde bulun-
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duğu için, ekonominin % 50 sinden çok fazlası 
Devletin hâkimiyet ve tasarrufu altında bulun 
duğu için, burada emredici bir plân tatbik edile
memektedir, denilmektedir. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, plân tatbika
tının Devlet sektöründe muvaffak olunmadığı 
iddia edilmektedir. Devlet sektöründe bugün 
tatbik edilmekte olan plân emredici mahiyette 
bir plândır. Bunda muvaffak olunmadı ise eko
nominin tümünü kapsıyan bir plân ne şekilde 
muvaffak olacaktır?.. Dolayısiyle muhterem ar
kadaşlarım., burada muhterem îşçi Partisinin 
temsilcileri kendi kendileriyle bir tenakuza düş
mektedirler. 

Kaldı ki, biraz evvel işaret ettiğim gibi, Ana
yasamız demokratik bir plânlamadan bahse
der. Merkezî plânlamayı bu bakımdan Anayasa 
hükümleriyle de bağdaştırmaya imkân yoktur. 

Ekonominin diğer gücü özel sektör elinde
dir. Muhakkakla Plânlama Teşkilâtı bu kuvveti 
de kullanmak, buna yol göstermek mecburiyetin
dedir. Serbest piyasa ekonomisinin kuralları ile 

• beraber Devletin yol gösterici vasfı, bu sek
törün bütün çaiıcü. ile kalkınma hamlesine iştira
kini temin edecektir. 

Sayın milletvekilleri, 
Kuvvetli bir sosyal politika takibi sureti ile 

piyasa ekonomisinin kullanılması sadece Ada
let Partisinin fikriyatı değil, aynı zamanda bi
zim anlayışımıza, göre Anayasanın da bir emri
dir. Biz bu fikirleri esasen partimiz umdeleri 
içerisinde kabul etmiş bulunmaktayız. Bunun 
dışında ise, dünyada kaybolmaya başlıyan fikir
lerin memleketimizde münakaşa edilmesi, bize 
göre, vakit ziyanından başka hiçbir şey değildir. 

Beş Yıllık Kalkınma Plânının son uygulama 
yılı içerisinde bulunmaktayız. Geçmiş seneler 
bizim için tecrübe kaynağı olmuştur. Plân bir 
taraftan eldeki imkânların en iyi bir tarzda ne 
şekilde kullanılanacağmı gösterirken, diğer yan
dan da imkânlarla nelerin yapılabileceğini gös
terir. Bu bakımdan geçtiğimiz senelerin değer
lendirilmesi, nereden nereye gittiğimizin bilinme
si bakımından da faydalıdır. Huzurunuzda plânlı 
devrenin kısa bir eleştirilmesini yapmayı bu ba
kımdan lüzumlu görmekteyim. 

Sayın mili et vekili eriı huzurunuzu uzun ra
kamlar silsilesiyle işgal etmek niyetinde deği
lim. Ancak kısa bir özet yapmak icabederse, 

Türkiye'de plânlı devre bilhassa 1966 senesinde 
şimdiye kadar göstermediği bir muvaffakiyet se
nesini göstermiş bulunmaiktadır. Çeşitli sektör
lerdeki millî gelir rakamlarını teker teker aldık
ta bunun maddi delilleri görülmüş olacaktır. 
Muhterem arkadaşlarım, bunu bu sene havaların 
iyi gitmesine bağlamak tamamiyle yanlış ve hi
lafı hakikat bir beyan olur. 

ALÎ KAKÇI (Adana) — Bunu Başbakan, da 
söyledi. 

A. P. GRUPU ADINA EROL YILMAZ AK-
ÇAL (Devamla) — Ziraattaki üstün gelişme 
havaların yardımı ile takibodilen gübre politika
sının da bir neticesi olarak kaibul edilmek ikti
za eder. Kaldı ki, ziraat sektörünü plânın ön
gördüğü tarzda 4,2 olarak kabul ettiğimizde da
hi kalkınma hızının % 7 nin üzerine çıktığı ya
ni bize misml olarak gösterilmek istenen mem
leket1erden Yugoslavya'nın da geçildiği bugün 
maddi bir hakikat olarak ortadadır. 

BAŞKAN — Sayın Akçal, bir dakikanız 
var efendim. 

A. P. GRUPU ADINA EROL YILMAZ AK-
CAL (Devamla) — Teşekkür ederim efendim, 
bağlıyacağım, 

Muhterem arkadaşlar, daha evvel yapılan 
'konuşmalar dolayısiyle sistemli bir şekilde fi
kirlerimi arz etmek imkânını maalesef bula
madım. Ancak son olarak şranın ifade etmek is
liyorum. Türkiye'nin kalkınma meselesi de
mokratik yol ile, inısan hak ve hürriyetlerine 
değer çeren bir yol ile ve muhakkak surette 
'lıizirn anlayışımıza göre Anayasanın müsaade 
ettiği tarzda bir indikatif malhiyette plânla 
gerçeklegtirileoektir. Bu plânm muvaffak ola
bileceğinin en belirli delili 1966 senesi plân uy
gulamasında kendini göstermektedir. Dolayı
siyle 1966 senesi plân uygulaması, bundan son
raki senelerde kalkınma hamlelerimizin başa
rılı olabileceğinin en bariz bir misâlini teşkil 
.etmektedir. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım efendim (A. 
P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Şensoy; yeterlik öner
gesi vermişisiniz, fakat henüz 5 arkadaşımız ko
nuştu. Şimdi 2 nci tur olarak grupları adına 
söz istiyen arkadaşlarımız var. C. II. P. Grapıı 
adma Sayın Fennî tslimyeli. 

COŞKUN KİRCA (İstanbul) — Feyzioğlu'-
na devretti efendim. 
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BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, buyurun 
efendim. 

G. II. P. GRUPU ADINA TURHAN FEY
ZİOĞLU (Kayseri) — Sayın arkadaşlarım; büt
çenin tümü üzerinde arz ettiğimiz görüşlerin 
bir kısmına bugün Sayın Başbakan, Başbakan
lık Bütçesi münasebetiyle temas ettiler. Müsaa
de ederseniz bu görüşlerin bir kısmı plân uy-
gulamasiyle ve yıllık programların uygulama
sıyla ilgili olduğu için Plânlama Bütçesinden 
istifade ederek bugün tartışılan ve ciddî bir 
seviyede, olumlu seviyede tartışılan bu konu
lardan bâzılarına dönmek istiyorum. 

Konuşmamda 1987 yıllık programının bir iç 
tutarsızlığından; iç tutarsızlık ihtimalinden 
bahsetmiştim ve bunu da 19*67 senesinde ekono
mimizi bekliyen bâzı ihtimaller karşısında Hü
kümeti uyanık olmaya davet etmek için yap
mıştım. 

Ekonomimizin 1967 yılında yüzde 7 kalkın
ma hızı sağlıyacağı temel faraziyesine dayana
rak hazırlanmış olan 1967 programının sektör
ler bölümünde; tarım sektörünün plân hedefi 
olan 4,2 yerine % 1,5 oranında büyüme gös-
teceği yazılıdır. Geçen yılın olağanüstü şart
ları sebebiyle % 8,8 civarında yükselmiş olan 
tarımsal üretim bir yıl sonra yine büyük bir 
sıçrama yapmış olması mümkün değildir. Şart
lar ne kadar iyi olursa olsun, bir defa bir yıl
da şartlar bir sektörde, bilhassa tarım sektörün
de Türkiye şartları içinde bir yüksek noktaya 
vardı mı ertesi yıl şartlar aynı derecede iyi 
olsa bile bir yıl öncesine nazaran büyük bir 
sıçrama vukubulması imkânı yoktur. Bu ba
kımdan yıllık programı hazırlarken gerek uz
manların, gerek Hükümetin % 1,5 oranında 
•bir artışı öngörmüş olmaları son derece gerçekçi 
ve aslında saygı değer bir davranıştır. Yüzde 
4,2 bir artış sağlanması dâhi 1966 yılının ola
ğanüstü bir sıçrama yılı olması sebebiyle müm
kün görülmemiştir ve bu isabetli bir tahmin
dir. Buna dayanarak ve sanayi sektöründe 
plânın yüzde 7 kalkınma hızı gerçekleşmesi 
için öngördüğü yüzde 12 küsur artış hızı ye
rine sadece yüzde 10,3 artış hızının öngörül
mesi sebebiyle şunu arz etmiştim: Hem tanım
da, hem sanayide yüzde 7 kalkınma hızım sağ
lamak için gerekli oranların çok altında kalan, 
bir hayli altında kalan gelişme oranları bizzat 
programda öngörüldüğüne göre,' çkonıominin 

tüm olarak yüzde 7 kalkınma hızı sağlaması 
kolay değildir. Sayın Başbakan bunun müm
kün olduğunu ve bunun da diğer sektörler
deki gelişme hızının 1967 yılında plânda öngö
rülenin çok üstünde olması suretiyle sağlana
cağını ifade ettiler. Yani ortalama kalkınma 
hızı yüzde 10 u bulacaktır, çünkü tarım ve sa
nayi dışında kalan meselâ inşaat, gibi ticaret, 
konut, ulaştırma gibi sektörlerde yüzde 9 - 10 
civarında bir artış beklenebilir demek istedi
ler. Bunu çok muhtemel görmek ne dereceye 
kadar mümkündür bilmiyorum. Kaldı ki, be
nim bu mülâhazayı söylemekten maksadım şu 
idi: 1966 yılında toplam para aramdaki artışa 
:-ağmen fiyatlarda çoık büyük artış olmamışsa, 
bunun sebeplerinden biri 19Ö6 yılında toplam 
nal arzının süratli bir artış göstermesidir, de
miştim. 

1. Tarımsal üretim çok yüksek olmuştur. 

2. İthalât çok yüksek seviyede gerçekleş
miştir. Bu sebeple ' toplam mal arzında öyle
sine bir artış ve yükselme olmuştur ki, enflâs-
yonist tesir yaratabilecek bâzı etkenlerin tesi
rini 1966 yılında hissetmemişizdir. Ama 1967 
yılında ithalâtta aynı derecede hızlı bir artış 
lomjı- f-.u gerçekleşmesi muhtemel olmadığına 
ve tarmvsal ürünlerin artışı programda bizzat 
ongun:Mü,}ime göre geçen yılki gibi büyük 
bir sıçrama şeklinde tecelli etmiyeceğine göre, 
enflâsyonist tesirler 1967 yılında daha tehlike
li olabilir, bu bakımdan Hükümet fiyat ha
reketlerini daha dikkatle takibetsin. Bu iti
barla mülâhazam bakidir, % 7 kalkınma hızı 
gerçekleşmesi güç görünmektedir. Fakat ko
nut gibi, inşaat gibi, ulaştırma gibi veya tica
ret gibi sektörlerde daha yüksek hızlar sağ
lanması yüzünden ortalama % 7 ye varılsa bile, 
tarımsal üretim ve sanayi üretim bakımından 
plânda, yıllık programda öngörülen rakamlar 
yine de düşündürücüdür. Çünkü, bizim plânı
mız aynı zamanda birtakım fizikî değeler, 
Öngörür. Üretim hedefleri tesbit edilirken sa
dece bir toplam kalkınma hızı düşünülmemiş
tir. Meselâ ihracat etkisi bakımından ticaret 
sektörü ile tarım ve sanayi sektörünün etkile
ri aynı değiıklir. Zannediyorum ikinci plân ha
zırlığında millî sektör ve enternasyonel sektör 
diye yeni bir kavram kullanılmaktadır. Sana
yi ve tanın sektörleri, yani beklenen hızdan, 
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öngörülen hızdan daha yavaş gelişeceği 1967 
de tahmin edilen sektörler enternasyonel sek

törler denilen ihracata etki yapan sektörler
dir. Ya tarım maddeleri ihraeedeccksiuiz, ya 
da sanayi mamulleri ihraecdeeeksiniz. Biraz 
da maden ihracediyoruz. Bu itibarla bu sektör
lerde vukubulacak olan bir hız düğmesinin, top
lam kalkınma hızı % 7 olsa bile, birtakım etki
leri vardır ve bunlar üzerinde dikkatle dü
şünmek gerekir. Bunlar birtakım dar boğaz
lara sebebiyet verebilirler, arz ve talep denge
sizliği yaratabilirler ve ihraeaat hederlerimiz 
bakuuırdan bâzı etkileri olacağı hiç, münaka
şa edilmiyeeek kadar açık bir gerçektir. Be
nim dikkati çekmek istediğim noktalar bunlar
dan ibaretti. Yoksa 1967 yılında % G yerime 
% 7 kalkınma hızı sağlanabilirse, hattâ daha 
da in tün bir kalkınma hızı sağlanabilirse bun
dan kim memnun olmaz., Yalnız tarım ve sana
yi alanında sağlanan hızla, meselâ konut aka
nında olağanüstü fazla yatırım yapılmasın
dan sağlanan sonuçları ekonominin tüm denge
si bakımından, ihraeaat imkânlarımız bakı
mından ve başka faktörler bakımından, istih
dam etkileri bakımından birbirine eşih saymak 
doğru, değildir. Plânın sadece bir toplam kal
kınma hızı, % 7 kalkınma hızı sağlamak dı
şında dış ekonomik ilişkiler bakımından, iş sa
hası yaratma bakımından sair birçok bakı mil ar
dan hedefleri vardır ve bu hedeflerin hep kür 
arada düşünülmesi ieabeder. 

Aziz arkadaşlarım, Sayın Başbakan kenuş-
mallarındn ; hangi tedbiri almamışız, hangi nok
tada yapmayı düşündüğümüz, vadettiğimiz ve
ya yapmamız gerekli olan bir şeyi yapmamışız, 
buyurdular. Fakat benim daha önceki konuş
mamda imzalarını taşıyan 1966 programlımı 
sayfalarına atıf yapmak suretiyle ileri sürdü
ğüm noktaların hiçbirine dokunmadılar. İtina 
ile bunları bir tarafa bıraktılar. Programın 
G2 nci sayfasında gelir dağılımında fiyatlandır-
manın rolü, destekleme 'alımlarının rolü bah
sinde bir bünye reformu yapılmadıkça destek
leme politikasının büyük çiftçilere fayda bağ
lıyacağı, fakat dar gelirli çiftçilere fayda sağ-
lamıyacağı yazılı idi ve bununla ilgili tedbir
lerin 1966 da alınacağı belirtiliyordu. Bu nok
tada gerekli tedbir alınmamıştır. 

Yine G2 nci sayfanın 5 nci maddesi yine ge
lir dağılımı ile ilgili, fakat gelir dağılımında 

toprak reformunun önemini belirtiyor ve top
rak reformuna 1966 yılında başlanması plânın 
gelir dağılımında ıgüttüğü hedeflere varabil
mek için zorunludur, deniyor idi. Hiç şüphe
siz bir kolay polemik yoluna gidilerek denebi
lir ki ; efendim şunca yıl yapılmadı, onbeş .ay
da mı yapacaktık... Bu bir ayrı meseledir. Bun
lar geçici olarak bu kürsüde bir polemik zaferi 
sağlıyabilir, bâzı gruplarda karşılıklı alkışlar 
toplıyabilir. Fakat dâva bu değildir, meseleyi 
halletmez. 

Değerli 'arkadaşlarım, bu tenkitlere hedef 
olmuştur muhtelif partiler. Bunların' sebep
leri burada çok tartışılmış, hesapları verilmiş
tir. Koalisyon hükümetleri içinde bunun güç
lükleri uzun konuşulumuştur. Ben şahsan Hü
kümette bulunduğum zaman da, Hükümet dışın
da bulunduğum zaman da topra'k reformunun 
gecikmesinden yakınmışım dır. Bu kürsülerde 
kendi grupumuz adına kendi Hükümetimizi ten-
'kid ettiğimiz sözcülerimizin ağzından vâki ol
muştur. Bütün mesele şu; resmî bir doküman 
olarak şu yıl gerçekleştirilecektir diye yazıl
mış ve yapılamamıştır. Bunun bir geri kalma 
olduğunu, bir kusur olduğunu kabul edelim ve 
hiç değilse, hani vadettiğimiz her şeyi yaptık 
demiyelim. Nasıl ki, biz vaktiyle vadettiğimiz 
her şeyi yapamadıkla, bugün de yapılmıyan 
şeyler vardır ve bu bütçe müzakerelerinde'ki 
tenkidlerin faydası birbirimizi teşvik ederek 
yaprlamıyan şeyleri yapma yolunda bir adım 
daha ileriye götürmektir. Yoksa boş yere ön
gördüğümüz her şeyi yaptık diye 'kendimizi 
avutmayalım, yapılmıyan şeyler vardır. 

Petrol konusunda burada öngörülen tedbir, 
165 nci sayfanın • 6 nci maddesindeki tedbir; 
ham petrol fiyatlariyle ilgili, yerine getirilme
miştir. Arz etmiştim, karayolları ile ilgili 
194 ncü sayfanın (A/ l ) başlığı altında belir
tilen tedbir, önemli tedbir yerine getirilmemiş
tir. 

Nihayet 590 nci sayfada gerek plânımızın, 
kalkınmamızın finansmanı bakımından, gerek 
sosyal adalet bakımından, yani hızlı kalkınma 
ve sosyal adalet gibi iki önemli hedefi birden 
ilgilendiren çok mühim bâzı vergi tedbirleri, 
tarım sektörünün vergilenmodvle ilg'li ted
birler yıl içinde başlanacağı açıkça tasrih edil
diği halde ele alınmamıştır. Demek ki, bu 
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noktalarda ileri sürdüğümüz temkidler ciddî, 
'belgeye dayanan tenkiidlerdir. Bunlara, bunu 
vaktiyle yapabilirdiniz, yapmadınız, ve saire 
gibi cevap vermek 'kanaatimce kâfi değildir ve 
siyasi polemik edebiyatımın ötesine geçmez. Va
kıa şudur ki, yapılması öngörülmüş, imzalan
mış bâzı tedbirler alınmamıştır. Binaenaleyh, 
hangi tedbiri almadık, yüzde yüz gerçekleş
tirdik, halim1 noktasında bir kusurumuz vardır, 
tarzındaki soruların cevabı budur. Gerçekle
şenler için memnuniyet ifade ettik, ama gerçek-
leşmiycnleri açıkça söylemek vazifedir. 

Değerli arkadaş!arını, şimdi plân anlayışı 
bakımından biraz evvel konuşmuş olan sayın 
iki sözcünün anlayışı ile O. H. P. inin görü
şü arasındaki bâzı faiklara dokunmak iste
rim. 

Sayın Aron, bugünkü plânımızın bir plân 
olmadığı inancındadır. Bunu ilk defa söyle
miyor, mütaaddit defalar söylem'iştir. Parlâ-
lâmento içinde ve dışında söylediğini biliyo
rum. 

Arkadaşlar, bizim plânımızın, bugün yürür
lükte olan plânımızın .stratejisinde demokratik 
düzen içinde yaşamayı kabul etmiş olan Tiiık 
toplumunun hızlı, dengeli, sosyal adalet için
de 'kalkınmasını sağlamak üzere plânlı kalkın
ma yoluna girileceği yazılıdır. Stratejinin bi
rimci maddesidir ve demokrasi düzeni içinde. 
diye başlar. 

Yine bu plân stratejisinin üçüncü maddesi 
karma ekonomiyi esas olarak kabul etmiştir, 
karma ekonomi içinde Devlet sektörünün 
önemli rolümü belirtmiştir. Fakat bir özel 
sektörün bulunacağını ve bu özel sektör ün d o 
başıboş bırakılmıyacağmı, millî kalkınma ama
cına ve sosyal adalet amacına yöneltilmek üzere 
Devletçe tedbirler alınacağını açıkça plân he
defleri ve stratejisi ifade etmiştir. 

Bir tarafta plân tamamiyle emperatif ol
mazsa, tamamiyle merkezî -olmazsa ta
mamiyle bütün ekonomik faaliyetleri kap
sayıcı ve bütün ekonomik faaliyetler için 
emredici olmazsa, zorlayıcı olmazsa plân yok
tur anlayışı, ki, bu plân anlayışımı biz demok
ratik saymıyoruz ve biziim plân anlayışımıza 
aykırı sayıyoruz; öbür yanda plânı endika-
tif bir plân olarak gören ve biraz evvel konu
şan Sayın Adalet Partisi Sözücüsünün anla

yışı... Arkadaşlar, bir plânın endikatif olması, 
tamamiyle endikatif olması mümkün değildir. 
Zannediyorum değerli arkadaşım ^aten konuş
masının somunda kamu sektörü için emperatif 
olacağını kabul eder göründüler. Aslında özel 
sektör için dahi kısmen emperatif olacağını 
kabul etmek lâzımdır. Meselâ dış ticaret ala
nında birtakım fiziki tahditler koyuyorsunuz, 
birtakım ithal yasakları koyuyorsunuz., birta
kım ithal limitleri koyuyorsunuz. Sadece vergi
leme veya kredi gibi dolaylı tedbirlerle de 
ğil, direkt birtakım tedbirlerle dış ticarete 
müdahale etmek zorunluğunu hissediyorsunuz. 

özel sektörün dış ticaret alanındaki faa
liyetlerini emperatif bir şekilde Devlet emir
leriyle, yasakla riyl e sınırlamak mecburiyeti 
bizim gibi! az gelişmiş bir ülkenin kalkın
ması için zaruridir. Hattâ belki gelecekte 
bâzı prod'üktiv olmıyan alanlara, yatırımların 
kaymasını önlemek için fr/ilkî taibdiltler koy
mak yoluna gidilmesi Türkiye'de pekâlâ bir 
iktidar tarafından mecburi görül ebılecektir. Bâzı 
lüks konut yatırımlarının önlenmem için bugün
künden dalha sıkı tedbirler alınması ve yatırım
ların toplam hacmi içinde konut sektörüne akan 
vatın mi arı biraz daha kısmak için dolaylı veya 
doğrudan doğruya bâzı kontrol tedbirlerini şid
detlendirmek icabedebilir. Bütün bunlar plânın 
demokratik vasfını, zedelemez ve karma ekonomi-
ve da.vanma vasfını zedelemez. 

Devlet Plânlama Teşkilâtını kuran insanların 
anbyışı nasıl bir plân anlayışı idi konusu da 
burada konuşuldu. Devlet Plânlama Teşkilâtını 
kuran insanların anlavışı, biraz evvel size bâzı 
maddelerinden bahsettiğim plân hedefleri ve stra-
toiisinde yazılıdır. Çünkü bu plân hedefleri ve 
stratejisi Devlet Plânlama. Teşkilâtını kuran Hü
küm eltin haizırlaımış ve Resmî Gazetede ilân etmiş 
olduğu, Millî Birilik Hiilküm eltinin kabul 
edip ilân ettiği bir stratejidir. Daba sonra bunu 
Birinci Koalisyon Hükümeti kabul ve ilân etmiş
tir. İkinci Koalisyon Hükümeti bir harfine do
kunmaya lüzum görmeden kabul ve ilân etmiş
tir. Demek ki, Plânlama Teşkilâtını kuranların 
da düşündüğü zorlayıcı, merkezî ve demokratik 
vasıftan uzak bir plân elbette değil idi. 

Adalet Partisinin karma ekonomi görüşü ko
nusunda Sayın Ak çal arkadaşım bâzı beyanlarda 
bulundu ve Sözcümüz Saym Kırca'nın Adalet 
Partisinin karma ekonomiyi kabul etmediği yo-
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lundaki veya devamlılığım kabul etmediği yolun
daki iddiasını mübalâğalı buldu. Aslında Sayın 
Kırca arkadaşımın sözleri ̂ son derece de dikkatli, 
insaflı ve objektif olarak söylenmiş sözlerdir. 
Adalet Partisinin görüşünü kabataslak anlatan 
ve üc görüş halinde; T. I. P. nin görüşü, A. P. nin 
görüşü ve C. H. P. nin görüşü olarak, üç eko
nomik görüşü özetliyen kısımda A. P. nin gö
rüşü iıle ilgili kısım şöyle bitiyor; «Bu sistem
de gerçi kamu teşebbüsü taım olarak ortadan kal'k-
mıyacaktır», yani bir karma ekonomi karakteri 
yine kalacaktır, «Ancak ferde ya da aileye da
yanan büyük sermayeli özel teşebbüs bu sistem
de ekonomiye geniş ölçüde hâkim olacaktır. Biz 
A. P. hatiplerinin ve sorumlularının konuşmala
rından bu sonucu çıkarıyoruz.» Yani bir karma 
ekonomi anlayışı ki, özel sektör hâkim durumda
dır ve bunda bâzı kamu teşebbüsleri bulunsa bi
le bunların ekonomi içindeki yeri önemli değil
dir. C. H. P. nin Türkiye'nin gelişmeye muhtaç 
bir ülke olarak iktisadi kalkınması için öngördü
ğü, zaruri gördüğü, demokratik rejimle bağdaşır 
gördüğü, fakat kalkınmayı da gerçekleştirmeyi 
mümkün kılar diye kabul ettiği görüş, katmu sek
törünün hakim olduğu bir karma ekonomi görü
şüdür. Bu bakımdan arada bir görüş farkı var
dır ve sanıyoruz ki, bizim savunduğumuz görüş 
teorik bakımdan da, tatbikattaki neticeler bakı
mından daha gerçekçi bir görüştür. 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, bir dakikanız 
kaldı. 

C. H. P. GRUPU ADINA TURHAN FEY
ZİOĞLU (Devamla) — Toplamaya çalışayım 
efendim. 

Bu arada bütçenin tümü üzerinde yaptığım 
konuşmada sorduğum bir soru cevapsız kaldı. 
İkinci Plân bu Meclise ne zaman gelecektir? İkin
ci Plânın bahar aylarında Meclise gelmesi, 1968 
yıllık programı bu plâna göre hazırlanacağına na
zaran, zaruri görünmektedir. Çünkü evvelâ plân 
kabul edilecek, sonra bu plâna göre program ya
pılacak, sonra ona göre bütçe yapılacak. 

Bu konuda Sayın Başbakanın bir sözüne ce
vap arz etmek isterim: Dediler ki, «1966 yılında 
sadece bir baskı gecikmesi oldu ve yapılan tenkid 
insaflı değildir...» Değerli arkadaşlarım, insaflı 
olmıyan verilen cevaptır. .Çünkü bir programın, 
yıllık programın Bakanlar Kurulunca imzalan
dıktan iki ay sonra baskıdan çıkmasını havsa

lamız kabul etmiyor. Başbakanlık Matlbaasmın, 
emir verildiği zaman ne kadar süratli iş çıkara
bildiğini bilen insanlarız. Kaldı ki, bu yıllık prog
ramın basılıp Resmî Gazete ile ilân edilmesinin 
bir basit, açık maksadı vardır. Milletvekilleri ve 
senatör arkadaşlarımız denetleme görevlerini ya
par bütçe ile programın uygunluğunu inceliyebil-
sinler... Vakıa şudur ki, söz konusu olan yılda 
Bütçe Komisyonu bütçe müzakeresini tamamla
dıktan sonra program Resmî Gazetede yayınlan
mıştır. Yani bütçe incelemesinin asıl yapıldığı yer 
olan Bütçe Komisyonu programı okumak ve gör
mek imkânını bulamadan bütçe çalışmalarını ta
mamlamıştır. Bıu itibarla tenkidimiz' o kadar 
hafife alınacak, önemsiz sayılacak bir tenkid de
ğildir. Bir matbaa gecikmesi dahi olsa bunu önem
li bir kusur saymak icabeder. Kaldı ki, bizim o 

zaman aldığımız haberler, bâzı imzaların tamam
lanmasında müşkülât çekildiği yolunda idi. Bu 
bilgimiz noksan da olabilir, yanlış da olabilir, 
bunun üzerinde ısrar etmiyorum. Fakat bu ka
dar büyük bir gecikmenin önce program, sonra 
bütçe anlayışı ile bağdaşmasının güç olduğunu 
tekrarlamak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, vaktiniz dol
du, efendim. İstirham edeceğim. 

C. H. P. GRUPU ADINA TURHAN FEY
ZİOĞLU (Devamla) — Çok teşekkür ederim. 

Sözlerimi şu üç cümleyle tamamlamak istiyo
rum. C. H. P. nin plân anlayışı; hürriyeti, hızlı 
ve dengeli kalkınmayı, sosyal adaleti vazgeçilmez 
üç direk olarak, teımel direk olarak bir arada dü
şünen bir plân anlayışıdır. Bunun gerektirdiği 
bütün tedbirler dengeli olarak alınmalıdır ve 
bunlardan birini sağlamak uğruna diğeri feda 
edilemez. Ne hürriyet kalkınma uğruna, ne sos
yal adalet kalkınma uğruna, ne kalkınma sadece-
•ce birtakım siyasi hakların tanınması uğruna, ne 
kalkınma sadece gelir dağılımı uğruna feda edi
lemez. Çünkü bunların hepsi birden sağlanma
dıkça Türkiye'nin .geleceği iyi bir gelecek olmı-
yacaktır. Ne hürriyetten, ne sosyal adaletten, ne 
kalkınmadan vazgeçmek imkânına sahip değiliz. 

Saygılar sunarım .arkadaşlar. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim iki tane yeterlik öner
gesi gelmiştir. Hükümet adına görüşecek misi
niz?... 
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Buyurun Sayın Başbakan. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İs

parta) — Sayın Başikan, sayın milletvekilleri; 
bugün huzurunuzda ikinci defa olarak bulunu
yorum. Plânlamıa bütçesi dolayısiylıe serd eıdi-
Icın bâzı mütalâaları bütçemin tümü üzerinde 
vâki olup da plânlama ile çok yakından ilgisi 
bulunduğu için cevaplandırmadığıımız bâzı hu
susları cevaplandırmaya başlarıken hepinizi 
saygı ile selâmlıyorum. 

Evvelâ, çeşitli partilere mensup söızcüle-
ırin sıerıd ettikleri mütalâalara temas edeeeğiım. 

Y. T. P. sözcüsü Sayın Diler medenî mıeım-
lelkeıtler için bir ölçü verdiler. Bu ölçü ile mu-
tabıik olmak imkânı olmıyaibilir. Sadece baki-
(katem Türlkiye bir ^ün nüfusunun % 50 sini 
tarımda, % 50 sini sanayide çalıştırabilir bale 
gelirse çok büyük bir merhale katedilmiiş ad
dolunur. 

(Sayın Diler'in mütalâaları içcrisinlde hay
vancılık üzerimde durulması ve hayvancılığım 
bimayc edilmesi do bulunmaktadır. Hakikaten 
hayvancılık memleıketim'izde tarımın en ümit
li sektörlerimden • birisini teşkil etmektedir. 
Bu itibarla, esasen ehemmiyetle üzerimde dur
duğumuz bu mevzudalki mütalâalarına teşek
kür ederim. 

Hayvan mahsullerinin çoık daha iyi bir şe-
Orilde kıymetlendirilmesi lâzımıdır. Hayvancılı
ğın daha iyi desteklenmesi lâzımdır. Bu mak-
(satla hayvancılık mınıtakamız olan Doğu ille
rimizde yeni kombinalar, deri falbrilkaları ya
pılmasını plânlamış bulunuyoruz. Bu cümle
den olarak .1967 programında Kars et kombi
nası, "Erzurum kombinasının tevsii, Elâzığ 
'kombinasının taımamlanıması, Urfa koımibinası-
nıın tamamlanması, Tatvan kombinasının in
şam bulunımaıkıtadır. Ümiildeıdiyoırum İd, 1968 
programımızda Ağrı'da bir kombina ve diğer 
Doğu illerinin bir veya ikisinde de yeni kom
binalar yapmıalk imlkânı bulamilcıceğiz. Yine 
ÜmMediyoıruın ki, 1968 senesinin programında 
Kars'ta bir deri fabrikası kurulması yer almış 
bulunacalktır. Bu suretle Doğu illerimizin kal
kınması nida memleketimizin hayvancılık serve
tinin daha iyi değerlendirilmesinde mühim bir 
adım atılmış olacaktır. Bugünkü durum haki
katen ekonomik bakımdan zararlı bir durum
dur. Bumdan şunu kastediyorum. Sonbahar 

geçip de kış geldiği zaman bu mınltafeada hay
vanlar ya beslemeeelk yahut trenlerle başka böl
gelere nakledilecelktir. Gecen sene tren nalkli-
yesûnde % 50 nisbıotinde bir tenzilât yapma-
s aydık Doğu bölgesinde büyük nisıbettc hay
van zayiatı olurdu. Esasen besi kredilerini ge
nişletmiş buiumıma.ktayız. Dört lira besi kredi
leri 12 liraya çııkarıılmıştır. Bunun bu sene da
ha da geniş bölgelerle teşmili cihetine gidile
cektir. 

İSaym Diler kendi mınltıakasına ait bir hu
susta, her halde bildiği bir mevzuu tekrarlatı
lmak için bir sual datha sordular; bu da Er-
'zuruim Çimento Fıabrlikasıdır. Biz deımişiz: ki, 
«Erzurum Oîmeınito Fabrikası 1966 da yapıla
cak» Yapılmadı, 1966 geçti, nerede fabrilka, 
diyor. Erzurum'da çimento fabrikası yapılaca
ğını söyledik. Erzurum çimento fabrikası 1967 
programındadır. Malkinalarınm ihalesi yapıl
mıştır. Binaenaleyh, fabrikanın 300 bin ton 
•olarak kuvveden fiile çıkmış olması, bunu söy
lemekle zammediyorum ki, Sayın Diler'in bu 
sualini cevaplandırmış olmaktayım. 

Petrolkimya tesislerinin, enerji projelerinin, 
azelt tesislerinin, kâğıt tesislerinin durumunu 
sormaktadır Sayın Diler. Petrokimya tesisleri 
1969 semıcsıimre işletmeye girecek şekilde inşa 
edilmektedir. Birinci kısmı 500 milyon liradır. 
Birinci kışımı bitmeden ikinci kısmımın inşası
na geıçileedkt", ki bu da 800 milyon liradır. 
Binaenaleyh, birinci kışımın inşaatı tamamen 
ihale edilmiş ve yürümektedir. 1969 senesi için
de işletmeye girecektir. 

Azot teslisleri fccaa ihale edilmiştir. 500 mil
yon liradır, yürürlüktedir, işletmeye gireeclktir. 
Yeniden düşündüğümüz üç azot tesisinden üç 
ıgülbrc tesisinden Mersin 'kompleksi, büyük bir 
kompleıksltir. Samsun'da yapılacak olan bakır 
kompleksi ile beraber yapılacak gübre kom-< 
plclksi ve Erıgaıni fabrikası ve daha sonra ye
niden dördüncü bir kompleks projeleri üzerin
de çalışılma!:tadır'. Ümldeıdiyorum ki, bunlar 
1970 - 1971 yıllarında işletmeye girecek sekil
ide tamamlanacaktır. 

Enerji projelerinde Birinci Beş Yıllık Plâ
na alınmış bulunan tesislerin hemen hepsi iha
leye bağlanmıştır. Bunlarda en büyük tesis 
olan Keban 1970 - .197 L yılında Gökçekaya ki, 
Keban 1 000 000 000 kilowa;t olacalk, Gökçe-
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kaya 300 000 kilowat. 1970 - 1971 yılında; 
Kaban 3 500 000 000, Cökçekaya 700 000 000 
çıkacak. Bunun yanında İstanbul'da Ambarlı 
Santralinin 220 000 kılovvaıttan 330 000 kilo-
waıta çıkarılması ümid'cdiyoruz ki, iJki seme 
içinde tamamlanmış olacaktır. Türkiye - Ke
ban'ın 1969 da devreye gireceğine göne hesap
lar yapılmış 1969 sonesinde - elektrik sıkıntısı 
içindedir. Bunu önlemek için de yeniden, ya
ni Ambarlı Santralinin bugün ınevcult halen 
bir ünitesi işlemekte, 110 000 kilowalt. İkinci 
ünite Nisan ayımda işletmeye girecek, ikinci 
ünite 110 000 kilowat. Binaenaleyh, 220 000 

'kilowat olacak. Üçüncü ünitede kredisi temin 
edilmiş, ihale yoluna gidilmiştir. İM sene zar
fında tamıaımaınımış olacıaktır. Bu anada Çu
kurova'da yine elekliğe ihtiyacı varıdır. Yıe 
70 000 kilowatlık bir santralin temeli önümüz
deki bahanda .atılacaktır 50 bin kilowaıtlık Men
sim termik santrali de 100 000 kilowata tevsi 
edilmektedir. Ayrıca Harşit, Kova'da ve Çar-
çağ santralleri 1968 senesinde işletmeye girmiş 
olacaklardır. 

GIYASETTİN DUMAN (Sivas) — Sivas'ın 
elektrik meselesi ne olacak? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (•De
vamla) — Burada her bölgenin, her vilâyettin 
ımıeseleler'ind ayrı ayrı konuşmuyoruz. Yapılan 
tesisten anahtar tesislerdir. Sivas bu sene bağ
lanmıştın Almus Barajına. Gayet tabiîdir ki, en-
terkonnekte şebekenin icabına göne Türkiye'nin 
nenesinde elektriğe ihtiyaç varsa, ekonomik* sı
nırlar içinde onaya elektrik götürülecektir. 

Şimdi, Millet Pantisi adına konuşan Sayın Ha
san Özcan konuşmasının başında hemen hemen 
âmentü vaziyetine gelmiş bulunan bin 27 Mayıs 
edebiyatından sonna bâzı hususlarda beyanlarda 
bulunmuştur. 

Muhterem milletvekilleri, her halde tabiî ki 
konuşma helkesin kendi üslûbuna göre, kendi 
tarzına göre olacaktır. Ama bir 27 Mayısı âmen
tü olarak her meseleye böyle başlamanın bir 
faydası olduğuna kaani değilim. Kaldı ki Sayın 
Hasan özcan bu âmönlüsünde de çok haksız
dır. Nasıl haksızdır, bakınız. Ne diyor? «27 Ma
yıs ihtilâline kadar gelmiş geçmiş bütün ikti
darlar fakir ve fukaradan, işçiden, çiftçiden, sa
bit gelirli Devlet memurlarından, dul ve yetim
lerden aldığı vergileri iktidarda kalmak, yani 

saltanatlarını devam ettirmek için kullanmış
lar, başka bir deyimle Devlet gelirlerini Türki
ye'mizin kalkınması için kullanmak mecbu
riyetinde oldukları halde bu gelirleri rey almak 
uğruna çar çur etmişlerdir» diyor. Bir defa 
1946 ya kadar rey müessesesi yoktu Türkiye'de. 
Var mıydı? Her halde o zaman rey almak diye 
bir endişe yoktu. O devirleri bilmiyorum, belki 
siz bilirsiniz. 1946 daki durum orta yerdedir. 
Yeni bir seçim devresine girmiştir. Olsa olsa 
1950 - 1960 yılları arası içindir; insafsızlık olur 
böyle bir şeyi söylemek. Çünkü, orta yerde ne 
saraylar vardır, ne de saltanat sürülmüş yer
ler vardır. Ne şu vardın, ne bu vardır. Ayrıca 
burada gelip ve işin müdafaasını yapacak kim
se yoksa, bu kadar insafsızlığı ortaya koyma
nın, Türkiye Büyük Millet Meclisi zabıtlarına 
dercetmenin bilmem no dereceye kadar hakla 
hakikati a bağdaştırılması mümkündür? (Adalet 
Pantisi sıralarından «bravo» sesleri ve alkışlar) 
Kaldı ki bugün Türkiye'nin 4 milyon ton çi
mentosu vardır. 1950 de 400 bin ton çimentosu 
vardı. Bugün Türkiye'nin 2 milvon K\v. elek
liği vardır. 1950 yılında 500 bin Kw. elektriği 
vardı. Türkiye'de 1950 de Ankara Vlan İstanbul'a, 
Ankara'dan Konya'ya, Ankara'dan İzmir'e, An
kara'dan Samsun'a, gitmek mümkün değildi. 
Türkiye'nin 40 bin tane susuz köyü vardı 1950 
de. Türkiye'de köy yolu, Türkiye'de köy suyu, 
Türkiye'de köy mefhumu 1950 ile başlar. (A. P. 
'liralarından «bravo» sesleri ve -alkışlar) 

NECATİ CÜVEN (Erzurum) — 1960 ta da 
hitama erer... (A. P. sıralarından gürültüler^ 

BAŞKAN — Efendim sükûneti muhafaza 
edelim. Karşılıklı konuşmıyalım efendim 'istir
ham edivorum, efendim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Muhterem milletvekilleri, her şeyin 
hakkını vermeye mecburuz. Cumhuriyetin müda
faasını daima yaptım ve yapacağım. Neresinde 
başlarsa Cumhuriyet daima yapacağım. Yapıl-
mıyan kısmını, not aldım, haksız olan kısmı al
dım! Onu yapıyorum. 

Muhterem milletvekilleri; 1950 - 1960 devre
si hakkında çok söz söylenmiştir. Bu sözler söy
lenirken zihinler serbest değildir, iğbirarlar hâ
kimdir. Bugün 1950 - 1960 devresinin mâkûl, 
haklı ölçüler içinde bir kıymetlendirmesini yap
mak güçtür. Ama, ekonomik meselelere geldiği-
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niz. zaman 1950 - 1960 devresini bir keşmekeş 
devri, fakir fukaradan alman vergilerin saltanat 
sürmek suretiyle sarf edildiği bir devir addet
mek yanlıştır, hakşinas değildir, mantık ölçüleri 
ile kabili telif değildir. Ve bunu Türk Milletine 
söylediğiniz zaman, Türk Milletinden tepki ile 
netice alacaksınız, .geliniz söyleyiniz. Binaen
aleyh, Sayın özcan'm bunu neden söylediğini, 
bunu söylemeye neden lüzum gördüğünü, acaba 
bizim Parlâmentoda muhalefet partileri söze baş
larken böyle bir usul ittihaz ettiler diye mi, ona 
mı özendiğini anlıyamadım. (A. P. sıralarından 
«bravo» sesleri ve alkışlar) 

İkinci bir beyanı vardır ki, bu beyanı da ha
kikaten birincisi kadar garipsediğim bir beyan
dır. Şöyle diyor : «27 Mayıstan önceki iktidar 
partileri özel sektör yatırımlarını, kredi, muafi
yet, yardım politikasiyle millet yararına muay
yen sahalara sevk etmemiş olmaları bir yana, 
bizzat Devlet yatırımlarını Devletimizin ve mil
letimizin kalkındırılması için değil, kendi parti
lerinin müntesiplerini ve hattâ onlara rey ve
renlerin kalkınmalarını temin için yapmışlar
dır.» Buna dair tek bir misal verirlerse o misali 
münakaşa edeceğim. 

HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) — Sa
yın Başbakan siz kendi devrinize bakınız. 

BAŞKAN — İstirham edeceğim efendim mü
dahale etmeyin, karşılıklı konuşmayınız efen
dim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Bu kürsüden her milletvekili gibi be
nim de söz hürriyetim vardır. Yalnız Hükümet 
Başkanı olarak değil, bir milletvekili olarak da
hi söz hürriyetim vardır. Binaenaleyh; sıkılma
yınız, sizin her söylediğinizi dinledik. 

Böyle bir beyan çok haksızlıktır. Neyi kas-
dediyorsunuz ? Rey almak için yapılmış fabrika
lar; hangi fabrika, nerede ne? («Erzurum Şeker 
Fabrikası» sesi) Erzurum Şeker Fabrikası öyle 
mi? Geliniz Erzurum Şeker Fabrikasını müna
kaşa edelim. Erzurum Şeker Fabrikası Erzurum 
çiftçisine, Erzurum halkına yeni bir polikültür 
götürmüştür. Erzurum Şeker Fabrikası hayvan
cılık mıntakası olan Erzurum'a yem götürmüş
tür. Ne yapacaksınız Doğu'nun yüksek yaylala
rında, 2 000 metre, 1 800 metre irtifada oturan 
vatandaşlarımıza sadece hayvan besle mi diye
ceksiniz. Binaenaleyh, Erzurum Şeker Fabrikası 

için söylenecek bir şey yoktur ve göreceksiniz 
önümüzdeki yıllarda Doğunun diğer illerinde de 
yeni fabrikalar yapılacaktır. (Adalet Parti sıra
larından «bravo» sesleri ve alkışlar) 

NECATİ GÜVEN (Erzurum) — Sayın Baş
kanım, Cevat önder bana bakarak lâf atıyor. 

BAŞKAN — Sayın Necati Güven istirham 
ediyorum konuşmayınız... 

istirham ediyorum siz başlıyorsunuz, sonra 
da şikâyet ediyorsunuz; «Bana şunu söyledi, ba
na bunu söyledi» diyorsunuz, yapmayınız lütfen. 
İstirham ederim. 

•BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — «Benden olan Cennetlik, benden ol-
mıyan Cehennemlik formülüne uyarak, kendi 
partilerine rey veren beldelere lüzumlu ve lü
zumsuz yatırımlar yatırmışlar. İktidar partisi
ne rey vermiyen ve fakat kanaatlarine uygun 
başka partilere oy kullanan halkın yaşadığı bel
delere ise kalkınması için gereken yatırımları 
yapmadıkları gibi, hayatiyetlerinin devamı için 
zorunlu olan yatırımları da yapamamışlar, bu 
beldeler her türlü Devlet yatırımlarından mah
rum edilmek suretiyle cezalandırılmışlardır.» 

Bu fevkalâde insafsız bir hükümdür. 1950 -
1960 devresinin hükümetleri ve parlâmentoları 
Türkiye'nin en ücra köşesine, Türkiye'de ismi 
duyulmamış adı duy almamış köşelere hizmet gö
türmek için çırpınmışlardır. Binaenaleyh, hal 
böyle iken, bunu böylece insafsız bir hükme bağ
lamak, bir misal vermeden bu hükmü karakuşi 
bir şekilde vermek hakikaten bu memlekette 
bundan sonra hizmet edecek insanlar için büyük 
ve cesaret kırıcı bir meseledir. Onun içindir ki, 
Türkiye'de demokrasiye gönül vermiş insanların 
halk içinden gelen insanlar, halika güvenen in
sanlar, halkı bize rey verdi, bize rey vermedi di
ye tasnif etmezler. Bu itibarla, Türkiye'nin her 
tarafına bir şey yapmak gayreti içinde bulundu
nuz diye tenkid etseniz belki münakaşa yapıla
bilir. Ama, rey verenlere yaptılar, rey vermiyen-
lere yapmadılar derseniz bunun hakikat ile ka
bilitelif olmadığını, bunun hakla kabilitelif ol
madığını, bunun mantıkla kabilitelif olmadığını 
ifade etmek isterim. (M. P. sıralarından «Kır
şehir'i neden kaza yaptılar» sesi) 

BAŞKAN — İstirham ediyorum arkadaşlar, 
müdahale etmiyelim, 

NECATİ GÜVEN (Erzurum) — Kırşehir'i 
neden kaza yaptılar? 
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(BAŞKAN — Sayın Güven, tekrar istirham 
ediyorum size, müdahale etmeyin,, sükûneti mu
hafaza edelim. (Necati Güven ile Neriman Ağa-
oğlu arasında münakaşalar) Sayın Güven, istir
ham ediyorum. Sükûneti muhafaza edelim. (Gü
rültüler) Sayın Güven sükunetinizi muhafaza 
ediniz. Sayın Güven, sizi Umumi Heyetten çıka
racağım. Rica ediyorum, sizi Umumi Heyetten 
çıkartırım. Efendim, çok rica ediyorum, arka
daşlar. (Gürütlüler, Neriman Ağaoğlu ile, Ne
cati Güven'in birbirlerine dönerek anlaşılmıyan 
müdahaleleri) Efendim, çok rica ederim, arka
daşlar, asaplarına hâkim olsunlar, belki gecenin 
bu geç vaktinde zaten yorulduk, fakat istirham 
ediyorum, sükûneti muhafaza edelim. 

Buyurun, Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (De
vamla) — Millet Meclisinde münakaşa edilmi-
yecek meseleler olduğuna kaani değilim. Burası 
hür bir kürsüdür. Bu hür küsüde doğru bulma
dığımız şeyleri söylemek bizim vazifemizdir, 
buna tahammül göstereceksiniz. Her şey söyleni
yor, biz dinliyoruz. En ağır lisan söyleniyor biz 
dinliyoruz. Biz gayet nazikâne söylüyoruz. Ni
hayet söylediğiniz yanlıştır dersiniz. Diyemezsi
niz, çünkü biz doğruyu söylüyoruz. (A. P. sıra
larından «bravo» sesleri, alkışlar) 

Şimdi Sayın özcan'm konuşmasında bir pa
saj daha var. «Adalet Parti ise çok kısa bir za
man öncesine kadar bize plân değil, pilâv lâzım
dır, sloıganı ile halkın karşısına çıkmış, Anaya
samızın âmir hükmüne rağmen plân fikri ile âde
ta alay etmiştir. Bugün ise, Adalet Partisi Hü
kümetinin plân fikrine ve plân emrine saygılı 
olduğunu söylemek zordur..» Şimdi merhale ka-
tettik. Evvelâ alay etmişiz, şimdi de bize güven
mek zormuş, bir merhale. «Adalet Partisi Dev
let Plânlama Teşkilâtını kendi isteklerine uygun 
projeler, gerekçeler hazırlaması icabeden bir 
teşkilât olarak kabul edilmekte ve bu görüş ister 
istemez Adalet Parti Hükümetine de hâkim ol
maktadır.» 

Muhterem milletvekilleri, Adalet Partisi ka
nun ve nizam partisidir. Kanunların derpiş et
tiği hususları beğenmediği takdirde kanun yol
larından değiştirmeyi arar. Adalet Partisi hiç
bir zaman Türkiye'ye plân lâzım değildir deme
miştir. Çünkü plânın muhtevası hakkında ko
nuşmuştur da, geçen beş sene zarfında Parlâ-
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mento zabıtları tetkik edilirse, plânın bağlayıcı 
olmaması lâzımgeldiği, plânın kaskatı bir ceket 
olmaması lâzımgeldiği, plânın şümulü hakkında 
konuşmuştur. Emredici olmaması lâzımgeldiği, 
memleket gerçeklerine daha uygun olması lâ
zımgeldiği, plânın hayatiyeti, plânın canı olması 
lâzımgeldiğini söylemiştir. Zabıtlarda bunlar ay
nen vardır. Ama plâna lüzum yoktur, plân lü
zumsuzdur, şeklinde A. P. nin resmî sözcüleri
nin zabıtlara geçmiş veyahut da A. P. nin resmî 
neşriyatı içinde bir hususu bulamazsınız. Plân 
ve pilâv mevzuunu; bu hususu, beyan ettiği id
dia edilen arkadaşımız defaatle izah etmiştir. 
Binaenaleyh, kendisi yine gelir, huzurunuzda ne 
demek istediğini izah eder. Buradan hareketle, 
Parlâmentoda 345 âzası olan A. P. yi plâna kar
şı imiş gibi göstermek denemeleri hiçbir şekilde 
aklî bir yol değildir. Çünkü içerisinde mantık 
yoktur. 

Ondan sonra da, şimdi yeni bir iddia ile 
karşı yarşıyayız. Adalet Partisi veya onun Hü
kümeti, ona dayanan iktidar, Plânlama Teşki
lâtını istediği şeyleri yapar hale getirmek is
tiyormuş. Muhterem milletvekilleri, bu iddia
nın da zaman zaman 1967 senesinde sahneye 
sürüldüğünü görüyoruz. Bu da ö'bürleri gibi 
sönecektir. Bir münakaşa geçen sene yapılıyor
du; Plânlama nerededir, Hükümetin üzerinde 
midir, değil midir? Siyasi kuvvetle ilişkisi ne
dir? Şimdi bu münakaşa döndü dolaştı, şöyle 
bir neticeye bağlandı. Siyasi kuvvetin üstün
de değildir Plânlama, 91 sayılı Kanuna göre 
Plânlama bir istişare organıdır, Plânlama bir 
icra organı değildir ki, Adalet Partisinin iste
diğini yapsın, istediğini yapmasın. Plânlama 
alternatifleri hazırlar, karar vermek, tercih 
etmek, siyasi kuvvete aittir. Biz burada bu
nu söylerken sadece Adalet Partisini savunmu
yoruz, Adalet Partisinin fikriyatını savunmu
yoruz, Kanun Devletinin icabını savunuyoruz. 
Siyasi kuvvet mesuliyetlerini nasıl paylaşmı
yorsak, daha doğrusu siyasi kuvvete mesuli
yeti tevcih etmiş olanlar, nasıl karşılarında si
yasi kuvvetin dışında bir mesul görmek iste
miyorsa ve görmüyorlarsa, siyasi kuvvet, yetki 
meselesinde de böyledir. Bundan evvelki görüşe 
memde müessir bir icra, müessir bir yürütme 
organı .şayanı arzudur, dedim. Bu yürütm e or
ganının dört mühim şartı vardır. Bu şart
lardan birisi tekillik, tek olacaktır yürütme 
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organı. İkincisi; sürekliliktir. Süreklilik mü
him bir faktördür. Üçüncüsü; denetimi ve des
teklenmesidir. Dördüncüsü; yetkidir. Yetkisiz 
bir icra organı düşünebilir misiniz? 

Şimdi, buradan çeşitli münakaşalar yapılı
yor 15 aydır. Danıştay kararları dolayısiyle 
münakaşalar yapılıyor, Plânlama dolayısiyle 
münakaşa yapılıyor. Bu münakaşaların bünye-
vî bir münakaşa olduğunu kabul etmek gere
kiyor. Şimdi, bunu mantıki bir neticeye bağla
maya mecburuz. Bir yürütme organı düşünü
nüz, Meclislere karşı mesuldür. Fakat istediği 
şekilde yürütme mekanizmasını tanzim etmek 
yetkisi yoktur. Bu nasıl mesuliyet olur? Böy
lece nasıl mesuliyet deruhde edilmiş olur? Yü
rütme organı o zaman programlarını icra ede
mez. O zaman Meclislerin karşısında müşkül 
duruma düşer. Dünyanın hukuk düzeni olan 
hiçbir Devletinde yürütme organının Parlâ
mentolar karşısında, millet karşısında mesuli
yeti var, yetkisi yok; tasavvur olunamaz. Bu 
itibarla hukuk düzenimizde şayet bozuk hu
suslar varsa yürütme organından istediğimiz 
müessiriyeti temin edecek şekilde; mekanizma 
olarak konuşuyorum, dinamizm değil, şema 
olarak konuşuyorum, içinde şahıs bulunmıyan 
bir şemayı konuşuyorum; yürütme organını 
kâfi yetkiyle teçhiz etmeye mecburuz. Hiç 
kimse yanlış bir şey anlamasın, hiç, katiyen 
ne dikta heveslisi, ne şu var, ne bu var. Za
ten demokrasilerde bunlar düşünülemez, açık 
rejimlerde bunlar düşüniilemez, halk içinden 
gelen insanlar bunu düşünemez. Sadece halkın 
önünde çıkıp söylediğimiz şeyleri yerine geti
rebilmek için elimiz kolumuz bağlı, sadece, 
ama her türlü ithama, her türlü tenkide açığız! 
Bunu düşünmezsiniz. Bu düşünülemez. Bu se
beple her şeyin hakkını vermek lâzımdır. Bu
nu, şunun için söylüyorum. Plânlama" siyasi or
ganın neresindedir? Plânlama genel yönetimin 
içindedir, genel idarenin içindedir. Genel ida
renin içinde bulunan bütün teşkilâtlar gibi, 
genel idarenin, Hükümetin emrindedir. Ana
yasanın 105 ne i maddesi budur ve her türlü 
eylem ve işleminden de Hükümet mesuldür. Hal 
böyle olunca, plân ve Plânlamaya verdiğimiz 
ehemmiyetle Plânlamanın yerini birbirine ka
rış tır mry alım; siyasi kuvveti tecezzi ettirecek 
şekilde bir anlayış içine girmiyelim. Bu mü
nakaşalar bitti, eğer bitti ise, eğer önümüzde

ki günlerde konuşulmazsa. Ama doğrusu bu
dur. 

Şimdi geliyoruz, ne deniyor? Plânlama Teş
kilâtını kemdi isteklerine uygun projeler, ge
rekçeler hazırlaması lâzım gelen bir teşkilât 
olarak kabul etmekte imiş Hükümet... 

Muhterem milletvekilleri; bir şeyi daha 
açıkça ortaya koyalım. Bir seçim beyannamesi 
ile, bir Hükümet beyannamesi ile hem Parlâ
mentonun, hem milletin, hem cihanın karşı
sındayız ve bunun her türlü tatbikatı, her tür
lü icrası Türkiye'de plâna bağlanmış. Peki, 
şayet seçim beyannamemizdeki, Hükümet pro
gramındaki hususlar programlara inikas et
mezse icrayı nasıl yapacağız? O zaman bir 
tane program yapacağız, ona uymıyacağız. 
Böyle bir durum mu çıkacak meydana? Onun 
içindir ki, Plânlama Teşkilâtı umumi politi
ka olarak genel yönetimin diğer branşları, 
diğer kolları gibi Hükümetin programını, se
çim beyannamesini, tanzim edeceği program
ları esas almaya mecburdur. Yani Türkiye'de 
bunun dışında başka bir şey düşünmeye imkân 
yok. Türkiye'de bir millî koalisyon yok ve bu 
millî koalisyona malolmuş topyekûn bir millî 
plân yok. Başka türlü nasıl-icra edeceğiz, han
gi vasıta ile, hangi yolla icra edeceğiz vadetti-
ğimiz hususları, taahhüt altına girdiğimiz hu
susları? Binaenaleyh, siyasi kuvvetin fonksi
yonu ile siyasi kuvvetin icra tarzını birbirine 
karıştırmak ve böylece birtakım yanlış netice
lere gelmek zannediyorum ki, 'biraz daha üze
rinde derin düşündürmeyi icabettiriyor. Biraz 
derin düşünüldüğü takdirde ümidediyorum ki, 
Sayın Özcan da bu fikirlerinden vazgeçecektir. 

Şimdi, bir hususu daha kaydetmek istiyo
rum. Burada Sayın Özcan Hükümetin «plân 
stratejisinin tesbitinden önce milletin meslekî 
teşekküllerine, siyasi temsilcilerine danışıp 
fikrini almadığını» söylemektedir. 

Muhterem milletvekilleri; 18 aydır bu 2 nci 
5 Yıllık Plân üzerinde çalışılıyor; hemen he
men fikri alınmadık, danışılmadık kimse kal
mamıştır dersem hem Türkiye'de, hem de Tür
kiye'nin dışında, doğru bir beyanda bulunmuş 
olurum. Ama, davet edilmiştir, gitmemiştir, 
fikir beyan etmemiştir, buna bir şey diyemem. 
Hemen hemen herkesin fikri alınmıştır. Plân
cı fikre ehemmiyet veren kimsedir, telkine 
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ehemmiyet veren kimsedir, plâncı çözüm ara
yan kimsedir. Kendisine yardımcı olacak her 
türlü fikri alıp dengeleme sanatıdır, alacaktır. 
iler şeyi doğru kabul etmek durumunda de
ğildir. Çünkü her şey doğru değildir. Onları 
alıp muayyen bir süzgeçten geçirip ve muay
yen bir istikamet tesbit edecektir. Bu itibarla 
bu fikrin de hemen hemen bir mânidarlığı ol
duğu kanaatinde değilim. 

Şimdi, sayın C. H. P. sözcüsü, İkinci Beş 
Yıllık Plânın stratejisi ve bu hususta bâzı mü
talâalar serd etti. İkinci Beş Yıllık Plân huzu
runuza gelecektir. İkinci Beş Yıllık Plân huzu
runuza geldiği zaman bu, ariz ve amik müna
kaşaya tabi tutulacaktır. Bu itibarla burada 
İkinci Beş Yıllık Plânla ilgili olarak bir tar
tışmaya girmek istemiyorum. İkinci Beş Yıllık 
Plân ne zaman gelecektir, suali bir söylendi, 
bir defa soruldu, bir defa da tekrarlandı. Muh
terem milletvekilleri, İkinci Beş Yıllık Plân 
Nisan ayının başında veya ortasında Meclis
lere gelecektir. Ve hazırlanma noktasından 
bitme noktasına kadar büyük bir titizlikle üze
rinde çalışılmıştır. 18 aylık mesai içerisinde 
belki dört hafta veya beş hafta gibi bir gecik
me ile gelecektir. Yani 18 ay evvelki terimine 
göre dört hafta veya beş hafta bir gecikme 
mevzuüba'hsolacaktır. Onun için İkinci Beş 
Yıllık Plân Meclislere geldiği zaman, bu hu
susta çok geniş malûmat arz edeceğiz. 

Şimdi, Sayın Kırca burada bir münakaşa 
açıyor, karma ekonominin hedefi üzerinde. Bu 
münakaşalar geçen sene de yapıldı. Karma 
'ekonomiye taraftar veya taraftar değil demeye 
imkân yoktur. Çünkü karma ekonomi, bugün 
T'ünkiyc'nin şartları içinde bir emrivaki, bir 
emrizaruri. Yani, 5ü milyar liralık Devlet Te
şebbüsü yapmışsınız, gayet talbiî ki, karma eko
nomiye taraftar değilim dediğiniz zaman m* 
yapacaksınız bu tesisleri? Karma ekon mıiye 
taraftar değilim demenin pratik bir kıymeti 
yok. Fakat karma ekonominin hedefi kollekti
viz'm mi olmalıdır, fert mi olmalıdır, münaka
şası yapılabilir. Bizim anlayışımıza göre kanma 
ekonominin hedefi kollektiviz'm olursa, o za-
'iııan hürriyet düzeni ile bağdaşmasına imkân 
yoktur. Binaenaleyh, karma ekonominin hedefi 
kollektiviz'm olamaz. Biz bunu kabul etmiyo
ruz. Yani bütün sanayiin devletleştirilmesi mâ
nasında bunu anlamıyoruz. 

Şimdi buraya gelmişken muhterem millet
vekilleri, bir hususu açıklamak Miyoruim. Bun
dan evvelki görüşmelerinde T. İ. P. sözcüsü, 
ünitelerin 'büyük kurulmaisı lâzıımgcldiğini 
rekabet edebilmek için, büyük üniteleri de fert
lerin kuramıyaeağını beyan ettiler. Sanayileş
me sadece ünite büyüklüğü ile bitmiyor. Sana
yileşme bir tckmolıojl meselesidir. Bugün Av
rupa ile Amerika arasında en büyük mesele de 
Avrupa teknolojisi ile, Amerika toknol/ojisi ara
sında bir uçurumun bulunmasıdır. Bu itibarla, 
'teknolojik bilgi lolmadukça sadece ünite ile 
meseleler halledilmiyor. Bir husuısu arz edece
ğim. The Eeanarmiist Mıeemuaismm 1 "Ekim 19G6 
sayısında enteresan bir tablo var. Bu talbioda, 
Amerika'da bir saikısın üreiitiğini, Avrupa'nın 
muhtelif mrımldketlcrindc kaç kişi üretiyor? 
Çelik endüstrisinde Amerika'dc bir işçinin üret
tiğini İngiltere'de 2,3 kişi, Garibi Almanya'da 
1,7 kişi, Fransa'da 1,'G kişi. Kimya sanayiinde 
Amerika'da bir kişinin ürettğini, İngiltere'de' 
3.4 kişi. dai'bi Almanya'da 2,6 kişi, Fransa'da 
3 kişi, İsveç'le 2,5 kişi, İtalya'da 2,5 kişi. 

Metal Endüstrisinde, Amerika'da bir kişi
nin ürettiğini, İngiltere.2,2 kişi, G'armi Alman
ya'da 3,2 kişi, Fransa'da 3,1 kişi, İsveç'te 2,6 
kişi, İtalya'da 6,6 kişi. 

Avrupa bugün problemi çökmekle meşgul, 
Prodüktivitesi üç miısli olan bir işçi ile gayet 
tabiî ki, hayat şartları hayat standardı ara
sında büyük farklar olacaktır prodüktivitesi 
bir olan işçinin. Binaenaleyh, asıl büyük mesele 
denen mesele ve bugün Fransa'da yapılmakta 
olan seçimlerde en büyük münakaşa yapılan 
(mesele budur. İktisadi nasıl enıdepandan hale 
gelindirilir? Nasıl Amerika'nın yara'fcmış bulun
duğu hayat seviyesine, kazanç seviyesine ulaşa
bilirsiniz? Bunun münakaşası yapılmaktadır 
Fransa'da. Ve size çok enteresan, bugünlkü mü
nakaşalara uyan bir dokümanı daha takdim 
etmek btiyo'rutm. 

Bu, L'Expıs>ss Mecmuasının bir maıkalesidir. 
Bu makale L'e>:prcssln 16 - 22 Ocak 1967 sa
yısının başmakalesidir. Makalenin sahibi Jcaıı 
Jaegues Servant Seheiber'dir ki, kendisi bir sos
yalist yazardır. Şimdi makale Sa Kevolution: 
İhtilâl adını taşıyor ve şöyle pasajlar var: 

«10 sene evveline kadar Sovyet Sosyalist 
CTımlıuriye Lieri Birliğindeki plânlaştırilmış bir 
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y 

gelişme ritminin, 1970 den evvel beyhude güç 
'kullanmak suretiyle, bunca gayretin israf edil
miş olduğu Birleşik Devletler seviyesine ula
şacağını düşünüyor ve ümidediyorduk. Bugün 
Mösyö Kosigin'in.hesapları önündedir. Biz de 
onunla beraber bu hesapları biliyoruz. Berlin 
duvarı ayrı insanlardan, fakat iki ayrı sis
temden yapılmış ve 22 seneden beri birbiri ile 

-rekabet halinde bulunan iki dünyayı tam kal
binden ayırmaktadır. Bir tarafta bıkkınlık ve 
fukaralık, diğerinde hayat ve sağlık. Onları 
beklediğimiz taraf ise namevcut. Berlin duva
rının önünde Budapeşte ayaklanması ve Ame
rika'nın neşvünemasının faizi. O vakit yeni bir 
teori hakkındaki ümidimizi kuruyoruz. Belki 
sosyalizm, hakikaten henüz sanayi cemiyet
lerine intikal ettirilmiş bir cevap değildir de 
ancak az 'gelişmiş memleketler, Lâtin Ameri
ka, Afrika ve Asya içindir. Bu politik bir ce
miyetin, teknik bir terakkinin yoludur. Heyhat 
Fidel Costro'nun Küba'daki hazin başarısızlı
ğı, Sekov Tovrc'nin acınacak alaboraları, Ben 
Bellâ'nın âdi düşüşü, Hoehi-Mmh tarafından 
yapılan ve belki de en fikirlere aykırı, gösteri... 

Muazzam bir harb, bir harb teşkilâtı olan Viet
nam sosyalizminin sulhun ekonomik yapısı 
içinde tesirsiz bir gölge halinde bulunuşu, Evet 
hayatın meseleleri önünde bu derece şaşkına 
dönmüş, bütün bu kahramanlar, bütün bu İşık
lar, bütün bu tethiş üsltiatları iihtilâl ile ara
mıza septisizm uçurumu koydular. Ve şimdi 
de Çin sonuncusu. Fakat devasa olanı, tabiatı 
ile endişe verici, fakat aynı zamanda bütün giz
li ümitlerimizle dolu bir dünyanın kalesini, 
adalet, eşitlik, rütbesiz ordular, işçi olabilen 
müdürler, hepsi aynı mekteplere, aynı şanslar
la giden 4 yaşındaki çocuklar; bütün bunlar 
belki bir ütopya değil midir? Ya para, servet
lerin hesabı, kazanç kanunu belki insani faali
yetlerin yerine koyulmıyacalk motorları de
ğil midir? Adım adım, parça parça geriye doğ
ru gidersek, 22 seneden beri Hotel Devil'den 
Bain le Roııge'a Seine'dcn dereye, Afrika'daki 
Akdenizdcn ve Mısır'dan Karayiplcre, Staling-
rattan Hanoyi'ye kadar sosyalizm içindeki ümi
dimiz her yönden sıkıştırılmış bir halde, ne
fesi kesilmiş bir durumda, Çin duvarının önün
de bozguna uğrar ve askerler ve fanatikler ta
rafından kafasına vurularak nihayet bulur.» 

Makale devam ediyor. Fakat maikalenin ya
karı sosyalizmin Çin şeddinin dibinde kafası
nın patlatılması ile meşgul olduğunu yazı
yor. 

Muhterem millet vekileri, karma ekonomi da
ha bir süre Türkiye'nin tatbik edeceği düzen 
olacaktır. Ne zamana kadar? Hiçbir nesil di
ğer bir nesil için taahhütlere giremez. Her nesil 
kendi şartlarını kendisi tâyin edecektir, kendi 
solisyonl arını kendisi tâyin cdecektlir. Bu iti
barla, karma ekonominin istikbali hakkında şim
diden birtakım tahminlere girişmek zordur. Ama 
A. P. olarak biz karma ekonominin ilânihaye de
vam edeceği şeklinde bir teşhisi koymak duru
munda değiliz. Biz ferde ağırlık veriyoruz. Söy
lediğimiz budur. C. II. P. ile aramızda düşün
ce farkları vardır. Bu farklar küçünsenmiyecek 
düşünce farklarıdır. Şimdi nedir bu farklar? 
Aslında bu farklar diğer memleketlerdeki mü
nakaşaların dışında olan şeyler değildir. Biz di
yoruz ki, Türk vatandaşının yaratıcı gücüne 
dayanmadıkça Türkiye'de kalkınma yapamayız. 
Kimdir bu Türk vatandaşı? işte burada bizi T. 
î. P. anlamamaikta ısrar ediyor. Bir kapitalizm 
tutturmuş gidiyor. Kim demiş Türkiye'de kapi
talist sistem vardır diye. Türkiye'de kapitalizm 
sistemi fiil ân yoktur. Zaten bir kapitalist siste
min iddiacıları da yok orta yerde, Bunu da söy
lemişiz, yine söylüyoruz ve söylemeye devam 
edeceğiz. Onlar yine söylemeye devam edecek-
lor. Çünkü, onların meselemi kapitalist sistemin 
Türkiye'de mevcudolup olmadığı değildir. Ka-
Dİtalist sistemli alıp ondan birtakım neticeler çı
karıp kendi fikirlerini del illendirm ektir. 

Şimdi yine geliyoruz 9 Kasım 1965 tarihli 
münakaşalarımıza, burada demişiz. Şimdi bir 
hususu daha açmak isterim : Denildi ki, biz ka-
pitalısbmişiiz, bilhassa grupun, Yüksek Meclisin 
bu kanadına bakarak, biz kapitalistmişiz. öbür 
kanatlara bakarak kapitalistin ağır bastığı tâ
biri kullanıldı. 

Muhterem milletvekilleri, biz yazıyoruz, Hü
kümet programımıza koyuyorum, söylüyoruz, di
yoruz ki; «19 ncu asrın kapitalist düzenli bit
miştir.» Bunların hepsini söylüyoruz, ama ha
yır siz kapitalistsiniz, biz de sosyalistiz. Siz ne 
olursanız olunuz, ama bizim yönümüz bellidir. 
Yönümüzü söyledim, biraz sonra yönümüzün 
ağırlığını da söyliyeceğim, nereye ağırlık veri
riz, onu da söyliyeceğim. Hiç merak etmeyiniz. 
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Muhterem milletvekilleri, mütaaddit kereler 
söyledim. Bizim «izm» lc işimiz yok. Türkiye'
nin «izm»le iği yoktur. Ne demiş Büyük Ata
türk; «Türkiye kendi şartlarına ve imkânla
rına has bir iktisadi sistemle kalkınacaktır.» 
«Bizim yolumuz bu işte, millî iktisat dediği
miz mesele bu işte. Millî bünyemize uygun millî 
iktisadi; mesele budur. Biz memleketin şart ve 
icaplarına gerçeklerine uyarak memleketi em 
kısa zamanda fukaralıktan kurtarmayı, refah 
seviyesine yükseltmeyi medeni dünyanın sevi
yesine yükseltmeyi hedef almışız. Bunu yapar
ken de diyoruz ki; bunun yapılması ancak şartla 
mümkündür. O da Türk vatandaşından âzami is
tifade etmek, onun her türlü katkısını işin içine 
temin etmek; evvelâ heyecanını, sonra teşriki me
saisini, sonra kendi gücünü her şjeyini onun 
içine katmak. Omun desteğini, her şeyini; 
onun desteği ve heyecanı olmadıkça Hükümet
lerin icraat yapmasına imikân yoktur. Ondan 
alacağınız ilhamla memleketin işlerini yürü-
tebilirsiniiz. işte başkalarının esir gibi gör
düğü halk yığınları, emekçi yığınları, gördü-
düğü kütleyi biz Adalet Partisi olarak bu mem-
letketü kalkındıran kahramanları olarak görüyo
ruz. (A. P. sıralarındın alkışlar.) Bunlar kim
lerdir? Bunlardan ne bekliyoruz? Bunları da 
söyliyeyim, bunlar ne T. I. P. hin ısrarla söy
lediği gibi, ne büyük sermayedarlar, ne şu ine 
bu. Bunlar Ay Yıldızlı Bayrağı kendilerine if
tihar vesilesi addetmiş, bu vatandan ayrı kal
makla bir kara sevdaya tutulan, bu vatanı böyle 
seven Türk vatandaşlarıdır. Nerede yaşarlar, 
merede doğdular, Türkiye'nin hangi köşesin-
'de doğmuşsa, doğmuş kasketli mi, kıravatlı mı 
şekli şemaili ne? Sadece kafasında bir şey : Dal™ 
iyiye gitmek, ailesini daha iyi geçim şartları
na kavuvşturmak, memleketini bu şekilde dalı;1 

liyiye daha ileriye götürmek» Kafasında hu olan 
Türk: vatandaşlarından bahsediyorum, işinize 
geldi mi, Türk vatandaşı uyanık; işinize gel d" 
mi Türk vatandaşı uyur. Hayır. Böyle bir 
kailde vaz'edemezsiniz. A.. P. ne rey verdiği za
man Türk vatandaşı uyur, seçim zamanı gel-
'diği zaman veya istismar mevzıuı'bahsolduğu 
zaman Türk vatandaşı uyanık. Hayır. Bir 
şey hem siyah, hem beyaz olamaz. Türk vatan
daşı sadece uyanıktır, idrak ve izan sahibidir. 
işinize geldiği zaman Türk vatandaşının reyi 
ile, okumuş, okumamış vatandaşın reyini ayı

racaksınız. Hayır. Bunu yapamazsınız. Nimet 
ve külfete eşitlik Anayasamızın 12 nci madde
si, imtiyaz yok orta yerde. 

Muhterem milletvekilleri, bu memleketin ve 
milletin kaldrü kıymetini bilmiye mecburuz. 
Bunu bilmeye mecburuz. Bu memlekette herke
se her imkân açıktır. Bu sıralarda oturan muh
terem insanlar yurdun hangi köşelerinden han
gi şartlar içinden buraya gelmişlerdir? Ben bir 
köy mektebinden geliyorum, senede 50 dönüm 
toprağı işliyen bir köylünün çocuğuyum. Huzu
runuzda hep beraber elbirliği ile bu memlekete 
hizmet için çalışıyoruz. Yollar açık, bu, büyük 
bir şey. Bu bütünlüğü, bu fırsat eşitliğini sağ
lamış olmak dahi Cumhuriyetin en övünülecek 
nimetidir. (Alkışlar) Binaenaleyh, geliniz re
jim buhranı, şu buhranı... Ne demek rejim buh
ranı?. Düzeni kurmuşuz. Buhran olmasın diye 
sübapları da koymuşuz. Neden buhran olacak? 
Acaba supaplar mı kâfi gelmiyor? Seçim olan 
bir yerde rejim buhranı olmaz. Ve halkın reyi 
son hakem olarak kabul edilen bir yerde rejim 
buhranı olamaz. Meseleler buhran şeklini aldı
ğı zaman, geçen sene de söylemiştim, bunlar 
sokaklarda gürültü ile, patırtı ile tartışılmaz; 
bunlar bu müessesede tartışılır. Referanduma 
gidilir, seçime gidilir, meseleler halledilir. Ama 
kaideye razı olmak şarttır, kaidenin neticesine 
razı olmak şarttır. Neticesi münakaşa edilecek
se yine birtakım kusurlar, yine birtakım özür
ler bulunur. Neticeye razı olmak için evvelâ 
hakemin büyüklüğünü, hakemin âdilliğini kabul 
etmek lâzımdır. (A. P. sıralarından «bravo» ses
leri, alkışlar) 

«Halktan yanayız...1» Ne zaman halkı kabul 
ettiniz de halktan yanaşınız ve halkı niçin ka
bul ediyorsunuz?.. Halkı merkezî plân yapacak; 
her gün sabahleyin herkesin ne yapacağını bir 
kâğıt parçasına yazıp vereceksiniz, merkezî 
plân budur. Merkezî plân budur, Türk vatan
daşı buna razı olmaz, Türk Milleti razı olmaz. 
Türk Milleti hürriyetçi, Türk Milleti ferdiyet
çidir. Türk vatandaşının % 75 - 80 i çiftçilik
le, büyük bir kısmı esnaflıkla uğraşan ve 26 
milyonu kendi hayatını kendi kazanma duru
munda olan Türk vatandaşı ferdiyetçidir. Ona 
ne yapacağını söyliyemezsiniz. Ona ancak arzu, 
heyecan ve iştiyak verebilirsiniz. O zaman ya-
pamıyacağmız yoktur, aşamıyacağmız engel 
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yoktur. İşte bizim Türk halkına inancımız bu
dur. 

Diyor ki, muhterem sözcü : «Ereğli Demir 
ve Çelik Şirketinin hisse senetleri satılmış, boru 
hattının hisse senetleri satılacakmış.» Kime sa
tılacak? Halka, sözde halk. Halkı, Türk halkını 
nasıl görüyorsunuz? Türk halkı, bir tarafta aç
lar, çıplaklar, sefiller, öbür tarafta da zengin
ler; böyle mi görüyorsunuz? 

SALÂHATTlN HAKKI ESATOĞLU (Nev
şehir) — Evet öyle... 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Hayır Beyefendi, öyle değil. Sizin 
söylediğiniz gibi de'ğil. Türk halkına hakaret 
ediyorsunuz, Türk halkını böyle görüyorsanız. 
(A. P. sıralarından alkışlar) Türk halkını... 

BAŞKAN — İstirham ediyorum, müdahale 
etmiyelim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (De
vamla) — Türk halkını sadece maddiyat peşin
de olan insanlar olarak mı görüyorsunuz, öyle 
mi mütalâa ediyorsunuz? Eğer öyle mütalâa 
ediyorsanız Türk halkını hiçbir zaman tanıma
ya ve onu sevmeye imkân yoktur. Türk halkı 
mânevi hasletlerin, faziletin, ahlâkın, doğrulu
ğun, hakkın en ücra köşelerinde dahi hüküm 
sürdüğü bu memleketin çocuklarıdır. Onun için 
Türk halkını öğrenemezsiniz, sevemezsiniz; zo
raki olamaz bu. Hiç endişe etmeyiniz, Ümide 
kapılmayınız. Fukaralığı belki, evet Türk halkı 
fukaradır, ama bu fukaralığı haysiyetli olma
sına, hürriyetine, faziletine, ananesine, harsına, 
kültürüne, inancına düşkün olmasına mâni de
ğildir. (A. P. sıralarından «bravo» sesleri, alkış
lar) Türk halkına haysiyetinden, inancından, 
hakkından, hürriyetinden sarfınazar et, sana 
ekmek vereyim dediniz mi, ekmeği reddedecek
tir. Deneyin isterseniz, kim istiyorsa denesin! 
(A. P. sıralarından, «çok doğru!» sesleri) 

Bu itibarla geliniz Türk Milletini iyi tanıya
lım, tanımıyanlara söylüyorum. Eğer hizmet 
etmek istiyorsanız evvelâ onu iyi tanıyınız. Ne 
yapacaksınız? Bir merkezî sistem kuracaksınız, 
diyeceksiniz ki, kalkınmayı ben senden daha 
iyi bilirim. Sen onu değil de şunu yapman lâ
zım. Şu kadar yapmazsan sana ayakkabı yok, 
bu kadar yapmazsan sana elbise yoktur. Bu ni
zama mı sokacaksınız? Yok, bunu yapamazsı
nız. Bunu hiç kimse yapamaz. Hiç kimse he
veslenmesin, bunu hiç kimse yapamaz. 

Sayın C. H. P. Sözcüsü, ikinci 5 Yıllık Plân 
dolayısiyle vuzuha kavuşması lâzımgelcn bâzı 
hususları söylüyor, doğrudur. Bunların hepsi 
vuzuha kavuşacak. Özel sektörün niöbeti ne 
olacak, Devletin nisbeti ne olacak? Bunların 
hepsi vuzuha kavuşacak. Vergi kaynakları ne
reden, gelirler nereden karşılanacak? Bunların 
hepsi kavuşacak. 

Şimdi yine aynı şeyin içerisinde bizim aile 
plânlamasını ve toplum kalkınmasını kütlelerin 
nezdinde benimsemediğimiz halde şimdi plâna 
girmiş olduğunu kaydediyorlar ki, bundan da 
sevinçlerini ifade ediyorlar. Aile plânlaması bir 
kanun olarak Meclislerden geçmiştir. Talbiî ki, 
kanunlar hakkında herşey söylenir. Kanunlara 
muarız da olabilirsiniz. Ama Türkiye Cumhu
riyetinin kanunudur. Binaenaleyh, kanunun 
icalbını yapmak, hukuk düzenine inanç sahibi 
olan Hükümetlerin vazifesidir, bir. İkincisi, aile 
plânlaması denilen şey yanlış anlatılmıştır, yan
lış; aslında aile plânlaması, Türk anasının sağ
lığını korumaya gidiyor. Yoksa, Türkiye'nin 
nüfusunu muayyen bir seviyede tutmak mesele
si değildir. Bu, şuur meselesidir, iktisadi sevi
ye meselesidir. Bugün Türkiye'de, sigorta siste
mini yurdun en hücra köşelerine kadar yaya-
madığınız müddetçe, ihtiyar köylü ne yapacak
tır?. Çocuğu ihtiyar köylüye bakmak mecburi
yetinde. Çocuk babasının tarlasında çalışan, va
tan için hudut .boylarında ölen kimsedir, onun
la övünür benim köylüm, şehidolan oğlu ile 
övünür, onun sayısı ile övünür. Benim köylü
mün çocuğu vatanı koruyan, tarlada çalışan, 
ihtiyarlığında babaya, anaya bakan, ocağı tüt
türen kimsedir. Ama Anadolu'da, Türkiye'nin 
her tarafında büyük bir facia cereyan ediyor. 
Bu Tünk anasının sağlığıdır. Türk anası, mu
ayyen sayıdan fazla çocuk istemediği zaman 
kendi hayatını veriyor. Aileler sefil, aileler 
perişan oluyorlar. Küçük küçük çocuklar ana
sız kalıyor, üvey ana meselesi ortaya çıkıyor. 
Bu, baba için büyük dert oluyor. Bu, hengün 
'Türkiye'de cereyan lediyor. Eğer bundan kurta-
rabilirseniz Türk anasını, o çilekeş insanı bun
dan kurtar abilirsek o zaman çok büyük bir 
sevap işlemiş oluruz. Millî bir sevaptır, biz bu
na niçin karşı gelelim? Ama biz nüfusun haki
katen iktisadi gelişme için bir dert olduğunu 
(biliyoruz. Nüfusun % 3 gibi artması iktisadi 
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gelişmeye büyük bir sıkıntı veriyor, verir. Ama 
düşünmek lâzım; Türkiye öyle tür ülkedir ki, 
meselelerini sade iktisadi ölçüler içinde mütalâa 
edemeyiz; 200 - 250 milyonluk bir islâv kütlesi 
ı'topenrt'zdedir. Binaenaleyh, Türkiye'nin, mü
reffeh bir Türkiye olması şartiylc 50 milyonluk 
ıbir Türkiye olmasından korkmıyalım, sevine
lim. Bu itibarla bu, meselenin hesaba g-irmiyen 
kısmıdır. Devlet, sadece iktisadi bir müessese 
değildir. Devlet siyasi, millî, içtimai, iktisadi 
ıbir müessese bugün. Onun için hesapları yapar
ken, bir bankacının yaptığı gibi, hesap yapama
yız. Hesapları yaparken bir bankacının yaptığı 
hesaplara, bâzı mühim mülâhazaları ilâve etmek 
mecburiyetindeyiz. 

Yine, yabancı danışmanlar tarafından teknik 
seviyenin dışında çalıştırılmamaları telkin edi
liyor. Bizim teknik seviyenin dışında bir uz
manımız olduğuna ben kaani değilim. Eğer 
ıbundan kasıt, Profesör Tinbergen'in vermiş bu
lunduğu beyanlar ise, bu beyanlarla bizim hiç
bir ilgimiz yoktur ve bu beyanlar şayet, plân
lama Hükümetin emrindedir, dediği için bura
ya getirilmişse bunda da hakikat yoktur, doğ
ru birşey değildir. 

Yine burada da Plânlama Teşkilâtının, her 
emri yerine getirmeye mecbur olmıyan bir 
teşkilât olduğundan bahsediliyor. 

Muhterem milletvekilleri; her teşkilâtın Hü
kümetle olan ilişkisini burada münakaşa ede
meyiz. Genel yönetim içinde bulunan her teş
kilâtın, Cumhuriyet Kanunlarına güre, siyasi 
kuvvetten, Hükümetten ilişkisi ne ise Plânla
manın ilişkisi de odur. Bu itibarla, Plânlama 
şunu yapmaya memur değildir bunu yapmaya 
modbur değildir şeklindeki bir tasnifi burada 
münakaşa etmek durumunda değiliz. 

Şimdi bâzı mülâhazalar daha var, bunlara 
da cevap vermek istiyorum. Bir yabancı serma
ye meselesi konuşuldu. Muhterem milletvekil
leri vuzuha varmaya mecfburıız meselelerde. 
Çünkü ekonomi meseleleri para meseleleri te
reddüt kaldıran şeyler değildir. Vuzuha varma
ya mecîburuz. Tereddütlü meselelerden dolayı 
memleketimiz zarar görüyor. Yabancı serma
ye... Deniliyor ki, «yabancı sermaye bu sene 20 
milyon dolar bir transfer yapıyor» Kâr trans
feri. İddia bu. Rakamlara bakttk, 6224 sayılı 
Kanuna göre gelmiş sermayenin transfer mik

tarı takriben söyliyeyim, 36 500 000 Türk Lirası 
1965 te, 49 000 000 Türk Lirası 1966 da. 6224 
sayılı Kanun ile gelen sermayj, bunun dışında 
da başka sermayeler var, bu rakamı tahkik et
mekle meşgulüz. Yalnız dersiniz ki, şu limitin 
üstünde transfer yapmıyalım. O zaman yaban
cı sermaye gelmesin demek lâzımdır. 

Şimdi muhterem milletvekilleri; yabancı ser
maye meselesi ile ilgili bâzı hususları söylemek 
istiyorum. 1960 dan 1966 senesi sonuna kadar 
Türkiye'ye 1 milyar 585 milyon 183 bin 159 li
ralık müracaat olmuş. Bunun 962 milyon 968 
bin 189 lirasına müsaade verilmiş, 392 167 604 
lirası gelmiş, yani yedi senede 392 milyon, se
nede takriben 55 - 60 milyon lira eder. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye senede 
5,5 milyon dolar civarında, altı milyon dolar 
civarında bir yalbancı sermaye ile Türkiye ne 
kalkmabilir, ne de batar. İşin hazin tarafı Tür
kiye'ye sermaye gelmeyişidir. Türkiye'ye yabancı 
sermaye gelmiyor. Eğer yabancı sermayeden 
hakikaten bir şeyler ümidediyorsak - ki bizim 
inancımız da budur - Türkiye'nin biran evvel 
kalkınması, biran evvel fakirlikten kurtulması 
için her vasıtadan isitifade etmelidir. Binaena-
leyfh, kapitalisyon fahişini, biz sömürülürüz 
folbisini yıkıp atmaya ve direkt bir yol ta'kibet-
meye mecıburuz. Memleketimizde cereyan eden 
yalbancı sermaye hakkındaki münakaşaların, 
hattâ şu Mecliste bugünkü münakaşaların ya
bancı sermayeyi etkilediğini, büyük tesir altın
da bıraktığını, rahatça söyliyebilirim. Konuş-
mıyalım mı? Konuşalım. Ama, yabancı serma
yeyi bir öcü gibi görüp (bundan korkmıyalım. 
G-elmiyor ki, zaten; işte miktarları önümüzde. 

iŞimdi bir de Avrupa'nın durumuna baka
lım. Avrupa'da - İspanya dâhil - bütün Avru
pa memleketleri yalbancı sermayeye kapılarını 
açmıştır, ispanya'nın bugün millî gelirini 500 
doların üstüne çıkarabilmesinde yalbancı ser
mayenin ve turizmin çok büyük rolü vardır. 
İtalya'nın ve Yunanistan'ın aynı şekilde yaJban-
cı sermaye ve turizmin büyük rolü vardır. Bir 
defa şu kararı vermeliyiz: Kalkınmayı istiyor-
muyuz, istemiyor muyuz? Kalkınmayı istiyor
sak demokratik yerlerde kalkınmayı gerektiren 
her tedbirden kaçmmıyalım. Biz ne yabancı 
sermayeye âşı'kız, ne de ondan korkarız. İyi 
kullanılırsa iyi olur, kötü kulanılırsa ateştir 
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bunlar doğru. Ama bunlar bir hat çizmiyor. Bu 
meselede gayet sarih olmaya mecburuz. Biz 
sarihiz Adalet Partisi olarak, biz Türkiye'yi 
kalkındıracak her vasıtadan, karıncadan dahi 
istifade edeceğiz. Sömürülür müyüz? Niçin sö-
mürülelim? Aklımız yok mu? Ama dersiniz ki, 
şu olursa, şu olur, şu olursa şu olur. E., o za
man da o gelmez. Binaenaleyh, menfaat sadece 
bizim değil. Millî menfaat bir hesap meselesi
dir. Karşılıklı menfaat olmadıkça münasöbet ol
maz. Binaenaleyh, sadece benim şu görüşlerimi 
kalbul ediyor musunuz, etmiyor musunuz? Bü
tün dünya sermayeye aç. Rusya bugün 900 mil
yon dolarlık bir sermaye ile Fiat fabrikasının 
otomıolbil yapan fabrikalarını açıyor. Bugün 
kendi vatandaşları için mülkiyeti kabul etme
miş bulunan Bulgaristan Sofya'da, Varna'da 
otel yapacaklara yüzde elli esası üzerinden kâr 
veriyor ve mülkiyet veriyor. Binaenaleyh; ne
rede dolaşıyoruz. Geçen sene de söyledim. Yani 
yabancı sermaye herkesin sırtına heybe heybe, 
bavul bavul para aldı, geldi, biz kalbul etme
dik; böyle bir durum mu vardır? Çok mücerret 
şeylerin münakaşasını yapıyoruz. Gerilikten bu 
şekilde kurtulamayız. 

Muhterem mille'tvekileri; Türkiye İşçi Par
tisi sözcüsü plânlı devrenin muvaffakıyctsizli-
ğine işaret olarak gerçekleşmelerden bahsetti. 
Ben de size, biraz gerçekleşmelerden bahsede
yim. 

Aynı dokümanı alacağım, 165 ııci sayfayı ala
cağım. Yıllık yatırım uygulama plânı tablosu 
1963 te 91,1, 1964 te 77,6, 1965 te 80,1, 1966 da 
bu nisbet yüz olacaktır. Binaenaleyh, belki de 
şayanı arzu olan rakamlar değildir ama, ilk plân 
devresinde, merkezi plân bunları icabettirdi diye
cek kadar kötü rakamlar da değildir. Rusya 7 ııci 
plânını tatbik ediyor, hâlâ sıkıntıları vardır, mer
kezi plân tatbik etmesine rağmen. Bir ve ikinci 
plânda pekçok yanlışlıkları ve hataları olmuş 
her şeyi söylemek imkânı plâncının elinde olduğu 
halde. Hindistan, Pakistan, plân tatbik eden di
ğer memleketler öyle. Binaenaleyh; merkezi plân 
bu rakamları gerektirmez. Bir merkezi plân fik
rini bu rakamlarla, jüstifiyc edemezsiniz. Söylüyo
ruz 1966 senesinde yüzde yüz olmuştur. Birçok 
tıkanıklıklar, birçok mâniler olmuştur. Koalis
yonlar olmuştur, dış tediye sıkıntıları olmuştur, 
proje sıkıntısı olmuştur, iç finansman sıkıntıları 
olmuştur. Plânlamanın bünyesi içine yerleşeme-

me sıkıntıları olmuştur. Bunlar hâlâ da vardır 
bugün, koalisyonlar müstesna. 

«A. P. ön plâna özel sektörü aldığına göre 
plân olmaz.» diyor, sayın sözcü, «Plân gitti orta 
yerden.» diyor. Burada aslında A. P. bir baha
nedir. Bunu şunun için söylüyor; plân bu şekil
de olmaz, plân mutlaka merkezî olmalıdır, em
redici olmalıdır. Bu drije, forse bir ekonominin 
cabıdır. Türk kanunlan hür teşebbüsü temel 

alıyor. Binaenaleyh; dirije ve forse bir ekonomi 
tatbik etmek Türk kanunlarına aykırıdır. 

Diyor ki: «Bu plân değildir.» Öyle ise 1961 -
1965 arasında tatbik ettiğimiz bu plân, onların 
görüşüne göre, plân değildir. 

«Plânı yapanlar, Anayasayı yapanlar böyle 
düşünmemişlerdi.» diyor. Bunlar kimlerdir? 
Böyle düşünmemişlerdir. Bu şekilde tatbik edil
mesine kim sebebolmuştur? Bunları çözmek bi
zim" gücümüzün dahilinde değildir. Şimdi mer
kezi plân tatblik edilsin istiyor. Hangi demokra
tik memlekette; ben soruyorum, benim grup söz
cüm Sayın Akeal da sordu; batını mânada hangi 
demokratik •memlekette merkezî plân vardır? 
Bir tek misal gösteriniz. Emsali plân yoktur. 

Bütçe Komisyonunda verdiğiniz misallerin 
doğru olmadığını söyledim. Ne Holânda'da, ne 
İsveç'te, ne Norveç'te emredici plân yoktur. Fran
sa'da plân vardır ve Fransa bugün 5 nci Cum
huriyetinde plânı mühim bir müessese addediyor, 
ilerlemek için mühim bir müessese olarak almış
tır ve aynı münakaşalar Fransa'da da yapılıyor. 
Fransa'da plâna, bir nevi mucize formül gibi ba
kıldığı olmuştur. Fransa bu fikri terk etmiştir. 
Bir mucize formül gibi bakamazsmız plâna, Bir 
mucize formül aramak esasen .yanlıştır, bir sağ
lam, güzel, emin formül aramak lâzımdır, muci
ze formül değil. Böyle bir formül bulunamamış. 
Böyle bir formül bulunsa o zaman kâinatın sır
rını çözmek mümkün olur. 

Binaenaleyh diyoruz ki, •siizin söylediğiniz şey
ler bizim Anayasamızla bağdaşmaz. Gelip «evet» 
diyorlar, «Bu söylediğimiz şeyler bizim Anayasa
mızla bağdaşmaz.» diyorlar. Bunu böyle demiyor
lar. Merkezi plân dediğiniz zaman bunun Anaya
sa ile bağdaştığını ispat edebilir inisiniz? Hangi 
demokratik memlekette merkezi plân tatbik edi
liyor. Türkiye'yi nereye benzetmek istiyorsunuz? 
Düşündüğünüz sosyalizm hayali nedir, sosyalist 
devlet hayali nedir? Bu bir hayal devleti olarak 
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kalacaktır ve bunun adına, batı lisanlarında, 
spektrokrasi diyorlar, böyle olacaktır. Şimdi di
yorsunuz ki; «1960 Anayasası merkezî plân getir
di.» O zaman aramak lâzımdır. 1960 Anayasası
nın altında no var? Yani şunu mu iddia ediyor
sunuz: 27 Mayıs 1960 İhtilâli ile Türkiye'ye sos
yalizm geldi, onu mu iddia ediyorsunuz? Bunu, 
hiçbir kimse ispatlıyamaz. Çünkü, dönüyoru: 
yine Anayasa yapıcılarına, Anayasa yapıcılarına 
dönüyoruz. İkinci maddenin gerekçesi «Sosya1 

zihniyet yalnız fertlerin refah ve saadeti iiç.ir 
bir teminat değil, aynı zamanda toplam hayatı 
nın geleceği bakımından da demokrasinin en şaş 
maz garantisidir. Zira komünizme karşı en te
sirli kalkan onu lüzumsuz hale getiren sosya 
adaletin gerçekleşmesidir. 

Ancak bir kere daha belirtmek gerekir ki. 
sosyal hakları tanımak, bâzılarının yanlış olara! 
ifade ettiği gibi, asla sosyalizmi kabul cLmek mâ 
nasma gelemez. Bugün sosyalizmle hfç.bir ilgis 
olmıyan memleketlerde dahi sosyal devlet mefhu
mu benimsenmiş, hem de sosyal haklar tanınmış
tır. Sosyal haklar, iktisadi bir doktrin değil, her 
şeyden önce umanizmin ve insanlığın adalet duy
gusunun mahsulüdür.» 

Şimdi karıştırılan ne? Karıştırılan şu: Va
tandaşın mülkiyet hakkı olacak, miras hakiki 
olacak, hür teşebbüs hakkı olacak, istediği işi 
tutmak hakkı olacak, istediği yerde çalışmak 
•halkkı olacak; bunların hepsi olacak, ama bu 
halkların öızü olaralk bununla beraber rıeıfah dev
leti de olacak. Refah devleti yapıyoıruım diye 
bunları kaldı timıyacaksınız orta yerden, sosya
list devlet yapıyorum diye bunları kaldırmıya-
cıaksınız, bunlarla beraber olacak. Yani bunlar 
olacak, sosyal devletin içerisinde. Bunlar olma
dığı takdirde o devlet sosyal devlet olmaktan 
çılkar, sosyalist perdesi altında komünist dev
let olur. 

Simidi devam ediyoruz, aynı kaynaklar
dan. Yine Muammer Aksıoy'un beyanına dönü
yorum. «Bu Anayasada asla doktrin yoktur. Ne 
devletçilik vardır, nıe liberalizm, ne sosyalizm, 
ne de her hangi bir izim vardır» Bunları söylü
yoruz, zaıbıltlara gediyor, Türkiye İşçi Partisi 
söaoüsü geliyor bayır diyor, «sosyalizm, sözü 
yiolktur orada» diyor. İşte bunu biz yazmadık, 
Ibiız söylemıedik. 

Devam ediyoır. Tarılk Zafer Tuna'ya «Ana-
yasaımız şu veya bu görüşü empoze etmiyıen bir 

kadrodur. Anayasa bir parti programı değil
dir.» Siz Anayasayı bdr parti programı halin© 
getirmek istiyorsunuz. 

Yine Enver Ziya Ka-ral, «Anayasanın bi
rinci vasfının inkılâpçı oluşu, ikinci vasfımın. 
da doktrinci olmayışıdır» der, 

Devam ediyor, Sayın öoşıkun Kıroa, «Sos
yal devlet deyince bunu behemıehal kollelkıtlivisit 
totaliter bir sisteme bağlaımıalk doğru olmaz» 
O kadar doğru olmaz ki, bizim 2 nci madde
mizde ayrıca Devlet insan hak ve hürriyetleri-
ne dayanır, denmektedir.» 

Binaenaleyh (İnsan halk ve hürriyetleri) di-. 
ye bir kayıt koyduktan sonra - ki, benim biraz 
evvel izah ettiğim görüş - burada çalışma ve 
sosyal adalet ilkelerime en geniş tarzda insan 
hak ve hürriyetlerini ortadan kaldıracak tarz
da ve zararlı ideolojilerin bu yoldan bünyemize 
sokulması mümkün değildir. Yine geliniyor, 
bunlar söyleniyor. Bunların hepsi yok, hiç bi
risi yok orta yerde. 

Bunları demagoji diye cevaplandırmaya 
mecburum. 

«Plân esmek olmalıdır» sözü nereye gelmiş? 
Tıpkı temiz Türk işçisinin alın teri ile ekmıeği-
ni kazandığı fabrikalara fesat sokmayınızdan, 
Türlk işçisi politika yapamaza geldiği gibi. Ba
kınız diyoruz İdi, «plân esmek olmalıdır.» Evet 
plâna girmiş bulunan her şeyi tatbik etmıe im
kânı okuyabilir. Plânda olmıyan bâzı şeyler 
vardır ki, omları da sonradan plâna dâhil et
mek icabeder. Bumdan, istersem, plândaki bir
takım şeyleri tatbik ederim, birtakım şeyleri 
tatbilk etmem mânası çıkar mı? Bu, sadece bir 
realitenin ifadesidir. Ve böyle olagelmiş, 4 se
nelik plân tatbikatımda da böyle olagelmiştir. 
Şimdi bu noktaya geleceğini. 

Muhterem milletvekilleri; her senle plânla 
beraber 400 e yakın tedbir derpiş edilir. Bu 
tedbirler de plânın bir parçasıdır. Geçen seme, 
dört sene zarfımda, 1966 yılı dâhil bu tedbirle
rin heyeti mecmuasını ben kemdim 'gözden ge
çindim. Günlerce, saatlerde bu mesele ile uğraş
tım. İcranın bütün mesul memurlarını karşıma1 

aldım, göızden geçirdim. Ne neticeye geldiğimi . 
arz edeyim. Bu tedbirlerden hemen hemen her 
seme yarıya yakını ancak tatbik olunabilmiştir. 
Nieden? Yani, bu plânın tatbik edilmeyişi değil, 
yatırım meseleleri ayrı, yatırımlar için ayrılan 
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miktarlar, meblâğlar ayrı, diğer hususlar yine 
ayrı. 

Bâr kısım tedbirler kanun işitiyor. Kanun
lar çok yavaş çıkıyor. Daha evvelki konuşmam
da da söyledim. Kanunlar şok yavaş çıkıyor. 
Mutlaka Parlâmentomuz kanunları daha hızlı 
çıkarılmanın yolunu bulmalıdır. Bir kışımı rea
list değil, kabili tatbik olmuyor, yazılıyor, ora-
ıda kalıyor. Bir kısmınım tedbiri konuyor büt
çesine, bütçe imkânı konmuyor, döviz imkânı 
sağlanmıyor, yine tatbik edilemiyor. Blir kısmı 
çolk çeşitli ellerde... Devlet mıekanizımamızda, 
idari reform meselelerinde en mühim husus
lardan birisi de budur. Her şeyin tek elde ol
ması lâzım değil amıa bâzı şeyler o kadar çok 
elde ki, koordinasyon imkânı yok, kaimıamış-
ıtır koordinasyon imkânı. Kimin yapacağı belli 
değil, sahipsiz kalıyor. Bir kısmı için teşkilat
lar ancak kuruluyor, ancak büyüyor. Bir kışımı 
üzeninde durulup çalışıl ması, derinleştirilmesi, 
proje haline getirilmesi gerekiyor. Bir kısmı 
da devamlı şeylerdir, yani bir sene içinde bite
cek şeyler değildir. Bir kısmında da şartlar 
değişiyor, tatbik kalbiliyöti kayboluyor. Bina
enaleyh, plâna konmuş bulunan tedbirlerin tat-
ıb'ik durumumdan çıkan netice budur. 

Muhterem Heyetinizle bir bilgiyi dalha ver
mek isıtiyoırum. O da şuidur : Beş Yıllık Plânın 
son dilimi yani, plânımızın birinci devresi biti
yor, 1967 bütçesi konuşulurken bumun son dili-
'mimi konuşuyoruz. Bunun som dilimini konuşur
ken, birçok münakaşalar yapıldı. Ama yatırım
lar bakımından, hangi sektörlerde ne kadar ile
rideyiz, ne kadar gerideyiz, 1967 proıgnaımı tam 
ıiena ettiğimiz takdirde. Bu hususta kısaca ma
lûmat arz edeceğim. Birinci Beş Yıllık Plânın 
programlara girmiş, bütün sektörler yaıtırıımla-
rmın meıemuıı G5 milyar lira, gerçekleşen 64 
milyar 616 milyon lira olacak. 

COŞKUN KIROA (îstanlbul) — Hangi yıl 
fiyatları alınmıştır, lütfeder misinizi; 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİKEL (De
vamla) — 1961 fiyatları hepsi öyle. 

'Şimdi sektörler durumu ile bakalıım; 'ma
dencilikte % 0,8 geridıeyiz. İımalâtta % 3,81 
ilerdeyiz. Enerjide % 19,60 gerideyiz. Şayet 
1967 yılınım plân dilimini aynen alsaydık şöy
le oluyordu, durum: Madencilikte yüzde 12,20 
'geride olacalktık, imalâtta yüzde 7,05 geride 

olacaktık, enerjide yü/de 17,20 geride olacak
tık. 

Yani şunu demek istiyorum: Plân diliminde 
1967 yılı için derpiş edilmiş rakamları aynen 
alsaydık, bu takdirde, madencilikte yüzde 0,8 
geni kalmak yerine yüzde 12,20 geri kalacak
tık, imalâtta 3,8 ileride olmak yerine 7,45 ge
ride olacaktık, enerjide 19,60 geride kalmak 
yerine 17,20 gerice kalacaktık. Şimdi görülü
yor ki, madencilik ve imalâta 1967 senesinde 
büyük ağırlıık verilmiştir Çünkü; birisi Türki
ye'de yeni .kaynaklar yaratmak bakımından çolk 
kârlı bir saha, diğeri ise. sanayileşme bakımın-
•dan, işsizlikle mücadele bakımından çok mü
him bir sahadır. 

Muhterem milletvekilleri, size yine mem
nun olacağınız bir malûmat daha vereceğim. Bu, 
Türkiye Kalkınma Bankasının durumudur. 
Türk müteşebbisinin temayüllerini gösteriyor. 
Bankadan vâki talepler şöyle: 1963 senesinde 
396 milyon, 1964 te 322 milyon, 1965 te 528 mil
yon, 1966 da 555 milyon. 1966 yılında imzala
nan mukavele miktarı bir sene evvelinle naza
ran % 45 fazîladır. Binaenaleyh bu durumda 
şöyle oluyor: 1963 senesinde mukaveleye bağ
lanan 105 milyon, 1964 te 89,5 milyon, 1965 te 
161 milyon, 1966 da 2'34 milyon... 

Görülüyor ki, Türk vatandaşı, siyasi istik
rar sağlandıkça, yarınına daha çok ümitle bağ
landıkça memleket kalkınmasına çok büyük 
iştirakte bulunacaktır. 

Şimdi, Sayın Feyzioğlu'mum yüzde 7 mese
lesi var. Onu izah etmiştim, daha evvelki iza
hım doğrudur. 1966 senesinde ithalât yüksek 
iolmuş. Bu, kendiliğinden olımamıışıtır. Aslında 
yanıltıcı olan husus şudur: 1965 senesinin itha
lâtı, programına göre yapılamamıştır. Binae
naleyh, 1966 senesinin ithalâtı programından, 
725 milyon dolar olan programdan 15 milyon 
dolar noksan yapılmıştır. Bu itibarla, herke
sin müsterih olması lâzımdır ki, 1967 senesin
de ne kadar ithalât öngörmüşsek bu, ithalât 
plânı dengesinin icabıdır, döviz dengesinin ica
bıdır. Plânda istikrar unsurunum icabıdır, eko
nomide istikrar unsurunun kâindir. Bu kadar 
ithalâtın yapılma yolları aranacaktır. 

Yine, nereden bulaealksınız karşılıklarını 
dendiği zaman izah etımişıt'im bundan evvelki ko
nuşmamda. Endişe edilmesin. öeçen sene 70 
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milyon dolar olarak, - 1 nei konuşmamda nok
san söyıleımişim - 70 milyon dolar olarak, pnog-
namın öngördüğü işçi dövizleri, 115 milyon do
lar olaralk bu sene gerçekleşecektir. Biz bunu, 
1967 senesi için, yine gayot gerçekçi rakam 
olarak:, koyuyoruz. İhracat için aynı şey ve 
•anadaki farkı da bu çeşitli kalemler, görünmi-
yon kalemliler o form dışındaki farkı da gayet 
rezerve bir şekilde tedarik ötmenin yo'lların-
dayız ve bunların bağlantıları yapılmıştır. 

Enflâsyon: sit baskılara gayet dilkkatliyiz. Ga
yet tabiî ki, enflâsyomist baskılar, ekonominin 
gidişinin dikkatli bir şekilde takibi. Alınacak 
•tedbirlerde ç:>k aceleci olmamak, çok da gıeç 
kalmamak şartiyle operasyonları icaıbcttirir. 
Çok aceleci olduğunuz talkddrıde yürüyen bir 
ekonomiyi boğalbiliresiniz. Çok geç kalıdığmız 
it akdinde de genişletmeyi, enflâsıyonist isıt'iikaımelt-
(te dunduramazısınıız. Bunları müdrikiz, ikazla
rınıza da teşekkür «deriz. 

Şimdi ben dedim ki, «yapılmılyan şeyleri 
söylesinler.» Sayın Feyzi oğlu «toprak ve pet
rol» diye geldiler. Bu konuları çolk münakaşa 
ettik, daha da etmeye devam edeceğiz, öyle gö
rünüyor. Bu itibarla, toprak ve petrol hakkın
da konmuş bulunan tedbirler yerine getirilme
mişse ve sadece bunlarsa söylenecek şeyler ve 
karayollarına ait bir tedbir, ve sair tedbir gi
bi 500 tane tedbir içinde bunlar ise, ancak 
(bundan memnun olmak lâzımge'lir. 

Simidi bir de büyük sermayeli özel teşebbüs 
mefhumu cılktı, panlâımen.toda, Millet Meelisi-
ımizlde; bu da iki üç gün zarfında çıktı. Denil
di ki, «Özeıl teşebbüs denildiği zaman, A. P. bü
yük sermayeli özel teşebbüsleri kaydediyor.» 
Hayır diyoruz, «öyle demiyoruz» diyoruz. Biz 
«özel teşebbüsü bir fırsat eşitliği alıyor» diyo
ruz. Mahareti bilgisi, kabiliyoti, teşebbüs gücü 
olan her vatandaşı, imkânları açık bir düzen 
olarak, addediyoruz, diyoruz. Türkiye'de Dev
let muayyen işleri, muayyen zamanda yapma
ya mecburdur. Çünkü, Devletin yapmak mec
buriyetinde bulunduğu tesisleri yapacak, ser
mayeyi bulmaya Türkiye'de imkân yoktur. Bir 
Demir - Çelik kombinası kuracaksınız, 4 mil
yar lirayı nereden bulacaksınız? Bu 4 milyar 
lirayı Türkiye'de, belli bir meınıleket, getirip 
toplayıp biraraya koyacak nerede? Eğer, hal
ika açık şirketlere gittiğiniz talkdinde, işıte o pa

rayı Domir - Çelikte 100 000 000 lirayı ortaya 
koymuş olan vasati vatandaş var ya yine geti
rir o koyar. Para çok nazik bir iştir, para ga
yet nazik bir iştir. Hiç kimse parasını ortaya 
atmaz ve kâr saikı ohmyarı bir düzen içe
risinde ne teşebbüs olur, ne kalkınma olur. Kâr 
olacaktır, mâkul, meşru vergisi verilen kâr... 
Bunun aksini düşünmeye imkân yoktur. Bina
enaleyh, A. P. nin sadece büyük sermayeli 
özel teşebbüsü düşündüğü şeklindeki iddialar 
varit değildir. Çünkü, büyük sermayeli özel 
teşebbüs dediğiniz Türkiye'de çok mahdut, bir 
elin parmakları kadar mahdut. 

Yine, söyledim, hukuk devletinin icabı ola
rak: A. P. büyük serımayeli özel teşebbüsle karşı 
değildir, hiçbir şekilde karşı değildir. Her türlü 
fırsat ve imkânların T link vatandaşına açık ol
ması meselesi, Türk bütünlüğünün meselesi
dir. Yani, büyük sermayeli özel teşebbüsü, is-
tenımiyen adam haline mi getireceğiz? Kanun
lar acık. İşte onun müdafaasını yapıyoruz. 
Müdafaasını yaptı ğımıız zaman istenımiyen 
adamı, kara üstel ende bulunan adam, kötü 
•adam dcğildJr O takdirde, servet edinme yol
larını da kapatmak lâzımıdır. Meşru kazançla
rı sayesinde zengin olmuşsa' bir adamı herke
sin zengin olmasına açıktır, bu sistem. Her
kesin zıengin olması ise milleti ve Devleti zen
gin yapacaktır. İşte bunu sağlamak lâzımdır. 

Simidi biv husus daiha var. Bu hususa dön-
melk istemiyorum aslında. Benim söylediğim 
doğrudur. Yani, biz evvelâ bütçeyi yapmışız, 
sonra programı yapmışız; bu varit değildir. 
Ben söyledim zaten, ama geç basılmış, geç da
ğıtılmış olması bir vakıadır. Fakat söylediğim 
gibi, 11 Kasımda güven oyu aldık, 11 Kasım
la 30 Kasım arasında bütçeyi vermeye mec
burduk. Program taslak itibariyle hazırdı. 
Programa, nihai şeklini 19 Kasımda verdik. 
19 Kasımla 30 Kasımı arasında bütçe nihai 
şeklini aldı, basılması gecikti, dağıtılması ge
cikti. Senatoda müzakere edilirken basıldı. Bu 
sene, hemen hemen Eylül sonunda program 
hazırdı, Ekin- sonunda bütçe kaba taslak ha
zindi. Ekim içerisinde ve Kasım sonunda ni
hai şeklini verdik. Yüzlerce saat mesai yapıl
mıştır üzerinde. Bu itibarla, evvelâ bütçeyi 
yaptığımızı, sonra da programı yaptığımızı, 
buradan da, plâna karşı böyle gönülden bir 
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iarizu olmıayışjnı babullonlmıeye imkân yok. 
(Bunu, bir delil olarab ortaya boyamaya da im
ikân ydk.. Çünkü ispatı mıümlkün değil. 

MmhJteıneım milletıveMlleri, T. I. P. sözcüsü, 
«T. t. P. demdkrıatilk parılöımamıter usulleri ka
bul etmiştir» diyor. Başka birşey yapmasına 
imkân var mı? Yani gelip buraya ihtilâlci 
öolsıyalizimin taraftarıyız diyebilir mi? Gayelt 
tabiî böyle diyecek. Bunun dışında birşjey di-
yeanıeiz. Gelip burada bonuşalbıiimjeisi paırlömam-
Iter usuller sayesindedir. 

Kalkıninıanın, piyasa düzıeni ile mümkün 
olaımıiyaıc ağımı bütün ibtliısaltçılar kabul 'etimiış, 
Kimdir bu ibtisialtçılar, haınıgi memletaeltıkı ik
tisatçılarıdır vıe hangi çeşit fikriyata sahip
tirler? Bunları biilımelk lâzımıdır. 

Demin de söylediğim gibi, diyorlar k i ; «bu
günkü düzeni kabul edip kapitalist düzenin 
başka düzenin -münafcaşjasımiı yapmıyalımımı ?» 
Söyledik, bugünkü düzen zaten kapitalist dü
zen değil. Bugünkü düzenin münakaşasını ya
parız ama bugünkü düzenin 'münakaşasını yapı
yoruz diye MJarkizmin' münakaşasını yapmayız. 
O taraf 'kapalı, bunun fikir özgürlüğü ile bir 
alâkası yoktur. 

Malî denge yerine getirilmemekte imiş. Büt
çe bunun için yapılıyor, program bunun için 
yapılıyor, (hüsnüniyetle yapılıyor, hüsnüniyetle 
ifasına çalışılıyor. Bu itibarla bunu alıp, bir 
plân fikriyle bağdaşmıyor şeklinde göstermek, 
yine hakikatle bağlı değildir. 

Muhterem milletvekilleri, yine bâzı kısımlar 
noksan kalıyor konuşmamda, fakat daha çok 
zamıanmızı almıyacağım. Ümidediyorum ki, yi
ne huzurunuzla gelme imkânları olacaktır. Ziraat 
vergi, vergi politikası ve saire hakkında söy
lenmiş bâzı hususlar var ki, onları da cevaplan
dıracağım. Ama gecenin bu saatinde beni bu 
kadar uzun bir zamian dinlemek nezaketini 
gösterdiğiniz için hepinize teşekkürlerimi ve 
saygılarımı sunarım (A. P. ısrrıalarından «bra
vo sesleri» alkışlar) 

BAŞKAN — Sori söz A. P. Grupu adına Sa
yın Turhan Bilgin'dedir. 

Buyurun Sayın Bilgin. («Vazgeçti» sesleri) 
A. P. GRUPU ADINA TURHAN BÎGİN 

(Erzurum) — Muhterem 'arkadaşlar, gecenin bu 
ilerlemiş saatinde ve bilhassa bundan sonra 
görüşülecek üç bütçeyi de nazari' itibara alarak 

ve partimizin lideri, Hükümetimizin Başkanı
nın bu geniş izahatından sonra sizlerin huzu
runuzda fazla kalacak değilim. 2 - 3 cümle ile 
huzurunuzdan ayrılaca ğım. 

Birinci Beş Yıllık Plânın son dilimini teş
kil eden 1967 yılı programı ve bu program ge
reğince hazırlanan 1967 bütçesi, Adalet Partisi 
İktidarının damgasını taşımaktadır. Biz Ada
let Partisi olarak, kalkınmanın yolu köyden' 
geçer, demiştik, işte bu sebeple ilk defa 1967 
programında köy ve köylü sorununu ayrı bir 
bölüm olarak, ayrı bir önemde yer almıştır. 
1967 programı 'gerçekleştiği zaman 7 milyar 
özel sektör, 9,5 milyar kamu sektörü ol
mak üzere 16,5 milyarlık bir yatırım yapıla
caktır. Yani 1967 yılı bir yatırım yılı ola
caktır. 1967 yılının bir ikinci önemi de, bu 
yıl İkinci Beş Yıllık Plânın tedvin edileceğidir. 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının hedef ve 
stratejisi 10 . 2 . 1967 tarihinde yayınlanmış
tır. Bu stratejide milletin tercih ve arzuları 
yer almıştır. Milletin arzularının gerçekleşme
sinde gösterdikleri ıgayrctten dolayı Devlet 
Plânlama Teşkilâtına, o Hükümetimize ve yar
dımları dokunmuş bulunan, bu ilmî seviyedeki 
müzakerelere katılmış olan bütün siyasi parti
lere (A. P. den bir ses «T. 1. P. hariç») şükran-
larımı'zı, A. P. adına sunarım. (A. P. sıralarım
dan alkışlar.) 

BAŞKAN — Yeterlik önergelerini okutuyo
rum. 

KASIM GÜLEK (Adana) — Aleyhinde söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Önergeleri okutayım, sonra 
efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Devlet Plânlama Teşkilâtı Bütçesi-görüşme

lerinde durum aydınlanmıştır. Keyfiyetin oy
lanmasını 'arz ve teklif ederim. 

Yozgat 
Turgut Nizamoğlu 

Sayın Başkanlığa 
Plânlama Bütçesi üzerinde yeteri kadar gö

rüşülmüştür. Müzakerelerin yeterliğine karar 
verilmesini arz ve teklif ederim. , 

Ordu 
Keımial Şensoy 
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BAŞKAN — Yeterlik önergeleri aleyhinde 
Sayın Kasını Gülek («Vazgeçti» se(sleri) 

KASIM GÜLEK (Adana) — Saym arkadaş-
larum, gecenin bu saatinde çok kısa konuşaca
ğım. Benim ricam şu: Bir centilmen anlaşması 
yapalım. Son söz mulhaJafetin olsun. Sayın Baş
bakan burada çok güzel şeylerden balbsiefctiler. 
Ama gönül isterdi 'ki, bu güzel hava, bu gü
zel konuşmalar demokrasinin icabettirdiği iyi 
hava ile sonuçlansın. Demokrasinin temel kai
delerinden birisi budur. İktidar konuşur, muha
lefet cevap verir. Bu anlaşma ile güdersek, dün 
uzun uzun izalh ettiğini malhzurlarm bir kısmı
nı önlemiş oluruz. Malhzurlarm taJmaaııını önli-
ydbilmek için inşallah tedlbir alacağız, elele ve
receğiz. beraber olacağız. (A. P. ve 
C. H. P. sıralarından alkışlar) Ama 
bugün bütçe sırasında böyle bir cen
tilmence anlaşma yaparsak yerinde olur. 

Sayın Barbakan konuştu, güzel arkasından 
yine Adalet Partisinden bir arkadaş konuştu. 
Ona lüzum yoktu arkadaşlar. Arkasından mu
halefetten bir ar'kadaş konuşsaydı, sıra beni'mdi, 
ben konuşalbilirdim. Bilirsiniz, ben kırıcı da ko
nuşmam, yapıcı konuşurum ve faydalı olurdu. 
(A. P. sıralarından alkışlar, «bravo» sesleri) 

ülstiriıamım bu, Başkanlıktan da, iktidardaki 
arkadaşlarımdan da istirhamım bu. Bilhassa 
Saym Barbakanın doyurucu, güzel uzun konuş-
ımaJsından sonra muihalefetten birisi konuşsun, 
ibunu temin edelim. 

Saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Yeterliği oyunuza sunuyorum. 
Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı Bütçesinin tümü 
üzerindeki müzakereler bitmiştir. 

Bölümlere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Bölümleri lakjtuyorum. 

(A/ l ) öar i vharcataalar 
Bölüm - Lira 
12.000 Peröonel giderleri 7 931 823 

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

13.000 Yönetim giderleri 680 100 
BAŞKAN — Kabul, edefnüer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 
14.000 Hiz'met giderleri 30 002 

BAŞKAN — Kabul edenHler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 200 000 
BAŞKAN — Kabul edeler. . . 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 145 000 
BAŞKAN — Kabul edsafc... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve tranlsfer harcamaları 

34.000 Malî transferler 
BAŞKAN — Kalbul «denll!er... 
Etmiyenler... Kafaul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 023 100 
BAŞKAN — Kabul edeniter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Bıorç ödemeleri 002 000 
BAŞKAN — Kabul ederte... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu suretle Devlet Plânlama Teşkilâtı büt
çelini bitirmiş oluyoruz. 

b) Danıştay Bakanlığı Bütçesi: 
BAŞKAN — Şimdi program Danıştay Baş

kanlığı Bütçesine geçiyoruz. (Yarına kakın ses
leri) 

Efendim, müsaade ederseniz biraz daha ça
lışalım çdk yüklü. 

Danıştay Baş'kanlığı Bütçesi üzerinde grup
lar adına söz alan arkadaşların kimlerini arz 
ediyorum. 

C. H. P. Grupu adına Sayın Ali Oüceoğ-
lu. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sayın 
Başkan, öüceoğlu henüz seyahatlten dönmemiş
tir, onun yerine dalha sonra konuşmak üzere, 
Cengiz Nayman 'arkadaşımız konuşacaktır. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
M. P. Grupu adına Sayın Necati Güven, Y. 

T. P. Grupu adına Sayın Cenıgiz Ekinci, T. I. P. 
Grupu .adına Saym Yunuis Koçak, A. P. Gru
pu adına Saym Oriıan Eren. 

İkinci tur olarak C. H. P. Grupu adına Sa
yın Mustafa Uyar, A. P. ikinci tur olaralk isim 
'bildirmemiş, paüti grupu olarak yazdırmışlar
dır. 

Şahısları adına söz alan arkadaşları okuyo
rum: Saym Türkân Seçkin, Süleyman Onan, 
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Mustafa Kemal Çilesiz, Müslihilttin Gürcr, 11-
yas Kılıç, Allumet Mustaıaoğlu, Ilınan Ka'badayı, 
Seyyit Faruk Önder, Ali İhsan Balım, Gıyauet-
itiıı Karaca, Nihat Diler, M-ehnıet AltiüHoy, Mııu-
Itafa Uyar, İsmail Buyaeıoğlu., 

Şimdi Tvl. I*. Grupu 'adına Sayın Necati Gü
ven, b'iıyuîuvnn/ efendi'm. 

M. P. GRUPU ADINA NECATİ GÜVEN 
(Erzurum) —• Muhterem Başkan, muhterem mil
letvekilleri; 

Danıştay Bütçesi hakkında M. P. nin görüşü
nü ve temennilerini arz etmek üzere huzurunuza 
gelmiş bulunmaktayım. Bu vesile ile bu konuş
malar Hükümetin bir denetlenmesi okluğu için, 
bizden biraz evvel konuşan Sayın Başbakanın 
bir, iki sözleri Damıştayı da alâkadar ettiği için 
(sözlerimin arasında cevaplandırmayı uygun gör
mekteyim. 

92 senelik bir maziye sahibolan Danıştay, Ana
yasa müesseselerinden birisidir, İdari bir mahke
me olan hu mahkeme, idari ve dâva daireleri ol
mak üzere, iki kısımda idari murakabesini yürü
tür. Bu mahkeme maalesef bugün Türk Milleti
nin ihtiyaçlarına cevap verir bir durumda değil
dir. 

Danıştaya dâva açan bir vatandaş, üç sene, 
dört sene, beş senede, belki dünyasını değiştirir
se mirasçılarına dâvanın neticesi tebliğ edilmek 
suretiyle ihbarda, bulunulur. Onun için Anayasa 
müessesesi olan bu mahkemeden biz müştekiyiz. 
Bu müşteki olmamızın sebebi, burada çalışan ida
recilerde, hâkimlerde, daire reislerinde ve azalar
da değildir, arkadaşlarımı. Gelmiş geçmiş hükü
metler bu müessesenin daha randımanlı çalışacak 
bir durumda olması için ihtiyaçlarını karşılıya-
eak bir sekilide bütçe tanzim etmemesindedir. Bu
radaki bir zabıt kâtibi sabahtan akşama kadar 
daktilo malamasının tuşlarına parmaklarını basıp 
bütün dikkatini buraya döker. Bu zabıt kâtibi ay
da 400 - f)00 lira maaş alırken, öbür taraftan Dev
letin diğer müesseselerinde çalışan bir sekreter 
1 500 ilâ 2 000 lira maaş alır ve bunların bütçe
si bu Yüce Mecliste görüşülürken kabul kabul 
üstüne gider, hiçbir itirazda bulunulmaz. 

Danıştayın Bütçesi Karma Bütçe Komisyonu
na geldiği zaman, «Bu para çoktur, bundan biraz 
kırpalım, bu para çoktur, bunu biraz daha azal-
t alımı.» diye bütçesini kuşa çevirirler, ondan son
ra Türk Milleti olarak biz de bu idari mahkeme

den vazife bekleriz, arkadaşlarım. Demek ki, bu 
daireye, yani Danıştay olan bu daireye Meclis ola
rak lâyık olduğu ödeneği, lâyık olduğu bütçedeki 
hakkını vermemekteyiz. 

Akşam yatar adam, sabah nasıl kalkar, belli 
değil... Üç kişiyi bir araya getirir, bir dernek ku
rar; Bütçe Karma Komisyonu bu derneğe iki yüz 
bin lirayı verir. O nidama başka arkadaşı bakar, 
gelir bir mebusun, bir senatörün himayesine sığı
nır, bir dernek kurar; iki yüz bin lirayı buna ve
ririz. Fakat Danıştayın makinaisı veya dairesinin 
genişi etilim esi, masasının alınması için bir para 
verilmesi icaibedinec; efendim bu Danıştaya çok
tur, biraz daha keselim, deriz. Ondan sonra va
tandaşları, fakrü zaruret içerisinde kalan vatan
daşlara, senelerce mahkemelerin kapısında gel -
»'itten başka hiçbir şey öğretmeyiz. Onun ieindir-
ki, benim derdim Yüce Meclisin Karma Bütçe 
Komisyonundadır. Hükümet teklifinde filân filân 
dernekler diye sıralayıp da para verilmesin veya 
verilsin d i,ye bir teklifi olmadığı halde, elimizde
ki listelere bakarsanız 35 - 40 derneğe Karma 
Bütçe Komisyonu 50 bin, 100 bin, 200 bin, 500 
bin lira para dağıtmıştır, arkadaşlar. 

İSMET KAPISTZ (Konya) — Doğru, çok 
doğru, yürekler acısı... 

NEOATİ GÜVEN (Devamla) — Bu durum
da ayağında ayakkabısı olmıyan vatandaşı Danış
tayı n ve adliyenin mahkemelerinin kapılarına se
nelerce götürürüz. Vatandaşa, adallet getireceğiz, 
vatandaşa müsavat getireceğiz, vatandaşı müref
feh ve mamur bir Türkiye'de yaşatacağız, deriz. 
A>dam elindeki malını satar dâvaya verir, mülkü
nü satar dâvaya verir, halısını satar avukata ve
rir, hiçbir şey çıkartamaz. Ondan sonra filân 
adamı dernek kurmuştur, canım bu dernek bizim 
partiyi dest eki iyocek, hele verelim şuna 300 bin.. 
Beytülmalin parası.. Onun için arkadaşlar, ben 
Kanma Bütçe Komisyonundaki arkadaşlardan, 
başından sonuna kadar hepsinden müştekiyim ve 
müşteki olduğumu da Türk Milletine bu kürsüde 
ifade ediyorum. Maliye Bakanlığı Bütçesine gelin
diği zaman bunların deprem bölgesine, tasarruf 
bütçesine aktarılarak, mayıslıktan süzülen suları 
içen köylülerin" içme sularına tahsis edilmesi için 
teklif yapacağım, arkadaşlar. Eğer, bu Meclis de 
benim giıbi düşünürse, biz bu memlekette her şe
yi önlemiş olacağız, arkadaşlarım. Bu memleket-. 
te ne solcu var, ne sağcı var, ne ilerici var, ne 
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gerici var, ne komünist var, ne milliyetçi var, ne j 
milliyetsiz var. 32 milyon da bu memleketin özbe
öz evlâdıdır, arkadaşlar. Bu memlekette ayrılık 
ve gayrılık yapıyorsak, bu derneklere verdiğimiz 
paralarla, biz bu hâdiseleri yaratıyoruz. Bugün 
biz bu paraları keselim arkadaşlar; memleket
te ne komünist kalır, ne ilerici kalır, ne geri
ci kalır ne bilmem ne kalır, hududu millî içe
risinde Türk Milleti kalır. 

BAŞKAN — Sayın Necati Güven görüştü
ğünüz konu derneklere yapılan yardım değil
dir. Danıştay bütçesini görüşüyoruz. 

NBCATL (İÜVKN (Devamla) — Sayın Baş
kan, derneklere yap lan yardımların Danış- I 
tayın bütçesine aktarılmak suretiyle adaletin I 
biran evvel... I 

BAŞKAN — D fendim onu söylediniz çok I 
güzel ama, mütemadiyen dernekler üzerinde I 
gör üşüyorsunuz. I 

NECATİ GÜVEN (Devamla) — Sayın Baş
kanım, ben bundan çok dertliyim. Mikrofonu I 
elime geçirdim de söyledim. Baş/üstüne. I 

Muhterem arkadaşlarım, Danıştay bütçesini I 
elimize aldık. 1967 yılına, çok hazindir, dâva I 
dairelerinde 45 522 dâva devredilmiştir. Yani I 
vatandaş 2,5, 3 sene sonra dâvasının neticesin- I 
den haberdar edilecektir. Dâva açmış, 50 bin, I 
100 bin, 500 bin lira vatandaşın idarede alacağı' 
var. (A. P. sıralarından, «üç günde de kara:- I 
alınıyor» sesi) üç günde karar alanların, 2,5 se- I 
ne mahkemede bekliydiler karşısında, imti
yazlı kimseler olduğuna hükmederiz. Ben bunu, 
Daıııştaym vazife ve salâhiyetlerini bilen bir 
insan olarak, bu mahkemeye yakıştırmıyorum, 
2,5 günde alınan karar diye bir şey yoktur, 
2,5 sene bekliyen bir vatandaş karşısında 2,5 
günde bir vatandaşa karar verilmez, arkadaş- I 
lar. İnşallah olsun. I 

Muhterem arkadaşlar, Danıştayuı dâva dai
relerini çoğaltmak suretiyle daha verimli bir 
hale getirilmesinin mümkün olacağı yoluna gi
dilmiş, fakat bundan da bir netice alınmamış
tır. Bölgelerde iptidai veya 1 nci derecede malı- I 
kemelerin kurulması lüzumuna Millet Partisi 
olarak inanmaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım ; 1966 yılında idari 
mahkeme olan Daıııştaym verdiği kararları üze
rinde durmak mecburiyetindeyiz. Daima bura
dan iktidar olarak, muhalefet olarak ve Hükü- I 
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met olarak Anayasadan, Anayasa nizamından, 
hukuk düzeninden bahsedip durmktayız. Hukuk 
düzeninden bahseden bizler, mahkemelerinin 
vermiş olduğu kararlara da hürmet etmemek
teyiz. Büyük bir mesuliyet ve vazifeyi üzerine 
alan Anayasa Mahkemesinin Başkanından tu
tun, azasına kadar hepsine bu kararların tatbik 
edilmemelerinin nedenleri üzerinde durmaları
nı, kararlar tatbik edilmediği müddetçe, büyük 
bir vebal ve mesuliyet altında olduklarını ken
dilerine hatırlatmak isterim. Bugün Danıştay 
tarafından verilen -kararların Hükümet tarafın
dan tatbik edilmemesi hukuk düzeninden, hu
kuk nizamından bahsedenlerin, kanun vardır, 
adalet vardır, mahkeme vardır, diye bu kürsü
den saatlerce bize bu mevzuları dinletenlerin 
samimiyetlerinden şüphe etmek endişesine düş
mekteyiz. Onun içindir ki, Hükümet olarak ya 
bu kararları tatbik edecektir, veya Anayasa mü
essesesi olan Danıştayı ben tanımıyorum, onun 
kararlarını ben tatbik etmiyorum, diyecektir. 
Eğer Danıştayı tanıyor, Anayasanın temel bir 
müessesesi olarak kabul ediyorsa, nasıl ki, kendi 
lehine verdiği kararları tatbik ediyorsa, aley
hine vermiş olduğu kararları da tatbik etmek 
mecburiyetindedir. 

Bununla beraber her hangi bir şekilde Da
nıştay tarafından verilen ihtiyatı tedbir karar
larını tatbik etmiyen Hükümetin bu durumu 
karşısında bir hukukçu olarak şunu da düşün
mekteyiz; hakları zail olan vatandaşlar tarafın
dan açılan dâvalar da maalesef bugün Danıştay 
Başkanının kasasında, dosyasında veya gözünde, 
açılan dâvalara bir numara verilip, alâkalı dai
relerde dosya numarası almak suretiyle, dâvaları 
açılmadığı suizannı da ortada dolaşmakta, 

DEVLET BAKANI ALÎ FUAT ALIŞAN 
(Samsun) — Acaba biraz vuzuh verseler; an
laşılmadı ne demek istedikleri. 

NECATİ GÜVEN (Devamla) — İhtiyati ted
bir dolayısiyle, yani umum müdürlerin, müste
şarların Hükümetin aleyhine aldığı tedbir ka
rarlarının üzerine, müddeti içerisinde, mağdur 
olan bu vatandaşların açmış oldukları dâvalar 
üzerine Danıştayda filân dosya ile dâvanız açıl
mış, mahkemesi filân gündür diye, aradan 6 - 7 -
8 - 9 ay geçtiği halde bu vatandaşlara bildiril-
mediğinin şayiası ortada dolaşmaktadır. Bunu 
da alâkalı Bakan bu kürsüde izah ederlerse 
memnun olurum. 
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Muhterem arkadaşlarım, bu mahkemenin da
ha iyi çalışması, vilâyetlerde alt mahkemelerin 
kurulması en büyük temennilerimizdendir. Bun
lar Hükümet tarafından yapıldığı takdirde biz
ler de bir vatandaş olarak veya bir siyasi teşek
kül olarak memnun olacağız. 

Danıştaym bütçesinin azlığından da müşte
kiyiz. Demin de söylediğim gibi, varlı vakitsiz, 
usulsüz yerlere tahsis edilen paraların bu şekil
deki temel müesseselerin daha sağlam işlemesi 
için, buralara aktarılması da daha iyi olacaktır. 
Bu aktarmaları da bir milletvekili olarak veya 
bir grup olarak lehte reylerimizi kullanacağımı
zı da arz ederiz. 

Muhterem arkadaşlar, biraz evvel bu kürsü
de Sayın Hükümet Başkanı, Adalet Partisi Ge
nel Başkanı konuşmaları arasında, biz Anaya
sadan tarafız, biz Anayasaya bağlıyız, biz Ana
yasa nizamını bu memlekette devam ettireceğiz, 
Anayasanın üzerine, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin üzerine gölge düşürmiyeceğiz, diye sözler 
söyledikten sonra dönüp bu sözlerini nakzeden, 
bunların üzerine gölge düşüren bir siyasi teşek
kül olarak 27 Mayıstan evvelki devreleri vebal-
leriyle, günahlariyle tarihe mal eden insanlar 
olarak, 1950 - 1960 m müdafaasını yapan bir 
Başvekilin Anayasanın yanında, Anayasanın 
savunucusu olacağına inanmıyan insan olarak 
bunun zabıtlara tescil ettirilmesinde Türk Mil
leti namına bir menfaat görmekteyiz. (M. P. sı
ralarından alkışlar) Bundan da üzüntü duymak
tayız. 

Danıştay Bütçesinin Türk Milletine, Büyük 
Millet Meclisine ve kendilerine hayırlı olması te
mennisiyle hepinizi hürmetle selâmlarım. (M. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Y . T. P. Grupu adına Sayın 
Cengiz Ekinci. 

Y. T. P. GRUPU ADINA CENGİZ EKİNCİ 
(Kars) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Danıştay Bütçesinin görüşülmesi dolayısiyle; 
bu idari kaza organının ismini sık sık siyasi tar
tışma alanına getiren ve : 

«Danıştay kararlarını tatbik ettindi, etme-
dindi» şeklinde devam eden münakaşanın ne
denleri üzerinde bir miktar durmak istiyoruz. 
Bildiğiniz gibi, hususiyle iktidarın el değiştirdi
ği günlerde, yüksek dereceli bir veya birkaç me
mur ne zaman başka bir göreve nakledilmişse, 

arkasından Danıştaym çok kısa bir zamanda ver
diği yürütmenin durdurulması kararı, gazetele
rin manşet haberleri arasında yer almış ve eğer 
icra, kendi yetki ve inisiyatifini kullanmada 
azimli ise, «Danıştay kararlarının tanınmadığı» 
Anayasa ihlâline dayanan bir iddia içinde, gü
nün renkli bir olayı haline getirilmiştir. 

Bu konu bugün de ağızlardadır ve muhalefet
teki politikası; 

«Danıştay kararlan uygulanmıyor. îşte yeni 
bir 27 Mayıs» diyerek suni bir heyecan gösteri
sine girerken, iktidardaki politikası da : «Karar 
zaten ittifakla değil çoğunlukla alınmıştı demek 
gibi bir acaip mantık örneği vermektedir. 

Oysa mesele ne o, ne de ötekidir. Danıştaym, 
esas hakkında 2 - 3 yılda karar veremiyeceği bir 
idari yetki ve tasarruf sahasında, hiçbir zaruret 
olmadan bir - iki günde yürütmeyi durdurma 
kararı vermeyi itiyat haline getirmesi bu saha
daki çatışmanın temel sebebini teşkil etmekte
dir. 

Demek istediğimiz şudur, arkadaşlar; iktidar 
kendi politikasını tatbik edebilmek için, elbette 
ki; kendi politikasına ve kendi görüşüne uygun 
adamlarla, hizmet erba'biyle görev ifa edecektir. 
Bu gayet tabiî hakkıdır, bütün liktidarlar bu yo
la gitmişlerdir. Bu haklı görüşle bir yüksek de
receli memur yerinden değiştirildiği vakit Danış
tay iki saatte yürütmenin durdurulması karariy-
le o memurun yanındadır ve ücranın karşısına çık
mıştır. Fakat, arasından seneler geçtiği halde, 
esas hakkında kararı almak mümkün olamamak
tadır, esas hakkındaki karar alındığı vakit de tat
bik kabiliyeti kalmamıştır. 

Danıştay, Devletin karşısında ferdin hakkmı 
korumak, haksız ve yetki dışı idari tasarrufları 
önlemek, böylece devletle fert arasındaki müna
sebetlerde zayıfı kuvvetliye ezdirmemek suretiyle 
hukuku hâkim kılmak fikrinin vücut verdiği mu
teber bir Anayasa müessesesidir. Fakat Danış
tay, tehiri icra için bir gerekçeye de ihtiyaç duy
madan hüküm tesis ederken, acele ile hüküm te
sis ederken bu çizginin dışına koyar da Hüküme
tin idari tasarruf yetkisini zorluyor gibi gözü
kürse, icraya karşı cephe almaya istekli olan çev
relerin hâmisi mevkiini ihraz eder. 

Danıştaydan beklenen, bu mânada bir siya-
net havası yaratmak değil, çeşitli sendikalaşma 
ve teşkilâtlanma hareketleri ile Hükümet yetki-
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lerini kuşa çevirme temayüllerinin alıp yürüdü
ğü bir ortamda, istikrar unsuru olmasıdır. 

Danıştaym aldığı her yürütmeyi durdurma 
kararı, iktidar ve muhalefet arasında sonu gel-
miyen ya sessiz, ya gürültülü tartışmalara, bu du
rum ise, bir iç huzursuzluğa yol açmaktadır. Bu 
sonucu, Danıştay kararlarının istikrar müessesesi 
olması gerektiği gerçeği ile telif etmeye imkân 
göremiyoruz. İdare hayatında istikrar sağla
mak için vücuda getirilen bir Anayasa kurulu
şundan sâdır olan kararların tedirginlik sebebi 
olması icra zaviyesinden de, idari kaza yönün
den de makbul olmaktan uzaktır. Hususiyle Da
nıştaym, kendi karar yetkisi sınırını aşarak, Hü
kümet etme yetkisinin hududuna dayanmak su
retiyle idare hayatında gereksiz bir buhran yarat
ması; ya müesseseyi ıslah, yahut hâkim zihniyeti 
tashih noktasından derhal ele alınması iktiza 
eden bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bu problem şudur, arkadaşlar: 
Devlete mi, yoksa Devlet Şûrasına mı takad

düm tanıyacağız? 
Yüksek dereceli bir memura; Hükümetin ida

ri tasarruf ve icra yetkisine rağmen, oturduğu 
makamda ipka etmek kararı veren Danıştay; as
lında memurun makam garantisinden mi, yoksa 
müktesep hak teminatı noktasından mı hareket 
etmelidir? Bu konudaki rahatsızlığın büyüğünü 
kerre içerisine olarak belirteceğim; «İdare kara
rının icrası halinde telâfisi imkânsız ağır bir za
rarın meydana gelip gelmiyeceği» hususu zerre 
kadar hesaba katılmadan, seri halinde tehiri icra 
kararları verme alışkanlığından geldiğine göre, 
Danıştayıh ya re'sen bu tatbikattan vazgeçerek 
bir dikkat ve titizlik dönemine girmesi, yahut yü
rütmeyi durdurma kararlarının şekil ve şartları 
ile, ne suretle infaz edileceğinin, metinlerle açık
lığa kavuşturulması iktiza etmektedir. 

Aksi takdirde, bugün yapılagelmekte olduğu 
gibi gerekçesiz ve infaz kabiliyetinden yoksun 
kararlar vermeye devam etmek, mevcut buhranı 
daha da artıracaktır. Hele, yürütmenin durdu
rulması kararının iki günde verilmesine mukabil, 
esas hakkındaki kararın, bırakın halk efkârını, il
gilisi tarafından bile unutulmuş olması, unutu
lan karar çıktığı vakit de çoğu kere uygulama 
değer ve sahasının kalmamış bulunması, dikkatle
ri bu zaviyeden de tırmalayıcıdır. 

Muhterem arkadaşlar; konunun hukuk ve si
yaset plânında ağırlığı vardır. 

Danıştayın, yürütmeyi durdurma kararları, 
bu yüksek yargı organını politik çekişme alanına . 
getirmiş, kararların siyasi görüşler istikametinde 
kıymetlendirilmesi ise, haklılık derecesinin mü
nakaşasına yol açmıştır. Takdir edilecektir ki; 
bu tatbikattaki tartışmaların başlaması ve maale
sef devam etmekte bulunması, Danıştay etrafın
da kurulması iktiza eden itimat ve itibar âbidesi
ni sarsacak niteliktedir. 

Türk ulusu adına hüküm veren hâkimlerin, 
Danıştayda bundan evvel görev alış şekilleri de, 
idari kaza liçin ayrı bir talihsizlik sayılabilir. 

Bu noktada yapılacak iş; kaza ve yargı kad
rolarına üye seçerken, siyasi kuvvetin yani Hü
kümet ve meclislerin, mutlak surette seçmen ol
masını öngören, siyasi tasalluttan azade bir 
sistem bulmaktır. 

Bunu yapabildiğimiz takdirde hastalığın mü
him bir miktarını tedavi etmek mümkün olacak
tır. 

Danıştay, iş çokluğundan da rahatsızdır. Ardı 
arkası kesilmiyen bir dâva akınının ifade ettiği 
mâna şu olmak lâzımgelk'; ya. idaremiz, haksız 
tasarruflar itiyadı içindedir, yahut fert, hakkına 
razı olmamak gibi, bir anlayışa kendisini kaptır
mış bulunuyor. 

Her iki hâlde dahi idare ve toplum yapımız 
namına ferahlık verici olmaktan uzak bulunan 
böyle bir ortamda, kanaatimizce tek çıkar yol, 
bir defa daha Danıştaym dikkat ve basiretinden 
geçecektir. Nihayet arkadaşlar, vatandaş; filân 
genel müdür bahis konusu olunca bir, iki günde 
karar veren Danıştaym, vatandaş falan pt>sta 
müvezziini yıllarca gözleri yolda bekletmesi do 
Danıştay namına güzel değildir. 

1967 bütçesinin Danıştaya hayırlı, adalet zin
cirimiz içinde önemli bir halka teşkil eden Da
nıştay'ın da başarılı olmasını dilerim. 

Saygılarımla. (Y. T. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — T. î. P, Grupu adına Sayın 
Yunus Koçak. 

T. î. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 
(Konya) — Sayın Başkan, sayın millet vekil-' 
leri, 

T. î. P. Grupu adına Danıştay bütçesi üze
rindeki görüşlerimizi arz etmek üzere huzuru
nuzu işgal etmiş bulunuyorum. 

Hepinizin biMiği ıgibi ilkel irusan topluluk
larından Devlet düzenine geçiş hukuk Devleti 
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kavramının yerleşmesiyle sağlanmıştır. Bir yan- ; uyuşmazlıklarının çözümünü adlî yargı organ
da milletin oylarından aldığı yetkiyle icrayı yü
rüten Hükümet, bir yandan kendi seçtiği icra
ya tabi olmayı kabul eden vatandaşlar önceden 
'bilinen ve tasvip gören birtakım kurallarla, ara
larında bir ahenk, ve düzenli yaşama ortamı te
slis etmişlerdir. Böylece ilk kuruluşundan bu 
yana Devlet, üretim araçlarının gelişmesi ve va
tandaşlar arasında bunların yarattığı değerlerin 
paylaşılmasının şeklini tâyinden önce, idare 
edenlerle idare edilenler arasında belli kural
lara uymayı karşılıklı olarak taahhüt etmekle 
başlamış ve bu yolda gelişme göstermiş, ahenk 
ve huzur karşılıklı olarak bilinen kurallara gös
terilen saygı oranında artmış bu kurallara tarar
lardan birinin uymaması oranında yani karşı
lıklı taahhütlere uyulmaması oranında huzur 
ve gelişme yerini anarşiye ve huzursuzluğa terk 
etmiştir. 

Ulusal egemenliğin, ve bu egemenliği ıtfus 
adına kullanan organların dayanağı yine ulu
sun tasvibiyle meşruiyet kazanmış olan Anaya
salardır. Bizde de Anayasa idare edenlere ve edi
lenlere karşılıklı hak, yetki ve .yükümler getir-. 
mis ve bu anlaşmanın tarafların keyfî yorum-
lariyle ihlâlini önlemek için yargı organları te
sis ederek tarafları hiç fark gözetmeden, bu yar
gı organlarının kararlarına uymaya mecbur 
tutmuştur. 

İşte hukuk plânında Hükümet ile vatan
daşlar arasındaki hak ve görevlerin ifasını ayak
ta tutan denge budur. Bu dengenin bozulma-
dığı oranda, Anayasa düzeninin varlığından ve 
'işlemesinden söz edilebilir. Denge icra lehine 
bozulduğu zaman despot Devlet, dikta söz ko
nusu olur. Bu denge icra. aleyhine bozuldu
ğu anda anarşi meydana gelir, Devlete güven 
kalmam, vatandaş bizzat hak alma yoluna sap
maya mecbur kalır. 

İşte Anayasamız, bu denge araçlarından biri 
ve belki de en önemlisi olarak 2 noi maddesin
de hukuk Devleti olarak tanımlandığı Devleti
mizin ve bu Devlet içinde idareyi keyfiliklere 
sapmamak, iş başına gelenlerin kendi istedik
leri şekilde bir yönetimini halka dayatmalarını 
önlemek için, 1.14 neü maddesiyle, idarenin bü
tün eylem ve işlemlerini yargı mercilerinin de
netimi altına koymak prensipini öngörmüş ve 
vatandaşların genellikle kendi aralarındaki 

larma bırakarak, vatandaşla Devlet arasındaki 
eylem ve işlemlerin denetimini 140 ncı mad
desi ile Danıştay denilen kuruluşa, ayrı bir ih
tisas mahkasiue bırakmıştır. 

Böylece Danışıtaym hukuk Devleti kavra
mının yerleşmesinde ve vatandaşlara karşı ida
renin keyfîliklere saymamasında önemli bir 
yeri olduğu görülmektedir. Anayasa düzeni 
ve iktidarın meşruluğu, vatandaşla icra ara
sındaki sürtüşmelerde icranın hukuka ve yargı 
organlarının kararlarına saygılı olduğu ıniisbotte 
mevcuttur. İcranın, kendisi ile vatandaş ara
sındaki uyuşmazlıklarda Danıştay kararlarına 
her hangi bir sebep ve mazeretle uymaması 
idare edenlerle edilenler arasındaki dengeyi 
idare edilenler aleyhine bozmuş olur. Bu 
Danıştay kararlarına uymama velev çok ma
kul sebeplere de dayansa bu yola bir defa 
sapmış olan idare kendisini bu saplantıdan 
kolay kolay kurtaramaz, ve hukuk Devleti 
mefhumu yani Anayasa ihlâli artan bir tempo 
ile söz konusu olmaya başilar. 

Biz Hükümeti kendi ağırlığı ve elinde bu
lundurduğu güçlerle bu dengeyi halkımız 
aleyhino bozmamaya çağırır, aksii takdirde. 
Anayasaya yani 'mahkeme kararlarına, bu ara
da Danıştay kararlarına, hiçbir tenkide mey
dan vcrmiyccck şekilde saygılı olmıyan bir 
iktidarın meşruiyetini savunmak kolay olmaz, 
lıatltâ mümkün olmıyabilir. 

Ve de Hükümetin, biz milletin oyu ile gel
dik, yolundaki gerçeğe uygun savuran asımı, 
Anayasaya saygılı olmıyan bir tutuma girdiği 
andan itibaren, önemsiz hale getirir. 

Bu nedenlerle; Danıştayım kararlarını ye
rine getirmekte, iktidarın, kararın mahiyeti 
ne olursa olsun, büyük çıkarı olduğu dik
katle göz önünde tutulmalıdır. 

Bu saygı, Anayasaya saygı, ulusal egemem-
liğe saygıdır. Ve bu saygı iktidarın itibarını 
azaltmak şöyle dursun gücünü artırır ve de
mokrasiye, hukuk Devleti düzenine in'tıbak 
etmekte güçlük çekenlerin bahaıne bulmalar in ı 
imkânsız halle getiılir ve demokratik düzenin 
sarsılmadan gelişmesinin iyi bir zemini olur. 

Danıştayım işlemesine gelince; Danıştay bu
günkü kadrosu ve imkânlariy!e kendisine ge
len işleri yapacak durumda değildir. İlk de-
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reçeli idari mahkemelerin biran önce ku
rulması gerekir. Anayasanın, idarenin hiçbir 
eylem ve işleminin yargı mercilerinin deneti
mi dışında bırakılamaz yolundaki hükmünü 
gerçekleştirmenin, pratik olarak başka çaresi 
yoktur. Anayasa düzeninin yaşatılmasının yolu, 
yegâne yolu, Anayasa esprisine, Anayasa ku
rallarına ve bu Anayasaya göre kurulmuş yargı 
ve denetim organlarının kararlarına (anı uy
gunluk halimde bulunmamızla mümkündür. 
Hepimizin üzerinde birleşeceğimiz .asgari müş
terek budur. Ayrıca Danıştaym, Anayasamı
zın sosyal hukuk Devleti ilkesine bağlılık zih
niyetinde ve modern idare hukuku yolundaki 
gelişmeleri yakından takip için Danıştay üye
lerinden, yardımcılarından ve kamun sözcüle
rinden, diğer memleketlerin daıııştayjarı, özel
likle Fransız Danıştayı nezdindc en az altı ay 
•staj yapmaları veya görgü ve bilgiler ini artır
mak üzere orada bulunmalarımı sağlamak yo
lunda kültürel anlaşmalara maddeler koymak 
ve Fransız Danıştaymm kararlarını bütün 
Danıştay mensuplarımın muntazaman izlemele
rini sağlıyacak yollar bulmak lâzımdır. Bu 
amaçları gcrçckleştirmek için bütçeye konu
lan yurt dışı araştırmalar için 84 830 lira 
basın ve kitap için 60 000 lira çok yetersiz
dir. Bir Anayasa kuruluşu ve yüksek denetle
me organı için bu tahsisat miktarının a-lığı 
bakımından üzücüdür ve bu müessesenin pe'r 
de ciddiye alınmadığının bir belirtisi olarak 
öne sürülebilir. Burada bir mukayese imkânı ver
mek içim genellikle Almanya ve Amerika'ya, gön 
derilen emniyet mensupları için ayrılan yurt 
dışı staj ve öğrenim yolluğunun 105 001 lira, 
yurt dışı kongre ve konferans yolluğumun 
74 000 lira yani toplam yurt dışı emniyet 
mensuplarının yolluklarının madde 12.853. 
12.871, 12.872 ye gi'yve 214 000 lira olduğunu 
söylersek maddeye göre İçişleri Bakanlığının 
pek geniş tutulmuş olan sair yollukları dı
şında ayrıca 12.834 ncü maddeye göre leşleri 
Bakanlığı- kurs yolluğunun 415 200 lira ol
ması karşısında, Hükümetin ve bütçenin ka
rakterimin bir hukuk 'Devleti bütçesi olm^k 
tan ziyade, bir polis Devleti bütçesi karak
teri taşıdığını söylemek her halde mübalâğalı 
bir hüküm olmaz. 

Bu sebeplerle vatandaşla idare arasında'-'" 
ihtilâflarda bu yüksek yargı organınım kararları

na gösterilen saygılılk veya saygısızlık da bir ara
da mütalâa edilince idarenin Danıştay denetimi
ne, eylem ve işlemlerinin denetimine imkân bı
rakmayacak bir bütçe ile karşımıza çıktığını söy
lemek gerekir. 

Danıştay Bütçesi dolayısiyle temkid ve te
mennilerimizi kısaca arz etmiş bulunuyoruz. 
Orupum ve şahsım adına saygılar sunarım. 
Danıştay bütçesinin hayırlı olmasını dilerim. 
(T. İ. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Orupu adına 
Sayın Orhan Eren. 

A. P. ORUPU ADINA ORHAN EREN 
(Ankara) — Sayın Başkan, sayın millet vekilleri; 

Danıştay 1967 malî yılı bütçe teklifi üzerin
de Adalet Partisinin görüşlerini arz etmek 
üzere yüksek huzurlarınızı işgal ediyorum. ' 

Bütçesinin görüşülmesi vesilesiyle söz alan 
muhalefet grupları sözcüleri Danıştaym tehiri 
icra kararlarının infaz edilmemesi mevzuunu 
dile getirmekte, bu mesele geçen seneki şidde
tini muhafaza etmemekle beraber bu sene de 
Meclislerimizi işgal etmektedir. Bilhassa yük
sek dereceli memurlardan arzusu hilâfına baş
ka göreve verilenler, Danuştaya müracaatla 
dâva ikame etmekte ve tekiri icra talebetmek-
tedir. Danıştay 'da bu müracaatları derhal 
is'af ile icranın tehirine karar vermektedir. 
Buraya kadar olan kısım gerek memurunun 
hakkının istihsali zımnında Danıştaya müra
caatı ve gerekse Danıştaym tehiri icra kara
rı vermesi meselesini, üzerinde durulup görü
şülecek mahiyette meseleler olarak telâkki et
memekteyiz. 

Muarızlarımız ile aramızdaki ihtilâf mevzuu 
olan husus, bundan sonraki kısımda yani ida
reye tebliğ edilen tehiri icra kararının mutlaka 
tatbik edilmesi, meselâ nakledilen memurun 
tekrar eski vazifesine devam etmesi icabettiği 
iddiasıdır. Bu iddia samimî 'bir kanaatin ileri 
sürülüşü olarak kabul edilemez. 

Anayasanın 105 nci maddesi, «Her Bakan, 
kemdi yetkisi içindeki işlerden ve emri altın
dakilerin eylem ve işlemlerinden sorumludur.» 
demektedir. Münhasıran tâyin sebebiyle de ol
sa karşı karşıya gelmiş şahısların birinin yapa
cağı mesuliyeti mucip bir işlemden dolayı 
diğerini mesul tutmak hukuk kaideleri ile 
bağdaşamaz. Böylesine siyasi ve hukukî me-
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suliyet tekaibbül etmiş Bakanların i'timaldet-
mediği veyahut da verimsiz bularak yerini de
ğiştirdiği bir memurla statükoda değişiklik 
yapmadan mutlaka beraber çalışmak mecburi
yetinde kalmasına dünyanın başka yerinde 
raslanamaz. Bizde de böyle bir durumun müm
kün olacağını düşünmek muhaldir. 

Geçen sene bütçe konuşmaları sırasında ifa
de edildiği gibi gelmiş geçmiş hükümetler za
manında da bu nevi kararların infaz edilmedi
ğinin pek çok misâllerini zikretmek mümkün
dür, 

Bırakalım memur tâyinlerinden mütevellit 
infazlardan kaçınmayı en basit vatandaş men
faatlerine taalluk eden basit ölçüdeki kararla
rın dâhi bazan tatibikaıt görmediği bir vakıa 
lolarak karşımızdadır. 

Sayın muhaliflerimiz batıl misâl değildir, 
yahutta ovellki idarecilerin tajttbik ctımemeleri 
sizin do tehiri icra kararlarını tatbik etmeme
nizi icabotltiıımez d'cımdktodirler. HaDbuki mese
leye bu yönden değil, başka bir açıdan bakılır
sa biz tatbik edemiyoruz bizden evvelkiler de, 
dalba öncekiler zamanında da tatibikat görme
miş bulunan bu nevi tdhiri icra kararlarının tat
il) ilka t görmesi aıitık mahzurlu olarak kabul edil
melidir. Bunun mutlaka tatbikat göreceğini 
iddia etmek samimiyetten uzak bir iddia olarak 
kabul edilmek icabeder. 

Esasen Danıştay Kanununda madde 95 ted
vin edilirlken tatbikatı bilen vâzıı kanun mad
deye «Danıştay ilâmları icaplarına göre, eylem 
ve işlem tesis etmıiyen idare aleyhine Danıştay-
da maddî ve manevî tazminat dâvası açabilir» 
ıhükmüriü koymak sur eltiyle, dâva ikâme eden 
şahısın ilâmının infaz edilmeımesinden mütevel
lit zararın tazminini derpiş etmıiştir. Bu nutk
umun mefhumu 'mulha lifimden anlaşılacağı üze
re idareye kararı infaz edip etmemek giibi bir 
imkân tanınmış olmaktadır. Kısaca teımas et-
tiğkmiz bu mevzudaki münailcaşalarda artık 
ümide diyoruz ki, bir son verileeelkıtlr. 

Bütçesini görüşmekte bulunduğumuz Danış-
tayda göçmüş yıllar itibariyle açılmış dâvalar 
ve diğer çeşitli işler Danıştaym kadrosunun 
kifayetsizliği yeniden çıkarılan kanunların da 
yeni yükler getirmesi sebebiyle seneden sene
ye büyük artışlar kaydetmiş müterakim dosya 
adedi 1964 yılında 50 binin üzenine çıkmıştır. 

Bu şişkinliğin önümü almanın, vatandaş müra
caatlarının senelerce bekletilmeden cevaplandı
rılıra asının yolunu, o zamanın iktidarı gene geç
miş senelerde olduğu gÜıbi Danıştaya yem daire-
ler ilâve etmek ve kadrosunda % 60 a varan 
genişletme gotı'ınmek suretiyle 521 sayılı Kanunu 
çıkararak bulmuştur. Malûmunuz olduğu üze
re daire adedi 12 ye yükselmiştir. Şimdi arz 
edeceğim rakamlara dikkat edilirse, yakın bir 
gelece'kte mevcut daire adedi gene ihtiyaca ce
vap verilmekten uzak kalacaktır. 

1953 yılında crteLsi seneye devredilen dosya 
miktarı 8 812 iken, 1956 yılında 24 297 ye, 1959 
yılında 37 680 e, 1903 yılında 5.1 284 e vâsıl ol
muştur. Yeni dairelerin ilâvesi Danıştayda ça
lışmayı bir mislime tevsi ettiği halde 1966 yılın
dan 1967 ye devredilen iş sayısı 'gene küeiiın-
senimiyeccik bir azaımette 40 685 rakamında 
ifadesini ıbulmuştur. 

Görülüyor ki, Danıştaym idari ve dâva daire
lerinin miktarım artırmak salim bir yol değil
dir. Geçen sene bütçe müzakereleri sırasında 
hemen bütün partilerin kurulmasını temenni et
tikleri bölge idari mahkemelerinin teşkili, mese
leye katî bir çözüm yolu getirecektir. Anayasa
mızın idarenin her türlü eylem ve işleminin yar
gı denetimi dışında bırakılmaması hükmü gere
ğince esasen idarede de artmakta bulunan bilcüm
le muameleler ve kararların bir defa da Danış
taya gitmesi bu neticeyi ortaya getirmektedir. 

Danıştaya başvuran her vatandaşın lüzpmsuz 
bir gayrete düştüğünü düşünmek hata etmek de
mek olur. Zira, çalışma tarzı itibariyle bir bida
yet mahkemesi gibi vazife görmekte bulunan 
bu yüksek yargı organının belli hâdiselerde bir 
içtihada varıp benzer hâdiselerde de onu tatbik 
etmek gibi bir imkâna sahibolmayıp birbirini 
nakzeder şekilde kararlar almak mevkiinde kalışı 
vatandaşı teşvik eder bir mahiyet ve mâna taşı
maktadır. Tabiatiyle bu küçük meseleler hakkın
da bir sulh hukuk mahkemesi gibi vatandaşa hi-
tabetmek zorunluğu, Anayasanın kendisine bir 
üst mahkeme adından da anlaşılacağı üzere, da
nışma organı olarak, Bakanlar Kurulunca gön
derilecek kanun tasarıları hakkında düşünce
sini bildirmek, tüzük tasarılarını imtiyaz, şart
laşma ve sözleşmelerini incelemek gibi hakika
ten Devlet hayatında pek önemli vazifelerinin 
gözden kaybolmasına sebebolmaktadır. Dikkat 
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olunur ise, Danıştaya seçilecek şahısların vasıf- 1 
lan sıralanıp kimlerin seçilebilecekleri belirti- I 
lirken daha ziyade Danıştaym bahsettiğim va
zifeleri lâyıkı veçhile görebilecek derecede Dev- I 
let hizmetinde bulunmuş büyükelçi, general, pro
fesör ve Temyiz Mahkemesi reis ve üyeleri v.s. I 
gibi şahısların zikredilmiş olmasının sebebi bu
dur. Yalnız başına bu sebep dahi bölge mahke- I 
melerinin kurulması işinin gecikmiş bir iş oldu
ğunu kabule yetecek niteliktedir. I 

îşte yukarda arz olunduğu üzere mevcut zor- I 
lukları ortadan kaldırmak böyle bidayet mahke- I 
melerinin kurulması ile mümkün olacaktır. Batı 
memleketleri de aynı yollardan geçmiş, aynı sı
kıntılara muhatabolmuş ve meselelerinin çözü
lebilmesini bidayet mahkemelerinin kurulu
şunda bulmuştur. Fransa 100 senelik bir tatbi
katta elde ettiği bilgüerle 1953 yılında bidayet I 
mahkemelerini teşkil etmek zaruretine kaani ola- I 
rak 27 bölgede mahkeme kurmuş, 50 binin çok I 
üzerinde bir seyir gösteren müterakim dosyalar I 
5 bin civarına inmiştir. Keza Almanya bölge 
idari mahkemelerini kurarak teşkilâtlanmış bü- I 
yük ölçülere varan sıkıntılarını ortadan kaldır
mıştır. I 

Anayasamız 140 ncı maddesinde Danıştayı ge- I 
nel olarak bir üst derece idari mahkeme olarak 
tavsif ettiğine göre, alt derecedeki mahkemeleri I 
de evleviyetle kabul ediyor demektir. 

Maddenin gerekçesinde alt mahkemelerin, I 
kurulmasının kabul edildiği açıkça görülmekte- I 
dir. Halen büyük bir ihtiyaca cevap vereceğin
den şüphe edilmiyen bölge idari mahkemele- I 
rinin teşkili işin Danıştay ve İçişleri Bakan- I 
lığında çalışmalar mevcudolduğu malûmunuz
dur. Geçen sene bütçe görüşmeleri sırasında 
ileri sürdüğümüz görüş ve temennilerimizi bu se
ne de tekrarlıyor ve Hükümetten bu hazırlığın 
süratlendirilip bir neticeye varılmasını, tasarının 
Yüce Meclise getirilmesini rica ediyoruz. 

Kanun çıktığı ve mahkemeler kurulduğu an
da Danıştaya daha az iş geleceği için mevcut sı
kışıklık ortadan kalkacak, Danıştay önemli işlere I 
bakan üst mahkeme ve içtihat koyucu müessese I 
olacak büyük münakaşalara konu olan tehiri I 
icra kararları bir içtihada bağlanmış olacağı için I 
bu vadidediki yersiz münakaşalar da ortadan 
kalkmış olacaktır. I 

Danıştaym bugün ehemmiyet arz eden bir di- I 
ger meselesi de hepimizin bildiği gibi, yeni dâva | 

1 dairelerinin ilâve edilmesi neticesi mevcut bi-
I nanm kifayetsizliğidir. Teşkilâtı % 60 civarın

da bir artış kaydeden, genişliyen Danıştay, es-
I ki binaya tabiatiyle sığamamış, eski binası 
I büyüklüğünde bir binaya daha ihtiyaç hâsıl ol

muştur. Bu Sebeple Danıştay kendi binası ar-
I kasında iki binayı kiralamak durumunda kal

mış ve teşkilâtı bölünmüştür. Halbuki dairele
rin birbiriyle sıkı irtibatı olması icabettiğinden 
bir bütün olarak çalışması tabiîdir. Genel ku
rul, dâva daireleri kurulu, içtihadı birleştirme 
ve idari daireler, başkanlar kurulu gibi birçok 
kurul birlikte çalışma istiyen topluluklardır. Di
ğer taraftan geçmiş devrelerde milyona yak-

I laşan karara bağlanmış dosyaların saklanması 
için, içinde hususi bölmeleri bulunacak bir ar
şive ihtiyacı bir zaruret olarak karşımızdadır. 
Bütçede bu seneki binalar kirası 700 bin lira ola-

I rak derpiş edilmiştir. Takdir edersiniz ki bu 
meblâğ küçük bir rakam değildir, yalnız başı
na bu rakam dahi Danıştay binasının süratle 
yapılmasını icabettirir mahiyettedir. 1966 yılı 
bütçesinde bina inşaatı için konulan bir milyon 
liralık tahsisatın 510 bin liralık kısmı için ihale 
yapılmıştır. Yeni bina eski Danıştay binasına 

I bitişik arsa üzerinde inşa olunacağından eski bi
nanın yıkılması mecburiyeti vardır. Bu durum-

I da kiralanacak yeni bir bina müessesenin biraz 
daha dağılıp biraz daha parçalanmasına mün
cer olacaktır. Bütçeye konulan 1 milyon lirabk 

I tahsisat yerinde bir tasarruf olmaktadır. 
I Arz olunan sebeplerle Danıştay 1967 yılı 
I bütçesinin memlekete ve müesseseye hayırlı ol

masını dileriz. Hepinizi A.P. Grupu adına hür
metle selâmlarım. (A.P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Cengiz 
Nayman. 

C. H. P. GRUPU ADINA CENGİZ NAY-
I MAN (Kayseri) — Sayın Başkan, muhterem 
I arkadaşlar; Danıştay Bütçesi üzerinde C. H. P. 

Grupunun görüş ve dileklerini arz etmek üzere 
I »öz almış bulunuyorum. 

I Ferdî hak ve hürriyetler karşısında idare-
I nin keyfiliğini önleyecek ve idarenin Hukuk 
I Devleti anlayışı içinde çalışmasını denetliyecek 
I bir kuruluş olan Danıştay, bizde ilk defa taz-
I minatın getirdiği ıslâhat hareketleri içinde 
I 1868 de kurulmuş ve devamlı olarak gelişmiş, 
I 521 sayılı Kanuna bugünkü durumu almıştır. 
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İdareyle şahıslar arasındaki ihtilâfları hal
letmek, Hükümetin göndereceği kanun tasarı
ları hakkında görüşlerini bildirmek, tüzük ta-
sarılariyle imtiyaz sözleşmelerini incelemek ve 
kanunlarla verilen diğer vazifeleri yerine getir
mekle görevli olan Danıştay, bu hüviyetiyle, 
hem yüksek bir idare mahkemesi, hem de bir 
danışma ve inceleme merciidir. 

Danıştay, Anayasamızda ye rai an ve Hukuk 
Devleti anlayışının teminatı olan yüksek yar
gı •organlarından biridir. İdarenin fert hakları
nı çiğnememesi ve hukuk dışı keyfiliklere sap
maması ancak Danıştay'ın yapacağı tesirli de
netleme ile mümkündür. 

Danıştay kararlarını yerine getirmek, icra 
sorumluluğunu taşıyanlar için kaçınılmaz bir 
mecburiyettir. Mahkeme kararlarına saygı, Hu
kuk Devleti anlayışının tabiî bir sonucudur. 

Buna rağmen, A. P. iktidarının başından bu 
yana, Danıştay tarafından verilen kararlar ye
rine getirilmemekte ve yapılan bütün haklı 
uyarmalara rağmen son derecede hatalı bir tu
tumda inatla İsrar edilmektedir. 

Bu suretle Hukuk Devleti inancı yıpranmak
ta ve açıkça Anayasanın 132 nci maddesine ay
kırı davranışlar ortaya çıkmaktadır. 

Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi, 
hiçbir kuvvetin karşı koyamıyacağı bir Ana
yasa emridir. 

Ne Hükümet, ne de Meclis Mahkeme karar
larının yerine getirilmesine mâni olmak hakkı
na sahip değildir. 

Geçen yıldan bu yana, yalnız Devlet Per
soneli ile ilgili konularda değil, çeşitli konu
larda verilmiş olan yürütmeyi durdurma hattâ 
iptal kararları Hükümetçe hiçe sayılmıştır. 
Her geçen gün bu Anayasa dışı davranışlara 
yeni örnekler katmaktadır. 

Danıştay kararlarının yerine getirilmemesi 
için bugüne kadar ileri sürülen sebepler hu-
kufean kabulü mümkün olmıyan bahanelerden 
ibarettir. Nitekim , arkasına sığınılan bu baha
neler ortadan kalktığı zaman dahi bağlayıcı 
Yüksek Mahkeme kararları infaz edilmemiştir. 

Meclis kürsüsünden, yerine getirilmiyen 
Danıştay kararlarının bâzıları için «bu karar
lar çoğunlukla verilmiştir» kabilinden, şaşıla
cak derecede hukuk dışı sözler dinledik. Nasıl 
ki, bir kanunun oybirliğiyle değil, çoğunlukla 

kabulü bu kanunun hukukî gücünü azaltmaz
sa, bir kararın Damştayca çoğunlukla verilmesi 
Anayasanın 132 nci maddesine göre bu kararın 
yerine getirilmesi meoburiyetini en küçük ölçüde 
hafifletmez. 

Danıştay kararını yerine getirmekle so
rumlu olan icra makamları, bu mahkeme ka
rarlarının haklılığını, isabet derecesini, hukuka 
uygunluğunu münakaşa edip değerlendirmeye 
yetkili değillerdir. Anayasa bu konuda kendile
rine bir takdir hakkı vermemiştir. Böyle bir 
davranış icra makamını, yani ihtilâfta taraf 
olan bir makamı mahkemenin yerine geçirmek 
gibi ters bir anlam taşır. 

Darııştaym verdiği yürütmeyi durdurma ka
rarlarının kesin olmadığı şeklinde tamamiyle 
hukuk dışı bahanelerin ileri sürüldüğünü de 
görüyoruz. Yürütmeyi durdurma kararları da, 
en az iptal kararları kadar, uyulması zaruri 
olan kazai kararlardır. Bu kararların nihai ol
maması, kazai ve bağlayıcı vasıflarını azaltmaz. 
Yürütmoyi durdurma kararını değiştirmek ve 
kaldırmak yetkisi de yine o kararı veren Da-
nıştayındır. 

Bâzı hallerde, icrası durdurulan kararla bo
şalmış olan kadrolara yeni tâyinler yapıldığı, 
bu sebeple Danıştay kararlarının infazının im
kânsız olduğu bahanesi öne sürülmüştür. Bu 
(bahane hukuka aykırıdır. Kaldı ki, söz konusu 
kadroların boş kaldığı veya boşaldığı hallerde 
do Danıştay kararlarına karşı aynı saygısızlık 
devam ettirilmiştir. 

Bir genel müdürün almış olduğu yürütme
nin durdurulmasına dair Danıştay kararı, «ye
rine yeni umum müdür tâyin ettik, bu sebeple 
Danıştay kararını infaz etmek imkânımız kal
madı» bahanesiyle infaz edilmemiştir. Halbuki 
sözü geçen Danıştay ilâmında yeni yapılan tâ
yinin de durdurulduğu açıkça yazılıdır. Hattâ, 
buna benzer olayların birinde, yeni tâyin edi
len genel müdür istifa etmiş ve kadrosu boşal
mıştır. Bu suretle elinde Danıştay ilâmı bulu
nan asıl genel müdürün denli al işe başlatılma
sı mümkün ve zaruri iken, yine de, Anayasanın 
132 nci maddesi hiçe sayılarak Danıştay kara
rma uyulmamıştır. Keyfî şekilde, boşalan yere 
bir başka şahıs tâyin edilmiştir. 

Bu olay, Hükümetin Danıştay kararları ko
nusundaki asıl niyetini ve ileri sürülen bahane-
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lerin yersizliğini ortaya koyması bakımından, 
tipik bir örnektir. 

Danıştay kararlarının yerine getirilmemesi 
müeyyidesi sadece idarenin tazminat ödemesin
den ibaret değildir. Bu yolda yapılan tefsirler 
hukuka aykırı zorlamalardan ibarettir. 

Hukukta aslolan mahkeme kararının yerine 
getirilmesidir. Danıştay Kanununun bir mad
desine, Meclis müzakereleri'sırasında eklenen 
tazminatla ilgili fıkra, Danıştay kararlarına 
saygısızlık gösterenlere bir kalkan vermek 
için değil, tam aksine, bu kararların 
infazı yolunda bir ek müeyyide sağlamak için 
kanuna konmuştur. 

Mahkeme kararlarının, hukukî ve fiilî im
kân varken yerine getirilmemesi sorumlular 
için siyasi ve şahsi sorumluluklar doğurur. 

Bu konu müzakere edildiği zaman, iktidar 
sözcülerinin geçmişten misaller getirmeler de 
tamamiyle haksızdır. Örnek diye gösterilmek 
istenen olaylar hukukî ve fiilî bakımdan tama
miyle farklı özellikler taşır. A. P. İktidarı 
zamanındaki gilbi, sistemli, kasıtlı ve devamlı 
şekilde Danıştay kararlarına meydan okunması 
hiçbir bahane ile tevili mümkün olmıyan hu
kuk dışı ve ağır bir durumdur. 

Hükümetin bu konudaki tutumunu ve Ana
yasaya saygısızlığının çok yeni ve son derecede 
dikkate değer bir örneğini Yüce Meclise arz 
etmek isiteriz. 

Bugünkü ikinci oturumda konuşma yapan 
Sayın Başbakan, konuşmasının bir yerimde ay
nen şu cümleyi kullanmıştır: «Partizanlık gay
reti içinde hiçbir zaman olmadık, bundan sonra 
da olmıyacağız. Gelsinler bana buradan tek bir 
örnek v-ensinler.» Şimdi bu örneği, mevzuumuzla 
ilgili olduğu için ve çok tipik bir örnek oldu
ğu için Yüce Meclise arz edeceğim ve hakem
liğinize sığınacağım. 

Yahyalı ilçesinin Çiftçi Mallarını Koruma 
Meclisiyle ilgili bir konuda, Danıştay kararı, 
tamamiyle siyasi olan tesirler ile, rafa kaldırıl
ırı ıştır. 

Bu ilçede, seçimle Çiftçi Malları Koruma Mec
lisi kuruluyor. Seçilen heyet iki seneden farda 
hizmet görüyor. İktidar partisine mensup kim
selerin tazyiki ile bakanlık bu seçimi iptal edip, 
A. P. lilerden kurulu bir başka heyeti iş başına 
getiriyor. Usulü dairesinde seçilmiş olan Çiftçi 

Mallarını Koruma Meclisi Danıştayda iptal 
dâvası açıyor ve yürütmenin dnrdurulmaisını 
istiyor. Danıştay bu talebi haklı görerek yürüt
meyi durdurma kararı veriyor. Kararın tebliği 
üzerine, kısa bir tereddütten sonra, Kayma
kamlık Danıştay kararma itaat ediyor ve se
çilmiş heyeti tekrar göreve çağırıyor. Danıştay 
kararının bu suretle infazımdan iki gün sonra, 
Tarım Bakanlığı bir telgraf emri ile ve açıktan 
açığa «Danıştay kararma ^uyulmamasını, bu 
kararın yerine getirilmemesini» vilayete ve 
kaymakamlığa emrediyor. Kaymakam, Bakanın 
ıbu emrini belirterek heyete görevi terk etme
sini bildiriyor. 

Bu durum üzerine, seçilmiş heyet Danıştaya 
ikinci defa başvuruyor ve yeni bir dâva açıyor. 
Bu dâvanın konusu Bakarım «Danıştay kararı
nın infaz edilmemesi yolundaki» emrinin ve 
Kaymakamlığın buna uyarak verdiği yazılı^ em
rin iptalidir. Aynı zamanda yürütmeyi durdur
ma kararı verilmesi Danıştaydan isteniyor. Da
nıştay, Anayasanın 132 nci maddesine daya
narak ve pek haklı olarak, ikinci defa yürütme
yi durdurma kararı veriyor. Bu karar da ilgili 
Bakanlığa ve kaymakamlığa tebliğ ediliyor. 
Durum son derecede açıktır. Hiçbir tevile ve 
hiçbir savsaklamaya müsait değildir. Danış
tay kararı infaz edilmişken, siyasi etkilerle, * 
bu infazdan geri dönülmüştür. Geri dönme ka
rarı da Damştayca, ikinci bir ilâmla, durdurul
muştur. Buna rağmen Anayasa emri ve Danış
tay kararı şu anda yerine getirilmiş değildir. 
Bu vesileyle, Sayın Başbakandan konuya eğilip 
hakkın teslimi yolunda gerekli emri derhal 
vermesini rica ediyoruz. 

Günlük olaylar arasımda, hukuka sığmıyan 
münferit davranışlar görülebilir. Fakat hatada 
ısrar edilmez. Ve hukuk Devletinin icaplarına 
uyulursa, herşey tamir edilmiş olur. Mahkeme 
kararlarına uymak iktidarların itibar ve kuv
vetini azaltmaz. Tam aksine, hukuk dışı bir tu
tumda ısrar ötmek yarayı genişletir, iktidarın 
itibarını sarsar, kuvvetimi azaltır. 

Dikkate değer örneklerden biri de birçok 
değerli Valinin hukuka uygun olmıyan bir 
usulle merkeze alınması ve kendilerine hiçbir 
ıgörov verilmeden âtıl halde tutulmalarıdır. Va
liler hakkında özel hüküm taşıyan 5442. sayılı 
Kanunun 6 mcı maddesine göre, lüzum ve Miti-
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yaç halinde, merkeze alma işlemi yapılabilir. 
Hal böyle iken valilerle ilgili özel kanun mad
desi değil, 5439 sayılı Kanundaki genel hüküm
ler uygulanmıştır. Bu genel hükümlere göre 
bir valinin merkeze alınması ve kendisine belli 
bir görerv verilmeden âtıl bir halde tutulması 
hukuka aykırıdır. Danıştay dâva daireleri ku
rulu bu hususu oybirliğiyle karara bağlamıştır. 
Buna rağmen, Danıştay kararı yerine getiril
memekte ve mahkeme ilâmının infaz edilmemesi 
için dolamibaçlı yollara başvurulmaktadır. 

Bu konulara dar parti politikası açısın
dan bakılmayıp, Anayasa enirine en uygun çö
züm yolunu bulmak gayretiyle ve zihniyetiyle 
meseleler ele alınmalıdır. 

(Danıştay idarenin tasarruflarını iptal ve 
idareyi tazminata mahkûm etmeye yetkili oldu
ğuna göre bu müessesenin idareden gelecek her 
türlü tesir ve baskıya karşı sağlam bir ku
ruluşa salhibolması şart olduğu gilbi, vazifeleri
ni ifa bakımından da yeterli kadro ve gerekli 
malî ve 'maddi imkânlara sahibolması icalbeder. 

Bugün Danıştay büyük bir iş hacmi ile 'kar
şı karşıyadır. Ve bu iş miktarı hersene devamlı 
olarak artmaktadır. Danıştaydaki dâva artışı
nın sosyal, hukukî idari ve malî çeşitli sebep
leri mevcuttur. Bilhassa Anayasamızın 114 ncü 
maddesi «idarenin hiçbir eylem ve işlemi hiç
bir halde yargı mercilerinin denetimi dışında 
bırakılamaz» ihükmünü getirmesinden sonra 
dâvalar daha 'da artmıştır. Bu artışlar mem
nun edicidir. Zira bu suretle fertler idare kar
şısında ihak ve menfaatlerine sahibolmak 
durumuna gelmişlerdir. Bu dâva artışını 
önlemek için en mühim vazife yine ida
reye düşmektedir, idare tasarrufalrmda haklı 
sebeplere dayanmalı haksız, sebepsiz, keyfî. ve 
siyasi davranışlara girmemelidir. İdarenin yap
tığı tasarruflar Danışıtayın belli olan müstakar 
'kararlarınla uygun olmalıdır. Bir cümle ile 
idare vatandaştan dana çok hukuka bağlı ve 
vatandaşa örnek olmıalıdır. 

Danıştaym daire adedi yeni kanunla 12 ye 
çıkarılmış bunun üçü idari 9 u da dâva dairesi 
olarak vazife görmektedir. 

Halen 521 sayılı Danıştay Kanunu ile alı
nan kadrolardan meslek mensubu kadrolarda 
53 müıiihal kadro vardır, idare memurları ve 
hizmetliler sınıfında 28 kadro münhaldir. Bu 

'kadroların biran evvel doldurulması ıgereklidir. 
Bina bakımından da Danıştaym 'durumu iyi 

sayılmaz. Geçen yıl Danıştay iki bina kirala
mış ve karşılığında 324 bin lira ödemiştir. Ye
ni yapılacak Danıştay binası için Bayındırlık 
Bakanlığı 1966 'bütçesine 1 milyon liralık bir 
ödenek koymuş ve binanın' 510 bin liralık kıs
mını ihale etmiş olduğu halde bu bina için 
1967 Bayındırlık Bakanlığı1 bütçesine 1 lira 
konmak suretiyle bir madde açılmıştır. Vazi
fesi itibariyle topluca çalışmasında faydalar 
olan Danıştaym bu vazifelerini daha iyi yap
ması için yakın zamanda bu bina inşaatının bi
tirilmesi gereklidir. 

Danıştaydaki iş durumunun rakamla ifa
desi şöyledir: 1964 yılında dâva dairelerine 
1963 ten devredilen dosya adedi, 51 284, 1964 
yeni gelen dâva 32 152, çıkan iş 33 894, 1965 e 
devir 49 542, 1965 te gelen dosya 28 430, çıkan 
iş 27 808, 1966 ya devir 50 164 tür. Görülüyor 
ki, bütün bu işleri Danıştaym bugünkü mev
cut kadro ile en iyi şekilde yapmasına imkân 
yoktur. 

Bu sebeple biran evvel ilk dereceli idari 
mahkemelerin kurulması zaruridir. Bu suretle 
idari ihtilâfların büyük jbir kı'smı ilk dereceli 
mahkemelerde halledilecek ve Danıştay bir 
içtihat mahkemesi olarak vazife görecektir. 

Sözlerime son verirken 1967 Danıştay büt
çesinin millete ve Danıştay mensuplarına ha
yırlı ve uğurlu olmasını diler C. H. P. Grupu 
adına saygılar sunarım. (C H. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Grupları adına ikinci defa söz 
istiyen arkadaşlara 'geliyorum. 

C. II. P. Grupu adına Sayın Mustafa Uyar. 

MUSTAFA UYAR (İzmir) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — A. P. Grupu adına söz isten

miş, sözcü gösterilmemiş. Siz de vazgeçiyorsu
nuz. 

Şahısları adına söz istiyen arkadaşlara ge
liyorum. Saym Türkân Seçkin. Buyurun. 

TÜRKÂN SEÇKİN (Edirne) — Saym Baş
kan, değerli milletvekilleri, biraz evvel bura
da görüşen grupumuz sözcüsü, Danıştaym ta
rihçesi, çalışmaları ve Hükümetin tutumu hak
kında derinliğine bir konuşma yaptılar. Ben 
de şahsım adına görüşlerimi ve dileklerimi be
lirtmeye çalışacağım. 
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İdarenin hiçbir eylem ve işlemi, hiçbir hal
de, yargı mercilerinin denetimi dışında bıra
kılamaz, -kuralını koyan Anayasamızın 114 ncü 
maddesinin bu hükmünü Danıştay gerçekleşti
rir. 

Yeni Danıştay Kanunumuzun kabul ettiği 
ilkeler bu denetimi yapabilmek yönünden, Ana
yasa kuruluşu bu yüksek mahkemeyi donat
mış ve o imkânları sağlamıştır. 

Danıştay bütün organları ile gerek Anaya
sanın 114 neti maddesinin öngördüğü deneti
mi yerine getirmekte, gerekse yeni Danıştay 
Kanununun yüklediği ödev ve yetkileri daha 
büyük ölçü ve dilden içinde yerine getirmeye 
çalışmaktadır. Nitekim, geçen yıllara nazaran 
daha kısa zamanlarda dâvaların kararlara bağ
lanışı, bunun ispatıdır. 

Danıştay Hükümet icraatını denetler, Hü
kümet tasarrufunun denetimden uzak olmı-
yacağı, sözüme başlarken açıkladığım, 114 ncü 
maddenin koyduğu anakuralda yer alır. Bu de
netimin sınırlı bir anlamı yoktur. Bu bakım
dan 19 ucu yüz yılın başlarında denetime bağ
lı tutulmak istenmiyen Fransız Hükümet çev
relerinde beliren cereyanlar; Anayasamızın 
114 ncü maddesi hükmü karşısında, bizde yeri 
olmamak iktiza eder. 

Bir Fransız profösörü olduğu bildirilen, bir 
şahsa aidiyeti ifadesi ile (Fransız Hükümeti
nin ve idaresinin özellikleri) adlı bir yazı tek
sir edilip 3 'gün önce bir bakan tarafından Da
nıştay üyelerine gönderilmiştir. Bu yazıyı 
ben de elime geçirmek ve okumak imkânını bul
dum. Edindiğim intiba 19 neu yüz yılda yaşı-
yau ve o zamanın Fransız Hükümetinin ho
şuna gitmek kaygusu ile idarenin tasarrufları
nı, Danıştaym denetiminden uzak tutmak isti-
yen zihniyetin ifadesi olduğudur. 

Bu profesör, o dağıtılan yazıda; (Danışta
ym vazifesi, idari faaliyetleri kösteki enlemek
tir. 

Danıştay, icranın durdurulmasına ancak, 
ortaya konan deliller çok ciddî olduğu, uğra
nılan zararlar şu veya bu şekilde telâfi edilmi-
yeceği zaman karar verir. 

Danıştay, Devlet personelinin müdürlüklere 
ve Hükümetin uygun göreceği intibaklara göre 
yönetilmesine engel olamaz; böylece Devlet tek 
taraflı olarak değiştirebileceği statülere tama
men hâkimdir.) görüşlerini açıklamaktadır. 

Bu görüşler, bizim Anayasamıza ve getirdi
ği ilkelere tamamen aykırıdır. 

Bu yazı, dağıtılmak suretiyle varılması arzu 
edilen amaç nedir1? Danıştayı bir baskı altına 
alabilmek amacını mı gütmektedirler1? Herhalde 
bu hayâl olur. 

Yüksek mahkemenin sayın yargıçları görev
lerini müdriktirler. Kendilerine verilen ödev
leri cihetteki ilkesine ve kurallarına uygun ola
rak yerine getirmektedirler. 

Geçen yılki bütçe konuşmalarında üzerin
de ısrarla durulan konu, Danıştaym verdiği 
her türlü kararın idari organlarca yerine geti
rilmesi lüzumu idi. 

Yeni Anayasamız, her haksızlığın mahkeme
lerde muhakeme ve tamir edilebilmesini ön
görmüştür. Devletin hükümranlığı, mahkeme 
kararlarının yerine getirilmesi ile ölçülür. 

«Adalet Mülkün Temelidir» ilkesi yerini bul
malıdır. 

Her sıkışılan anda adaletin yüceliğinden, pren-
siplerin'den kudretinden bahseden hükümetler; 
kendilerine, yerine getirilmesi emrini taşıyan hü
kümleri de uyıgnlamakla; kaJbul ettikleri yücelik 
konusunu yerine getirmelidirler... 

Demek oluyor ki, Danıştay kararlarının Hü
kümetçe yerine getirilmesi hukuk devletinin hü
kümranlığının gereğidir. O halde Mahkeme ka
rarlarının yerine getirilmesi adaletinden va,z ge-
çillmemeliıdir. 

Hailen Danıştaym verdiği tehiri icra karar
ları uzun zaman geçmesine ve arada imkânlar 
doğmasına rağmen infaz edilmemiştir. 

Ziraat Bankası Umum Müdürü, 
Merkez Bankası Umum Müdürü, 
Etiıbank' Umum Müdürü, 
Türkiye Petrolleri Umum Müdürü, 
Denizcilik Bankası Umum Müdür Yardımcısı, 
E t - Balık Kurumu Genel Müdürü, 
Devlet Hava Meydanları Genel Müdürü, 

ve daha birçok genel müdür ve valiler hakkın
da verilen tehiri icra kararlarının bugüne kadar 
infaz edilmemiş olması, Anayasanın gereğinin ye
rine getirilmemesi bakımından, teessürü mucip
tir. 

Anayasanın 132 nci maddesi, (Yasama ve yü
rütme organları ile idare, mahkeme kararlarına 
uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahke
me kararlarını hiçjbir suretle değiştiremez ve bun-
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larm yerine getirilmesini de geciktiremez.) der, 
Anayasanın bu hükmünün yerine getirilme -

(miş olması, Anayasanın bir ihlâlidir. 
Anayasanın koyduğu ilke, kural ve emirleri, 

hepimizin yerine getirmesi, her şeyin başında va
tani bir borçtur. 

Danıştayın rahat çalışabilmesi iyi, itibarına 
ve ihtiyacına uygun bir binada yerleşmesiyle 
•mümkündür. Hükümetten, bu ihtiyacı karşılaya
cak ön proje hazırlıkları, kalba inşaat ihalesi ya
pılmış inşaat işine hız kazandırmak tedbirlerinin 
üzerine hassasiyetle eğilmesini önemle rica ede
rim. Senatonun bu yolda verdiği olumlu kararı
nı memnuniyetle karşılıyor, Yüce Meclisin de bu 
görüşe iştirak edeceğine muhakkak nazarı ile ba
kıyorum.... 

Danıştayın faaliyeti bölümünde dokuz dâva 
dairesiyle dâva daireleri kurulundan çıkan ka
rarlar, esas hakkında neticelenmişler, 43 000 i 
aşmaktadır. 

5 000 idari dairelerden iş çıkmıştır. 
5 000 ilâ 8 000 civarında telhiri icra kararı, 
5 000 kadar ara kararı çıkmış olmakla, Da

nıştay'ın halihazırda görmekte olduğu dâva ade
dinin 60 000 in üstünde olduğu ve bu bakım
dan ne kadar yüklü olduğu ifade olunmaktadır. 
Bu rakamlar, Danıştayın yükünü açıkça göster
mektedir. Bir yönden bu iş hacmi, bir yönden de 
Anayasanın 140 ncı maddesinin gerekçesinin ya
zılış tarzı bölge idare mahkemelerinin kurulması 
zorunluğunu ortaya koymaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Seçkin bir dakikanız var 
efen'dim. 

TÜRKÂN SEOKİN (Devamla) — Bitiriyo
rum efendim. 

Bu mahkemelerin kurulması halinde idari dâ
vaların .daha kısa zamanda sonuçlandırılması im
kânları sağlanalbileceği gibi, vatandaşın hakkının 
kısa zamanda teslimi, hakkını savunma yönünden 
o bölge avukatlarından faydalanması ve adaletin 
daha az masrafla temini imkânları doğacaktır.. 

Esasen bu mahkemelerin 'kurulması bâzı ko
misyon ve kurulların kaldırılmasını icaibettirdi-
ğinden bunlardan yapılacak tasarruflarla bütçe
ye hemen hemen hiçlbir külfet yüklemmeden müm
kün olacaktır. 

Şayet Hükümet, Danıştay Kanununun icap
larına göre bölge idare mahkemelerini kurabilir
se 5 yil sonra Türle Danıştayı dünyanın en üst 
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mahkemeleri haline gelebilir ve yalbancı ülkeler
den örnek gösterici tamimler yaymaya lüzum da 
hissedilmez. 

Danıştay Kanunu ile Danıştay Başkan ve üye
lerinin maaş ve ödenekleri düzenlenirken, Danış
tay Kanun Sözcüsü, muavin ve başkan muavin-
1 erinin ödeneklerinin buna paraleli olarak düzen
lenmesi yoluna gidilmey'ip, sonradan yapılan 
ayarlama yetersiz bulunmaktadır. 

İç bünyedeki bu dengesizliği gidermek için, 
Sayın îsmaill Hakkı Tekmel'in de yaptığı bir ka
nun teklifi üzerinde komisyon çalışmalarının hız 
la ndırı İmasını önemle rlica etmekteyim. Bu husus
ta, ümidoderim ki, Hükümetin görüşü de müspet 
istikamette olacaktır. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu Sayın Seçkin. 
TÜRKAN SEOKÎN (Devamla) — Sözlerimi 

burada bitirirken, biraz evvel bu kürsüden konu
şan Başbakanın bir cümlesine değinmek istiyo
rum ; 

«Kanunun dediğini yapmak, hukuk devletline 
inanç sahibi olan hükümetlerin vazifesidir.» ifa
desi acaba başka hükümetler için temenni mahi
yetinde midir, yoksa bu düşünce ve duygu için
dedirler de tehirli icra kararlarını uygulamakta 
niçin gecikirler? Bunu kendilerine hatırlatmak 
isterim, saygılar sunarım, 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergesi ve
rilmiştir. Sayın Devlet Bakanı görüşecek misiniz? 

Buyurun. efendim. 
DEVLET BAKANI ALİ FUAT ALIŞAN 

(Samsun) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri; Danıştay bütçesi üzerinde söz alan, te
menni ve tenkidi erini belirten hatip arkadaşlara 
önce teşekkür ederim. 

Söz alan hatipler konuşmalarında, Danıştay 
kararları karşısında iktidarın tutumu, Danışta
yın daha randımanlı çalışması, ilk derece mahke
meler meselesi ve bina meselesi üzerinde durdu
lar. Bendeniz bunlara kısaca cevap arz edeceğim. 

Danıştay karanları karşısında Hükümetin tu
tumu mesole'si. Yüce Meclise, daha önceleri gen
soru, genel görüşme ve hattâ soruşturma mev
zuu olan takrirlerle getirilmiş olan bu mesele 
hakkında, Hükümet olarak, görüşümüzü daha 
önce arz etmiştik. Bugün bu isnatların, bu ten
kidi erin esası olan meseleler, halihazırda daha 
Dnnıştayda bir karar bağlanmamış olması ve 
yine Mecliste bir soruşturma talebinin bulun-
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ması hasebiyle bu hususta derinlemesine bir 
müzakere ve izahata, Anayasa bakımından, im
kân görmüyoruz. 

Şunu hemen belirtelim ki, Danıştay kararları 
karşısında Hükümet olarak tutumumuzda gay-
rihukukîlik bahis konusu değildir. Bilâkis lega-
rite ve hukukîlik vardır. Bizim Hükümet ola
rak, iktidar olarak Danıştay kararlan karşısın
daki tutumumuz, Anayasanın vaz'ettiği kuvvet
ler ayrılığı prensibi ve buna muvazi olarak yi
ne Anayasanın 114 ncü maddesinin esasları ve 
bir. tatbikat kanunu mahiyetinde olan 521 sa
yılı Danıştay Kanununun 95 nei maddesinin son 
fıkrası hükmüdür. 

C. H. P. adına konuşan Sayın Cengiz Nay-
man arkadaşımın, Danıştay Kanununun 95 nei 
maddesinin son fıkrasının bir kalkan olarak 
kullanılmıyacağı hususundaki görüşüne iştirak 
edemivoruz ve bu, hiçbir zaman bir e!: müeyyi 
de değildir. Bilâkis Anayasanın vaz'ettiği pren
siplere, yani idarenin malî sorumluluk esasını 
vaz'eden Anayasamızın ruhuna, esprisine uvgr.r 
olarak yer almış bir maddedir. Bu, idare huku
kunun icabı olarak idarenin sahibolması gere
ken hukukî serbestisinin bir icabıdır. Zaten 9 r 

nci maddenin M°clis müzakeresi tetkik edildi 
ğinde, idare hukukunun icabı ve bir prensib' 
olarak bu maddede bu son fıkranın yer aldığı 
hususu çok açık ve vazıh bir şekilde anlaşılır. 

Danıştav kararları karşısındaki Hükümetir 
tutumunu hatipler saygısızlık, ısrarlılık, inatçı
lık ve sistemli bir ş"kilde kasıtlılık diye vasıf
landırdılar. Biz H'Akümet ve iktidar olarak Da
nıştay kararlarının Türkiye'deki tatbikatından. 
hattâ 1961 Anavasasmdan sonraki iktidarların 
tatbikatından misaller vererek bugünkü tutu
mumuzun müdafaasını yapmak gibi bir baraj 
V) paravanaya lüzum görmediğimiz gribi, şun
da sövlivelim, o zamanki tutumu itibarsızla 
saygısızlık, ısrarlılık şeklinde tavsif etmek gibi 
insafsızlık da göstermiyoruz. 

Danıstavın daha randımanlı çalışması mese
lesine gelince; bu hususta hatip arkadaşladır 
değindiği gibi, daire adedinin artırılması fik
rinde değiliz. Bu hususta bidayet mahkemesi 
ilk derece mahkemeleri kurulduğu takdirde Da
nıstavın daha ferah, daha rahat çalışacağını ve 
temposunda bir yükselme olmak suretiyle ran
dımanın mümkün olacağı kanaatindeyiz, ilk de

rece mahkemelerinin hazırlanması mevzuunda
ki çalışmalar bir hayii ilerlemiştir. Bundan ön-
C3 yapılan bâzı çalışmaları Anayasanın vaz'et
tiği prensipler, daha doğrusu bağımsızlık ve te
minat hükümleri bakımından, kazai vasfı iti
bariyle, eksik bulduğumuzdan bu çalışmaların 
Anayasaya daha uygun olabilmesini sağlamak 
için bidayet mahkemeleri kuruluş kanunları ge
cikmiştir. Fakat bu çalışmalar bir hayli ilerle
miş durumdadır. Yakında yüksek huzurunuza 
gelecektir. 

Bina meselesine gelince; hatip arkadaşların 
da değindikleri veçhile binanın 510 000 liralık 
kısmı ihale edilmiştir ve bu seneki bütçede de 
bir milyon lira tahsisat vardır. Cengiz Nayman 
arkadaşım, her halde zühul etmiş olsalar gerek, 
S:natoda yapılan transferden her halde haber
dar olmadılar, öyle tahmin ediyorum. 

T. t. P. Sözcüsü arkadaşımız Sayın Koçak, 
araştırma ve görgü mevzuundaki tahsisatı kifa
yetsiz bulelular. Bu fikre biz de iştirak ediyo-
TZ. Fakat ilâve etmek isterim ki ; 521 sayılı 
'tamımın icabı olan tüzük yapıldığında her hal
le bu hususta daha olumlu tedbirler alınacak 
r3 yapılacaktır. Fakat bütün bunlara rağmon 

'vı tahsisatın azlığından bug'inkü iktidarın Dev
let anlayışını polis Devleti anlayışı şeklinde 
'.avsifini insaflı bulamadığımı ve bu şekildeki 
avrvfin ağır kaçtığını söylemok isterim. 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Mukayese 
vaptım. 

BAŞKAN — Efendim yerinizden müdahale 
etmeyiniz. 

DEVLET BAKANI ALÎ FUAT A L İ S İ N 
(Devamla) — İnsaflı bulmadığımızı ifada etmek 
İsteriz. : 

B:ı arada yine bârı konuşmalar oldu. Fakat 
bu konuşmalara Hükümet olarak cevap verme
niz imkânsız, yani, doğrusu Anayaıa b-P-rrn-
dan mahzurlu. Böyle konuşmaların olmasını 
la gönlümüz istemeydi, doğrusu. B ı itibarla 
cevalandırmadığım hususlar varsa özür diler, 
aepinizi saygı ve hürmetle selâmlarım. (Al
maşlar) 

BAŞKAN — Efendim son söz olarak S-"TIV» 
Tılovm-m Onan?... Ydx. Savın Mutf.afa K-m-d 
Ç'Jesiz?.. Yok. Sayın Muslihitt'n Gürer?.. Yok. 
>,vm îlvas Kılıç?... Vazgeçtiniz. Snvm A^nrt 
Mustafaoğlu?., Yok, Sayın thsan Kabadayı?.. 

— 221 — 



M. Meclisi B : 55 16 . 2 . 1967 O : 3 

Yok. Sayın Faruk önder?.. Ydk. Sayın Ali İh
san Balım?.. Yok. Sayın (riyasettin Karaca?.. 
Yok. Sayın Nihat Diler?.. Vazgeçtiniz. Sayın 
Mehmet Altmsoy?.. Ydk. Sayın Mustafa Uyar?... 
Yok. Sayın ismail Boyacıoğlu?.. Yok. 

Bu hali ile kifayeti oylatmaya lüzum da 
yok, söz alan arkadaşımız kalmamıştır. 

Bölümlere geçilmesini oyunuza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kaıbul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Bölümleri okutuyorum efendim. 

(A/ l ) Cari harcamalar 
Bölüm Bira 
12.000 Personel giderleri 11 791 982 

BAŞKAN — Kabul edendter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 410 984 
BAŞKAN — Kabul ede>nfer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 25 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 54 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

35.000 Sosyal transferler 60 000 
BAŞKAN — Kabul edemfer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

Bu süratle Danıştay Başkanlığı Bütçesini 
de kaibul etmiş bulunuyo'i'sunuz. 

c) Devlet istatistik Enstitüsü Genel Mü
dürlüğü Bütçesi: 

BAŞKAN — Elimizdeki program gereğince 
Dmdct İstatistik Enstitüsü G'encl Müdürlüğü 
Bütçesi üzerindeki görüşmelere geç/ıyoruz. 

1SMKT KAPISIZ (Konya) — Diyanet için 
ibckliyeli'm rai Sayın. Başkan. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Takrir var. 
BAŞKAN — Efendim, «Vakit geçimidir, 

millotvınkilleri yorgnnlulkjtan müzakereleri ta-
Idbedomez durumdadırlar, boş «ıralara hi ta
betmemizi önlemek için Devlet İstatistilk ve 
Diyanet İsleri Baslca.nlığı 'bütçelerinin bugün 
saat 10,00 a bırakıl m alsını arz ve; teklif ede
bim», diyor, Sayın İl yas Kılıç. 

Diğer bir arkadaşımız, Sayın Nihat Diler; 
vakit bir hayli (ilerlemiştir, saat 01,30 olmuştur. 
(['örüşniülerin bugün saat 10,00 a bırakılmamın. 
arz ve teklif ederim, diyor. 

Efendim Başkanlığın maruzatı şu; daha öıı-
>'.c kaibul buyurulan programın altında bir not 
var, günlük program saat 19,30 a kadar b'iti-
rilemozse gece mesaisi yapılır, diyor. Bugünkü 
programda beş tane kuruluş vardır; Başibaikan-
lıktan başlıyor. Diyanet İşleri Başficaıılığıııa ka
dar. Bunun henüz üç tanesini bitirdik. Hiç ol
mazsa müsaade buyurun Devlet İstatistik Ens
titüsünü de bitirelim ki, yarına az kalsın. Aksi 
takdirde bu programı bitiremeyiz, efendim, 
ÜS Şulbata. (Oürülbüler) Şimdi Devlet İstatis
tik Enstitüsünü bitirelim, («Diyanet İsleri ya-
,1'i'iıa kalsın» sesleri) Taıhmin ediyorum ki Diya
net İşleri haliyle yarına kalaeakltır. Çünkü bi
raz da teknik yardımcılarımızı düşüurncmıiz lâ
zım. 

Efendim Devlet İstatistik Enstitüsü Genel 
Müdürlüğü Bütçesinin tümü üzerinde grupla
rı adına -»öz alan arkadaşları sırasiyle arz edi
yorum : C. H. P. Onup'u adına Sayın llyas Kı
lıç, Millet Partisi Grupu adına Sayın Bahattin 
Uzunoğlu, Yeni Türküye Partisi Grupu adına 
Sayın Nihat Diler, Türkiye İşçi Partisi Grupu 
adına Sayın Saduu Ar en, Adalet Partisi Gru
pu adına Sayın Taıhir Akman, Adalet Partisi 
Grupu adına tekrar söz istenmiş, fakat, sözcü 
bil dinilim em iştir. 

Şalından adına söz abın arkadaşlar; Hasan 
Tahsin Uzun, Süleyman Onan, Mustafa Kemal 
Çilesiz, Musiilhilt'tin Gürer, İlyas Kılıç, Ahmet 
M'utstafaoğlu, İhsan Kaibadayı, Ali İhsan Ba
lım, Mehmet Altınsioy, lsirna.il Bıoyacn'oğlu. 

Şimdi söz sırası C. 11. P. Grupu adına Sa
yın İlyas Kilııç.'ta. 

Buyurun ıSayın Kılıç. 
C. İL P. GTUIPU ADİNA İLYAıS KIT/İÇ 

(Samsıın) — Sayın Başkan, sayın' milletvekil
leri, 

C. H. P. Grupu adına Devlet İstatistik Ensti
tüsünün Bütçesi üzerinde tenkkl ve temennile
rimizi dile getirmek için söz almış bulunuyo
rum. 

Saym milletvekilleri; .günlük (hayatımızda 
cereyan eden sosyal, tabiî ve beşerî bütün hâ
diselerin rakamlarla ifadesini bulduğu ve ge-
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leeok için bütün Devlet mekanizmasına, hu
susiyle, plânlı kalkınma devresinde plâncıla
ra en büyük yardımı sağlryan İstatistik Ensti
tüsünün ve teşkilâtının kıymeti ve sağladığı 
büyük fayda, maalesef uzun yıllar gereği ka
dar anlaşılmış değildir. Şurasını hemen şük
ranla kaydetmek isterim ki; plânlı devreye 
girdiğimiz 1901 döneminden beri bu kıymetli 
müessesenin ehemmiyeti bilhassa Devleti yöne
tenler tarafından takdir edilmeye başlanmıştır. 

Bilhassa geçmiş yıllarda millî gelirin he
saplanması müzakere ve münakaşalarının Yük
sek Meclisin içinde ve dışında, hususiyle plân
lamaya yakın çevrelerde, ilim adamlarımızın 
tartışmalarında ve matbuatta yer almasını, do-
layısiyle 'istatistiğin önem ve değeri ye millî 
kalkınmadaki yerinin takdirle 'karşılanmakta 
olduğunu görmekte muhalif ve muvafık bütün 
milleıtvelkillcri iftihar edebiliriz. Malûmları bu
lunduğu üzere Devlet İstatistik Enstitüsü, 1926 
yılında Başbakanlığa bağlı olarak kurulan İsta
tistik Genel Müdürlüğünün Haziran 1962 tarih 
ve 53 sayılı Kanunla reorganize edilmesi sure
tiyle vücut bulmuştur. 

Yukarda kısaca temas ettiğim gibi, kıymeti 
ve Devlet çapındaki yeri ve önemi uzun yıllar 
hukkiyle takdir edilmıiyen İstatistik Umum Mü
dürlüğünün lf)ı)'2 Meclisinde yep yeni bir gö
rüşle ve Garplı anlamiyle ele alınması zamanının 
geldiği anlaşılmış ve kalbul edilen 53 sayılı Ka
nunla bugünkü statüye kavuşturulmuştur. 

Bu yeni uıüe'sısc'senin kurulmasında, hizmeti 
geçen bininci devre milletvekillerine ve o dev
rin bakanına teşekkür etmek: isterim. 

Sayın milletvekilleri, topyekûn bir kalkın
ma hamlesine, başka bir deyimle hürriyet için
de plânlı bir kalkınmaya 19 fi 3 de başlamış olan 
miletimizin ve •millî müesseselerimizin iytatistfJk 
ibilgilerc ne kadar enik ihtiyacı bulunduğu izah
tan varestedir. 

Muhterem milletvekilleri, biz C. H. P. Gru-
P'iı olarak diyoruz ki; 

Doğumdan ölüme, evlenmeden 'boyanmaya, 
'suç işlemekten affa, intihardan iflâsa, istihsal-
den istihlâlke, servetten gelire, fiyat artışından 
düşüşüne, gece kondu yapımından ithalât ve 
ihracata, eğitimden tarıma, tülünden zev'ime, 
pamuktan buğdaya hulâsa bütün bir memleketi 
ilgilendiren İrer türlü akla gelen hukukî, eko
nomik, • sosyolojik, meteorolojik, Ibiyolojiık, ta

rihsel, kriminolojik hâdiseleri, başka bir deyim
ce, insan dimağının aralarındaki rabıtayı tes'bit 
edemiyeceği kadar çeşitli olaylar, bir bilim da
lı olan istatistik kendisine konu yapmıştır. 

Sayın 'milletvekilleri, 
Her gün ve her an etrafımızda sayısız olay

lar vukubulma^ktadır. Ölüm, doğum, trafik ka
zaları gibi. 

Et fiyatının İzmir'de 10 lira, Samsun'da 
5 lira, İstanbul'da 11 lira, Ad ana'd a 12 lira ol
duğunu gazetelerde okuyoruz. Bunun yanında 
bütün Türkiye'de doğum, ölüm, trafik kazaları, 
hırsızlık, soygun hâdiselerinin nüfusa göre oran
ları nedir1? B a sika milletlere göre yerimiz nere
sidir... Etin ortalama fiyatı bütün Türlkiye için 
'kaç liradır, gilbi sorulara gerekli istatistiklere 
dayanmaksızın cevap bulmak kalay ve çek defa 
mümkün değildir. Bunun s'ebeibi dimağımızın 
adedi terkip kabiliyetinden mahrum olmasıdır. 
Takdir edersiniz ki, dimağımız olayları birer 
birer idrak edelbilir, fakat onları muayyen bir 
kemiyet halinde terkibetmek kudretine mâlik 
değildir. 

Bu noksanlık, görme, işitme vs. gibi fizikî 
kabiliyetlerimizin noksanlıkları ile mukayeise 
edilebilir. Nasıl ki, bu noksanlıklara çare ol
mak üzere •gözlük, nıikrodkop, teleskop ve 
mikrofon gibi âletler icadedilmiş ise dumağımı- ' 
zın adedi terkip kalbiliyeti noksanlığına bir çare 
•olmak üzere de istatistik tekilliği denilen natü-
rel, sosyal, hukukî ve ekonomik olayların in
celenmesine yarıyan hususi bir usule müracaat 
edilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, kınaca istatistiğin ne
reden nereye uzadığını, bilgilerini tazeliyere'k 
hatırlattığımı zannediyorum. 

Meselâ; bir memldketm istihsali, serveti, 
geliri zamanla ne istilkamet gösteriyor? İç ve 
dış ticaret durumu nedir?, Müspet ini yoksa 
menfi mi bakiye veriyor1? Fiyat, ve hayat'sevi
yesi ne derece inkişaf ediyor'? Millî gelir ne
dir? Fertler .arasındaki dağılışı nasıldır? Gibi 
e'ko.nomik meselelere cevap bulmak için istatis
tiğe ibaşvurmaktayi'z. 

Bilfarz, yeni keşfedilen ilâçların tedavideki 
müos'siriycıtleri tıbbî istatistiğin mevzuu olmuş
tur. 

Ve yine, suçluların vasıfları, boşanmaların 
intiharların, gayrimeşru doğumların seyri ve 
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sebepleri, sosyolojik hâdiseler olarak adlî hta-
tistiki erin mevzuudur. 

Keza, m.etoonolıojik hâdiseler, yağış miktar
ları, rüzgârların şiddet ve istikameti, hava sı
caklığı, basınç ve rutubet hep muhtelif sahalar
da ve hizmet dallarında istatistiğin değerini 
gjsteren sayısız misallerden örne'klerdir. 

İstatistiğin ferde ve Devlete sağladığı faldc-
lcr için de birkaç misal verdi.kten sonra temenni 
ve tekliflerimize geçeceğim. 

Sayın milletvekilleri, hepiniz birer aile reisi 
veya bir ailenin üyesi olarak, uzağa gitmeden ken
di üzerimizde konuşalım; hiçbirimiz gelir ve gi
derimizi tutmadan yani aile çerçevesinde bir ge
lir - g'der istatistiği yapmadan bütçemizi tanzim 
edebiliyor muyuz? 

Eğer ilim adamı iseniz ve kendi memlekctln'z 
ile başka memleketler arasında; meselâ okuma-
yazma durumu, meselâ hastalık durumu, meselâ 
millî gelir mukayesesi yaparak bir kitap yazma
yı tasarlarsanız bu mevzulardaki istatistiklere 
başvurmak zorundasınız. 

Devlet hor sahada aldığı tedbirlerin isabetli 
olmasını isterse istatistik! bilgilere baş vurması 
gerekir. Bu, tarımda böyle, nüfus işlerinde böyle, 
millî savunmamı-Ja böyle, piyasada böyle, fab
rikada böyle, hülâsa, etrafımızda, yurdumuzda ve 
yurt dışında akla gelebilecek bütün hâdiselerde 
böylcdb. 

Bu örneklerle, istatistiğin devlet ve millet ha
yatındaki önemini huzurunuzda bir kere daha be
lirtmeye çalışmış bulunuyorum. 

Şimdi Grupum adına temenni ve tavsiyeleri
mizi arz edeceğim. 

İstatistik ihtiyaçları ve bilgileri sahasında dün
ya ile irtibatımız bilinçli bir şekilde temin için 
Enstitünün kadrosunda lisan bilir elemanların yer 
almasına gönülden inanıyoruz. 

Yurt içinde bütün Devlet dairelerinde birer 
istatistik şubesi kurulması ve bu şubelerin perso
nelinin periyodik neşriyatı ve yeniliği tak p için 
enstitüde özel temel veya tekâmül kurslarına, 
kısa vadeli de olsa, alınmasında gelecek için bü
yük faydalar mütalâa ediyoruz. 

Plânlı dönemde bütün kalkınma hesaplarının 
istatistik! bilgilere isfnadettiği bir hakikat oldu
ğuna göre, bu bilgllcr'n hangi siyasi parti ikti
darda olursa, olsun her türlü hoş görümlüğün ve
ya siyasî tutum ve davranışın uzağında, hakikati 
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acı da olsa yansıtması en halisane temenn'mlzdir. 
Burada, Enstitünün kurulduğu günden bu yana 
arz ettiğim şuur ve anlayıştan inhiraf etmemiş 
olmalını sarahatle ve büyük bir memnuniyetle be
lirtmek isterim. 

İstatistik! bilgilerin kurum ve müesseselerden 
geldiği veya oralarda hazırlandığı sırada bu mü
esseselerin, kendilerini başarılı göstermek amacı 
ile ve ilerisi için doğuracağı zararları da düşün-
miyerek sırf meslek taassubu ile yanlış bilgi vere
bilmeleri mümkündür. Bu hareket'n önlenmesi 
için enstitünün dışarıdan aldığı bilgileri sondaj 
yolu ile kontrol etmesinin çok isabetli olacağını 
belirtmek isteriz. 

Enstitünün az masrafla m'lletlerarası mües
seselerle temasa geçerek talebe mübadelesinde bu
lunmasını tavsiyeye şayan buluyoruz. 

Hariç kaynaklardan temin edilen kitap ve 
dergilerin vakti geçmeden istifadeli hale getiril
mesi için Enstıltü bünyesinde küçük bir tercüme 
bürosunun kurulmasını samimiyetle temenniye 
şayan bulmaktayız. 

19G5 nüfus sayımmdaki sonuçların en kısa za
manda alınmasından memnunluk duyduğumuzu 
iftiharla belirtmek isterim. 

Okuma - yazma nisbe t İndeki % 8 in üstündeki 
artışı, gelişmekte olan memleketin geleceği için 
müjde verici bir haber olarak selâmlarız. Bunun 
gerçek sebeplerini öğrenmemiz gelecek bakımın
dan alınacak kararlara ışık tutacaktır. 

Bina sayımı sonuçlarının da en kısa zamanda 
yayınlanmasını görmekten büyük memnuniyet 
duyacağı.:. 

Memleketimizde büyük ölçüde ekslkl'ği lılsso-
lunan istihlâk g'derlerinin, geçinme ve müsteh
lik fiyatları konularındaki istatistiklerln'n bütün 
yurtta yapılıp bitirilmesini memleket yönünden 
son derece lüzumlu ve yararlı bulmaktayız. Ha
len bu konuda yapılmakta olan çalışmaların han
gi safhada olduğunu öğrenmek ist'yoruz. 

İşgücü ve istihdam anketlerinin sekiz ilden 
bütün illere teşmil edilmesini tavsiye ederiz. 

Tarım alanındaki objektif değerlendirmeler'n 
çabuklaştırılmasını ve bütün yurda teşmilini teş
vik ederiz. 

Turizm istatistiklerinin büyük bir hassasiyet
le ele alınmasını takdirle karşılıyoruz. Bu çalış
ma! a "'in detaylı olarak tertıb'n'n tu "'znle a1 T1 ha
lı diğer konuları da içine alacak şekilde genişle-
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tllmes'n'n, memleket turizminin gelişmesi yönün
den önem tanıdığı inancındayız. 

Su ürünleri istat.sb k neticelerinin alınmasın
dan memnuniyet duyacağı.-:. Bu çalınmalarda han
gi merhaledeyiz? 

Enstitünün yayın faaliyetini faydalı buluyo
rum. Fahat asla kâfi görmüyoruz. Yapılanlar için 
topkkür ederken daha ileri ve üstün hamleler 
iç'n de teşvik etmek isteriz. Bugünkü artan ih
tiyaçlar karşısında halen ulaşılan seviye, gelecek 
için ümit vericidir. İlgililere teşekkür ederiz. 

Tertibedllen bütün istatlst'klerde olduğu gibi 
m*llî gelir serilerinin tanz'nrnde de tek kavna-
ğın Devlet istatistik Enstitüsü olması gerektiği, o 
ifbarla, Enst'tü dışındaki diğer kuruluşların 
millî gelir tahmini yapmasının uygun olmadığı 
inancmdavız. Bu noktavı, geçen yıl burada ya
pılan bir münakaşa dolayısiyle belirtmek istedik. 

Enstitünün yurt içi ve milletlerarası konfe
ransların bünves'nde yapılmasını tem'n edecek sa
lon ve Ğ'o;er imkân1 â^a sahip bulunması dış ülke
lerle münasebetlerimizin devamlılığı ve döviz ta
sarrufu vxnı"nden inşirah vercldir... Bu imkân
ların sağladığı ve sağlıyacağı diğer faydalar 
izahtan varestedir. 

Savın bütçe raportörünün raporundan 
Enst'tünün istatistik tasr/î makinaları sahasın
da mevcutlara ilâveten, elektronik bey'n sistemi
ne geçiş ihtiyacında olduğu anlaşılmaktadır. Hü
kümet bu hususta müesseseye yardımcı olmayı 
düşünmekte midir? 

Yine saym raportörün raporunda; Enstitü 
Matbaasının 1966 programına dâhil bâzı makina-
larınm alınmasına matbaaların tevhidi mülâ-
hazasiyle müsaade edilmediği ve bunun matbaa 
faaliyetlerinin kısıtlanmasına müncer olduğu 
öğrenilmiştir. Bu tutumu hayret ve üzüntüyle 
karşıladığımızı ve makinaları tamamlanmamış 
bir matbaanın her şeyden evvel ekonomik almı-
yan bir çalışma düzeni içinde bulunacağını ve 
Enstitü Matbaasının esasen tevhit dışı bırakıl
masını zaruri gördüğümüzü bu vesile ile sara
haten belirtmeyi faydalı bulmaktayım. 

Sözü buraya getirmişken, Bütçe ve Plân Ko
misyonunda sayın raportörün ihtiyaç gösterdiği 
yatırımla alâkalı iki teklifinin kabul edilmemiş 
olmasından üzüntü duyduğumuzu ifade etmek 
isterim. 

Bunlardan birincisi Enstitünün mevcut ista
tistik ve matbaa makina r e cihazlarının işletil

mesi için gerekli yedek parçaların temini, ikin
cisi, tamir göre göre kullanılmaz hale gelen bir 
station hizmet arabasının yenilenmesi teklifin
den ibaret olup üzerinde münakaşa edilmesi da
hi zait görülmek icabeder. Filhakika, evvel
emirde Enstitünün yatırım teklifinde yeni bir 
makina yoktur. Ve saym raportörün işaret etti
ği gibi sadece yedek parçaların temini için tek
lif edilen bir milyon lira, her halde asgari mik
tar olmak gerekir. 

Saniyen, vasıta talebi Enstitüye verilmiş hiz
met otolarına bir yenisinin ilâvesi anlamında 
değildir. Esasen kadroda mevcut ve tamire 
tahammülü kalmıyan bir arabanın servisten çı
karılıp yerine bir yenisinin ikâme edilmesi ma
nasınadır. Enstitünün vazifesi icabı, çalışma 
alanının yalnız rakamları ve cetvelleri bir araya 
getirerek kitaplar hazırlamak olmadığı, aksine, 
yurt sathında tütün tarlasından, fındık bahçe
sine, pamuk tarlasından narenciye bahçelerine, 
zeytinlikten bağlara, buğday tarlasından balık 
.golüne kadar her sahada bilgi ve etüt yapmaya 
ve bunun için de paraya ve emin nakil vasıta
sına ihtiyacı olduğu bir hakikattir. Bu itibarla 
bu türlü bir yardımın müesseseden esirgenme
sinin uygun olmadığı inancındayız. 

Netice itibariyle âmme hizmetlerini yürüten 
Devlet çarkının dişlileri mesabeeindeki dairele
rin istisnasız hepsi tekâmül ve başarı sağlamak 
için her geçen gün daha fazla olmak üzere ista-
tistikî bilgilere muhtaç bulunmaktadırlar. Bu 
sebeple Hükümet olarak, Meclis olarak Devlet 
İstatistik Enstitüsüne yapılacak maddi ve mâne
vi her türlü yardımı esirgememenizi millî men
faatimizin bir icabı saymaktayız. 

Temin ettiği bilgiler kalkınmamız için büyük 
değer taşıyan bu müesseseye yardım her parlö-
manterin arzusu olmalıdır. Biz bu yolda ya
pılacak her hareketin içinde bulunmaktan zevk 
duyuyoruz. 

Sayın milletvekilleri, 53 sayılı Kanunla reor-
ganizasyona tabi tutulan İstatistik Enstitüsünün 
faaliyetlerini gelecek için ümit verici buluyo
ruz. 

Bütçenin Milletimiz için hayırlı olmasını te
menni ederken hepinizi C. H. P. Grupu adına 
saygı ile selâmlarım. 

Hürmetlerimle (Alkışlar) 
BAŞKAN — M. P. Meclis Grupu adına Sa

yın Bahattin Uzunoğlu. 
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M. P. GRUPU ADINA BAHATTİN UZUN-
0(TLU (Samsun) — Sayın milletvekilleri, 

Devlet İstatistik Enstitüsünün 1967 bütçesi 
münasebetiyle M. P. Meclis Grupu adına görüş 
ve düşüncelerimi arz ve ifade edeceğim, 

Milletlerin gelişmesinde büyük yardımları 
olan done ve bilgilerin her şeyden evvel realize 
edilmesi ve kıymetlendirilmesi icabeder. İlkel 
cemiyetlerde bile şimdi Devlet İstatistik Ensti
tüsünün vazifesi içinde yer alan bâzı hususlar
da işlerin daha kolay yapılması için istifade edil
miştir: Zamanımızda gelişen sosyal, ekonomik 
ve kültürel alanlardaki akımları Devletlerin iyi 
bir şekilde kıymetlendirmesi ve bunlara gerekli 
bir rota çizebil meleri ancak elde mevcut istatis
tik! çalışmalarla mümkündür. Memleketimizde 
ve Anayasamızın getirdiği son yeniliklerden 
biri olan plânlı kalkınma zamanında takibedilc-
cek her meselenin politikasının tâyininde ve pi
yasa mekanizmasının sistemli ve ahenkli işleme
sini teminde isabetli ve iyi karar almak için, bu 
mevkide bulunanların başvuracağı en büyük ih : 

tiyaç. malzcmleri cihetteki istatistik! bilgiler 
olacaktır. 

Bu enstitü kurulduğu yıldan bu yana geçen 
zaman içinde mütavazi çalışması ile eksik de 
olsa bugüne kadar iyi vazifeler yapmıştır. Ancak 
diğer Devlet müesseselerini ve sektörleri imkân-
lariyle küllolarak ele aldığımız zaman Devlet 
İstatistik Enstitüsünün gerçekten imkânsızlık 
içinde bulunduğunu kabul etmek mecburiyetin
de kalırız. 

İstatistiklerin derlenmesini sağlamak sadece 
yeter değildir. İsabetli karar alacak derecede 
derlenen istatistik! dokümanların sıhhat ve 
süratli bir şekilde sağlanmasının da önemi bü
yüktür. Bunun için İstatistik Enstitüsünün re-
organize edilmesi suretiyle isteklere süratle ve 
sıhatli olarak cevap verecek bir teşkilâta kavuş
muş bulunmaktadır. Merkez ve taşra teşkilâ
tında istenilen konularda yapılacak anketlerin 
hazırlanması ve bunların tasnife tabi tutulmak 
suretiyle kıymtlendirilmesi yönünden oldukça 
yetişmiş elamanlara ve maddi imkânlara ihtiyaç 
vardır. 

Yalnız memleketimizde yapılmakta olan an
ket ve istatistik çalışmalarının diğer memleket
lerde olduğu gibi daha sıhhatli daha çabuk ev 
daha pratik ve ilmî olmasını temin maknadiyle 
yabancı memleketlere gönderilmesi kara altına 

alınan personelin müessese yararına çalışmalar 
yaptırılmasına imkân verilmelidir. 

Yeri gelmişken hemen işaret edelim ki, ya
bancı memleketlerden uzman getirmek suretiyle 
büyük külfetlere girmek doğru değildir. Yetiş
miş elemanlarımız zaman zaman meydana gele
cek ilerlemeleri görmek ve mahallen tatbik et
mek için dışarıya gitmelerini sağlamak sure
tiyle bu noksanların tamamlanması mümkün
dür. 

İhtisaslaşmayı sağlamak ve iş verimini ar
tırmak için müessesenin istihdam ettiği ve sık 
sık vazife değişikliğine mâruz bıraktığı kişileri 
muvakkaten de olsa, bu şahıslara imkân ver
mek suretiyle kendi kadrosunu tamamlıyacak 
şekilde imkânlar temin etmelidir. Bugüne ka
dar bilhassa İstatistik Genel Müdürlüğünün ku
rulduğu ilk yıllarda müessesenin bütün faali
yetleri nüfus sayımları ve nüfus istatistiklerine 
inhisar etmekteyken gelişen sosyal ve ekono
mik hayatımıza paralel olarak ve ihtiyaçlara 
cevap vermek için tarım, sanayi alanlarında da 
çalışmalara girmiş olmasını hem memnuniyetle 
karşılamaktayız ve hem de kâfi görmemekteyiz. 

İstatistik sanayii ve fiyat endekslerini is
tihlâk giderleri ve gelirin dağılışına işgücüne 
ait bilgi toplanmasını tarım istatistiklerinde 
mahsul tahminlerinde objektif ölçme metotla
rının kullanılmasını millî gelir tahminlerinin 
ıslahını yeni inşaatın kullanma izinleri yoluy
la takibini turist eğilimlerinin tesbitini ve bu 
konularda daha detaylı ve sıhhatli bilgiler sağ-
lanma'sım yapmalıdır. Elektronik beyi'n ve ma
kin ayla ihtiyaçlara cevap verilmediği takdirde 
sayılarının artırılması suretiyle, bu müessese 
takviye edilmeli ve daha sıhhatli rakamları tes-
bit etmelidir. Memleketimizden Avrupa'ya giden 
işsiz vatandaşların sosyal bakımından ihtiyaç
larını ve yabancı memleketlerdeki güçlüklerine 
daha kolay çare bulmasını temin etmek maksa-
diyle münhasıran dış ülkelerde bulunan işçile
rimize ait sosyal, ekonomik ve kültürel yönden 
anket yapmanın faydasına inanmaktayız. Bu
nun gibi yurdumuza her yıl çeşitli sebeplerle1 

gelmekte olan yabancı turistlerin ilim adamları
nın sporcuların, sanatkâr ve buna benzer kişi
lerin yurdumuzda uğradıkları zorlukları gider
mek ve onların isteklerine daha uygun şekilde 
bir hareket tarzı tesbit edebilmek için de bir an-
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ket açılmalı. Ve bunun neticesine göre durum 
kıymetlendirilmelidir. Memleketimizde bütün 
meselelerin çözümünde en çok başvurulması lâ-
zımgelen îstatistikî malûmatın yeterli şekilde 
bulunması lâzımdır. Bakanlıklar arasında koor-
dine çalışmanın yapılması ve alınacak tedbirle
rin gerçeklere uygun ve faydalı olabilmesi da
yandığı mesnedin sağlam olmasına bağlıdır. 
Onun için de ankete önem vermek lâzımdır. 
Tarım sahasında zirai reformun başarıya ulaş
masını temin etmek, sosyal meselelerin temelin
den gelen suçluluk hali ve cemiyet düzensizlik
leri dikkate alınmak suretiyle bunların neden
lerini bulmak istatistik Enstitüsüne düşmekte
dir. 1966 yılı Devlet İstatistik Enstitüsünün 
bütçe müzakerelerinde Millet Partisi Meclis 
Grupu adına yapılan konuşmada genel veya 
özel affın çıkarılabilmesi maksadiyle efkârı 
umumiyenin gerçek duygusunu ve hislerini öğ
renmek için bu konuda bir anket düşünülüp 
düşünülmediği suçluluğun gerçek sebeplerinin 
nelerden ibaret olduğunu hangi suçların daha 
çok işlendiği, hususunun bilinmesi bakımından 
olduğu gibi bir de sık sık çıkarılan ve suçluları 
hiç şüphesiz az da olsa teşvik ve tahrik eder 
nitelikte, af kanunlarının cemiyetçe nasıl kar
şılandığının te'sbiti için İstatistik Enstitüsünün 
bir anket açıp açmıyacağı sorusunu bu yıl da 
tekrar etmekte fayda görmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri denilebilir ki, üç. türlü 
yalan vardır : Yalan, kuyruklu yalan ve ista
tistik. Bu sözlerin taşıdığı mâna derindir. Dün 
için böyle olan bir şeyi bugün için de kabul et
mek doğru değildir. Bunda istatistik malûmat
larının da tahminlere dayandığı hususunda bir 
mâna vardır. Biz muhtacolduğumuz malûmatı 
sıhhatli ve zamanında tedarik ettiğimiz takdir
de alınması lâzım gelen tedbi'rleri de başarılı bir 
şekilde bulma imkânına kavuşuruz. Bunun için 
modası geçmiş usullere itibar etmemek gerekir. 
Hayvancılığımızın ne durumda olduğu hakkın
da yapılmış ve enstitünün yayınladığı rakamla
rın sıhhatinden şüphelenmek bizi bu eîıstitüye 
karşı şüpheci bir duruma düşürmiyecektir. Zi
ra Türkiye'de bu gibi istatistiklere verilen ma
lûmatlar köy muhtarlıklarmca ve ziraat mü
dürlüklerince verildiğinden bunlar tahminden 
öteye geçememektedir. Onun için her sene yapı
lan ve birbirleriyle mukayese imkânı aranan 

rakamlarda sıhhat aramaktan ziyade bir fikir 
vermesi bakımından üzerinde durulabilir. 

Sayımlar dikkatli, sıhhatli ve gerçeğe uy
gun olarak yapılmalı, ama mutlaka yapılma
lıdır. Sayımlar ve anketler devamlı şekilde aynı 
konular üzerinde olmakla beraber temas edil
memiş çok önemli konular ele alınıp işlenmeli-
dir. Suçluluk suç sebepleri, af kanunları, ya
bancı ülkelerde çalışan işçilerin boşanma sebep
leri, kazanç durumları, kazandıkları paraları 
kullanmak istedikleri sahalar, intihar sebepleri 
yabancı memleketlere hicret etmek, arzu ve is
teklerinin nedenleri, hayat pahalılığına sebebo-
lan hususlar ihtiyaçların giderilmesinde Devle
tin temin etmekle görevli bulunduğu vergi ada
leti, vergi sistemi üzerinde milletin düşüncele
rinin neden ibaret olduğu, bilhassa vasıtalı ve 
vasıtasız vergilerden hangisinin tatbik edilme
sini öğrenmek, bilmek ve buna göre de hükü
metlerin devamlılık esasına göre kararlarına 
ışık tutmaları faydalıdır. Millet Partisi olarak 
görüşümüz şudur ki : Hükümetler ne kadar 
kendilerini basiretli, bilgili bir politikanın için
de sayarlarsa saysınlar gerçeği görmede bazan 
eo<m zaman hataya düşerler bunun için Devlet 
istatistik Enstitüsünün çalışmalarına her şey
den önce önem vermek suretiyle istenilen bilgi
leri zamanında temin edecek imkânlara sahip 
kılmaktır, istatistik Enstitüsü bugün için ta
rım, ekonomik, ticaret ve sanayi alanında bu 
sektörlerin vazgeçemiyeeekleri en büyük mes
net ve kararlarına ışık olan bir kaynaktır. Bu 
müesseseyi bilmiyenler değerini de, memleket 
için önemini de, elbetteki takdirde güçlük çe
kerler. Konuşmalarıma burada son verirken is
tatistik Enstitüsü mensuplarına başarılar diler 
hürmetlerimi sunarım. (Alkışlar) 

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

Y. T. P. GRUPU ADINA NİHAT DİLER 
(Erzurum) — Sayın Başlkan, isaym milletvekil
leri, Y. T. P. Meclis Grupu adına Devlet İsta
tistik Enstitüsü 1967 yılı bütçesi üzerinde gö
rüşlerimizi aç.ıklıyacağım. 

istatistik italyanca'da Devlet adamı mâna
sına gelen S'tatista, Lâtince'de Devlet ve durum 
mânasını ifade eden 'kelimelerden gelmiştir. îs
tatistikî bilginin ehemmiyeti gün geçtikçe art
maktadır. insanların umumi kültürleri meya-
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nmda önemli bir bilgi olduğu kadar, asrımız
da blrçck sosyal, ekonomik meseleler hakkın
da aydınlatıcı bilgiyi istatistikten cMe etmek 
mümkündür. 

Bu itibarla Napolyon istatistiğe eşyanın büt
çeli demiştir. İstatistiğin sosyoloji ve ekono
mideki rolünü barometrenin meteorolojideki ro
lüne benzetenler olduğu gibi, istatistik hak
kın/ila (doğru gören insanların şevki tabiî ile 
sendikleri şeyleri sıhhat ve katiyetle öğrenme
yi temin etmekle beraber ço'k defa bizi yanlış 
yola seVk öden hayallere kargı muhafaza eder.) 
diyenler de vardır. 

İıtatimtikin ehemmiyetine binaen birçok mü
ellifler çoşifi yönlerinden ele alarak:, çeşit1] 
tariflerini yapmışlardır. Asrımızda istatistiğ n 
önemini bir bilg*n şu şekilde ifade etmiştir. 
(İ-ıtat;stiksiz değil bir Devlet, küçük bir şirket 
bi'e idare edilemez.) 

Her hangi bir tevekkülün başarılı idare 
edilmesi onun kuvvet kaynaklarını veya zayıf 
yönlerinin ihtiyaç!arnı tam mânasiylc bilme
ye bağlıdır. Bunu da, istatistik temin eder 
İstatistik, Devlete idari, ilmî, toplumsal haya
tin takibi ien rehber vazifesi görür. Bun1 ar1 a 
istatistikî bilginin önemini belirtmiş bulundum. 

1962 y l ı geeiş yılı sayılmakta 1963 senesin
den itibaren plânlı bir devreye girmiş bubm-
ma'ktayız. Plânın düzenli ve sistemli bir şekil
de tedv'n edilmesi, ke."a programlarının sistem
li şnkilde tesbiti, uygulanması ve kontrol e de
mesi buna mesnet olacak istat!stikî bi lgileri 
mevcudiyetine babıdır. Memleketimizde bu 
yönden istatistikî bilginin önemi çofk fadadır 
Pbân ve UV.'TU1 aması balonmdan önemli olduar 
kadar, demokrasiyi demog'ojidcn kurtarmanın 
da bir vasıtasıdır. Zira, icraatlarında aksak
lık oban hükümc^cr, istatistikî bilgi1 erin nok-
sınlıg'ivn himayesine s^ğmarak, istatistik ra
kamlarını 'kendi icraatlarını örtmek için kıdln-
nu-bar. Hükümeti tenkid e d e l e r de, Hüküme-
t.'n ^n-n^l-. o l m a d ı m yine noksan olan istatis-
t'Vî bi1g'1e"f*den istifade i lerek, rakamları ken-
r\\ mri,'o,ıt-1ar",na uygun şekilde dile getirirler. 
Bu süet le , kamu oyunu yandtmaya çalışır
lar. Siifitii ve sıhhatli istatistikî bilgiler elde 
nPvnT"lnlflıvwm takdirde, kamu oyunun yanlış 
bir islvka/^c'-e sevk etmeye çalışan demofro",la^-
rlnn rlr,~r<krasiyi korumak bu suretle mümkün 
olacaktır. 

1G . 2 . 1937 O : 3 

I Memleketimizde istatistikî bilgi Cumhuriyet
le başlar. 1C27 yılında çıkarılan bir kanunla 
İstatistik Genel Direktörlüğü 'kurulmuş, başına 
Belçika'dan tanınmış bir uzman getirilmiştir. 
Başbakanlığa bağlı olaraik kurulmuş İstatistik 
Genel Direktörlüğüne istediği malûmatı tespit 
edilen şekilde ve müddette bildirmeye her ferdi 
ve müesseseyi, bütün Dev1 et dairelerini mec
bur etmiştir. Direktörlük 1927 tarihinde ilk 
defa olmak üzere, bir genel nüfus sayımı ile 
birer tarım ve endüstri sayımı yapmıştır. 1935 te 
de ikinci umumi sayımı yapmıştır. 1D27 de ku
rulan bu teşekkül büyük hizmetler yapmış ol
masına rağmen, değişen sosyal ve ekonomik 
hâdiseler ie'nle ihtiyaca cevap verecek nisbette 
istatistikî bilgi, teknik ve metodunu geliştire
memiştir. 

1961 tarhVı Anayasamızın kabulünden son
ra, Devlet Plânlama Teşkilâtı ve pTân, bir mü
essese olarak Anayasaya girmiş, p lâ^n gözü 
w aya.™r vaziyetinde bulunan istatist'ikî bP-
Tİlere ihtiyaç duyubnuş ve İstatistik Genel Mü
dürlüğünün re organizasyonu ileri sorulmuştur. 
Bu suretle 1961 yılından itibaren Dev1 et İsta-
'•'st'î'v Enstitüsünün Görev, yetki ve kurulusu 
hakkındaki kanun tasarısı hazırlanmış, tasarı 
13 . 6 . 1962 tarihinde 53 savı ile kanunbao^-f^-
^r. Bu suret1 e İstatistik Genel Müdürlüğü 
kaldırılmış yarine Devlet İstat/stilk Enst'tüsü 
kurulmuş bulunmakadır. Kanun müessesesinin 
modern ve ilmî mânada Dev1 etimize, idari, 
İlmî, sosyal ve ekon^m:',k bakımdan tam rehber
dik edebPoeek esnride hazırlanmıştır. 196? den 
itibaren Devlet İstatistik Enstitüsü kerdisme 
yapılan en müh rem ihtiyaebarndan binasına tn-
suımıs, istatistik1 erin sıhhatli ve sürn^i şekil
de temin etmek için 8 ilde bölge teskikâtı knr-
muşitur. Gahsmakarmı ilmî esas^ra dayan
dırmak için iş bölümü yaparak 19 ihh'sas şu
besi tenkil etmiştir. 

Bu a^nda. enstitü il^î miıe^e-eier. ün'ver-
siteTer ve diğer kurubışlarla işbirVıği yapmıştır. 

Gerek enstitünün ve gerekse resmî tevekkül
lerle özel sektörün ihl;'yaç duyduğu istatistikçi
leri yetiştirmek iç'n bir istatistik eğitim mer
kezi kurmuştur. Enstitüye gereken malzemele
rin büyük bir k'smı sa^anmıstır. Bu suretV. 
1962 de fiilen kurulan İstatistik Enstitüsü ihti
vaca cevap verecek şekilde gayret sarf etmek
tedir. 
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İstatistik Enstitüsü Genel Müdürü Büt
çe Karma Komisyonunda bu faaiiyetieri şu şe
kilde açıklamıştır : 

Tarım istatistiğinin ıslahı için 180 milyon 
liraya ihtiyaç olduğu halde, yeni programa gö
re 2,5 milyon lira ile köy öğretmenlerinden is
tifade edilerek tarım istatistiklerinin ıslahı dü
şünülmüş, ticaret, sanayi istatistikleri, sanayi 
istihsal ile ticaret endekslerinin aile bütçesi 
endekslerinin hazırlandığını, işsizlik ve istih
dam mevzuundaki anketlere başlanacağını, sa
nayi sayımının tamamlandığım, tablolarının 
neşredilmek üzere bulunduğunu, ancak maki-
nalarının kifayetsizliği yüzünden neşrin gecik
tiğini ve şimdiye kadar 6,5 milyon sayfalık neş
riyatları olduğunu, matbaalarının kuruluş ha
linde bulunduğunu, bu sene alınacak makinalar 
İQİn /konulmuş tahsisatların kesildiğini, tahsisa
tın tekrar •ko.nuîlmasını istediğini aynea aylık 
bültenlerin de muntazaman yayınlanacağını ve 
yıllık bültenlerin de bundan evvelki senelerde 
aldnğn gibi yayınlanacağım beyan etmişlerdir. 

Plânlı kalkınmamızda Enstitünün görevi 
Devlet için aynı zamanda hakikatleri görme 
bakımından bir rehber olduğu kadar, bir ışık 
»mesabesindedir de. 

Plânlı kalkınmadan umduğumuzu temin et-
meT- için enstitüye ma'kina,. alet, teçhizat ve t.e'k-
nıîk eleman bakımından, muhtaoolduğu bütün 
imkânları hazırlamak mecburiyetindeyiz. Yan
lış ve zamanında verilmiyen ista»tîst'rkî bilgi1 er, 
p ^ n m 'kör ve kötürüm hale gelmesine scbebol-
mak bundan da m emi ek etimiz sosyal ve eko-
nomi'k bakamdan büyük zararlar görecektir. 

Y. T. Partisi olar?»:1', -plânlı kalkınmanın atfı 
unsur1 arından en mühimıi zamanında verilmiş 
sağlam ve süratli îstatist'tkî bilgiler olduğuna 
inanmış bulunmaktayız. 

Bu. itibarla, Enstitünün kend'ne dînen gö
revini verire get'rmek için muhtnenVnnT» h^r 
sevi ma^î bakımdan en büyük fcd^'ârhVnra, 
katlarıma)k pVıasma da oba, zaruri bulr^nkta-
V1". PTm1! kalkınmakn îrayrîsâfi m!illi gelirini
zin hesaplanması ve p'âmn kal'lcn^a hı^mn 
sektör1 er bakrrmrtdan ve doğrudan doğruva tes-
biti için Enstitünün süratle bil "i vcrmes:ni. ta
rım, sanavi ve ticaret i^tatistikîerinrn en ileri 
derecede sıhhatli şekilde hasırlanarak. zama
nında bilgiye sunulmasını temenni ederiz. Bu 
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suretledir ki, siyasi şahısların, istatistikî bil
gilerin gölgesine s:ğınarak spekülâsyon yapma
larının önüne gcçmdk mümkün olacaktır. 

İstatistik bütçesinin büyük milletimize ve 
memleketimize, Devlet İstatistik Enstitüsünün 
güzide sayın mensuplarına hayırlı olmasını di
ler, grupum ad:na hepinizi en denin saygıla
rımla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — T. 1. P. Grupu adına Sayın Sa-
dun Aren. 
T. 1. P. GRUPU ADINA SADUN AREN (İs

tanbul) — Sayın Başkan, sayın milietvekil1 eri, 
Devlet İstatistik Enstitüsü memleketimizin çok 
önemli teknik bir kuruluşudur. Bu kuruluşun 
ı'aaliyetlerinin öneminden bahsetmeyi fuzuli 
bulurum. Benden evvel konuşan rakadışlar 
uzun uzun bunun üzerinde durdular. Enstitüden 
siyasi bakımdan bir şikâyetimiz yektur. Onun 
için sadece birkaç küçük tcmer.nide bulunmak
la iktifa edeceğim, 

Birinci temennim, fiyat istatistikleri ile il
gilidir. Fiyat endeksleri, bültende her zaman. 
yayınlanır. Bunun s rys ı çoktur. İstanbul için 
iki tane geçinme endeksi vardır, Ankara için 
de iki tane, ayrı ayrı menşeli. 

Şimdi bir de Adana için vardır. Toptan eş
ya fiyatları endeksleri de iki tanedir. Bu husus
ta teknik bir tavsiyede bulunacak değilim. 
Fakat herhalde bu sayılar indirilmelidir. Ya 
biı-, yahut da en çok iki olmalıdır. Toptan eşya 
fiyatları endeksi bir; bir tane de geçinme en
deksi olmalıdır. ITer vilâyet için ayrı ayrı en
deks yapmakla iyin içinden çıkılmaz. Bir vilâ
yetteki durum diğer vllâyetlerdeki durumu da 
aksettirir, belki. Bu hususta gerekli gayreti gös
termelerini temenni ederim. Aylık bültende 
bina inşası için. verilmiş olan ruhsatnameler 
neşredilir. Bu, memleketimizdeki inşaat faali
yeti endeksi olarak önemlidir, gayet tabiî ola
rak. Ama eğer mümkünse, bunun yanı sıva her 
ay tamamlanmış olan inşaatın istatistikleri de 
verilsin. 

Para arzı rakamları önemlidir. Merkez Ban
kası bü'tenleri çok muntazam çakmaktadır. 
Bu yüzden bültende para arzı rakamlarının 
da yer alması uygun clur. 

Son bir temennim, dış ticaret istatistikleri
nin tasnif iyi e ilrrilidir. İthalât, yatırım tüke
tim ve ham madde olmak üzere üçe ayrılmış-
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•tır. İhraeaatta hububat, sepzc ve meyva fa
lan gibi ve bir de mamul ve yarı mamul mad
deler olmak üzere tasnif edilmiştir. Bu scncki 
Karma Bütçe Komisyonundaki müzakereler sı
rasında şöyle bir şey öğrendik; bu yılki ma
mul madde ilıracaatımız azalmıştır, deniyordu 
bir raporda. Çünkü zeytinyağı ihracaatmıız-
da şu kadar azalma ollmuştur. Yani bundan 
anlamış olduk ki, zeytin yağı mamul veya yarı 
mamul madde arasında tasnif edilmektedir. Hal
buki böyle olmamak lâzımgelir. Tabiî böyle 
olunca ithalâtta yatırım, tüketim, ham madde 
tasnifinin de çok bilimsel olup olmadığı şüphe
si uyanıyor insanda zannederim bu tasnif, biz
zat İstatistik Enstitüsü tarafından yapılmıyor. 
Belki de Ticaret Bakanlığından böyle almıyor. 
Fakat nereden alınırsa alınsın veya kendileri 
yapıyorsa bu tasniflerin bir kere gözden geçi
rilmeleri ve daha manidar bir tasnif yapmala
rını temenni ederim. Sözlerim bu kadardır. Say
gılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Ta-
hir Akman. 

A.P. GRUPU ADINA TAHİR AKMAN 
(Çankırı) — Sayın Başkan, lüksek Meclisin 
muhterem üyeleri; 

Devlet; İstatistik Enstitüsünün 1967 malî yılı 
Bütçesi dolayısiyle A.P. Millet Meelisi Grupu 
adma görüşlerimizi ve temennilerimizi arz etmek 
üzere huzurunuzu işgal etmiş bulunmaktayım. 

Etrafımızda tabiî veya beşerî, ekonomik ve 
sosyal daimî bir olaylar akımının mevcudolduğu 
ve istatistikin gerek iş hayatında ve gerekse Dev
let idaresinde çok önemli bir konu teşkil ettiği, 
ilmin vazgeçilmez vasıtası olduğu bir vakıa ola
rak kabul edilmek icabeder. 

Konu ve alan ne olursa olsun bütün olaylar 
gizli bir irtibatla yekdiğerine bağlı ve tabidir. 
Bunlar tabiî ve beşerî olarak tetkik edilirse, bu 
gizli bağlılık belli bir düzen içinde oluş, her 
bir grupta daha kuvvetli sebep, netice münase
betleri bakımından çok daha müessirdir. 

Geçen seneki bütçede de arz ettiğim veçhile 
bilfarz doğum olayları toplu olarak ele alınırsa, 
kız Ve erkek doğumunun hiç de gayrimuntazam 
olmadığı geniş bir kütlede hemen 100 kız do
ğumu yerine 108 - 110 erkek doğumu olduğu, 
0 yaş ile 16 - 18 yaş arasında erkek nüfusun ha
rici tesirlere daha mâruz kalması ve bu suret

le vefiyatın fazla olması sebebiyle bulûğ çağ
larında kız ve erkek nüfusun müsavi hale gel
diği, hattâ, vâki olan bir harbde, erkek nüfu
sun daha fazla zayiata uğraması dolayısiyle, 100 
kız nüfusa mukabil harb yıllarında 116 - 120 er
kek nüfusun doğduğu, aradaki fark telâfi edil
dikten sonra, doğumun eski nispete avdet ettiği 
tesbit edilmiştir. Bu misal, hâdiselerin tabiatta 
bir düzen içinde cereyan ettiğini göstermek
tedir. Bu da bize istatistiğin hâdiseleri tahlil 
ve ona göre netice istihsal ederek olaylara yön 
vermek bakımından ne kadar lüzumlu ve önemli 
olduğunu meydana çıkarmaktadır. 

Cemiyet hayatının bugün birinci derecede eko
nomik, sosyal olan toplu olaylara bağlı bulunu
şunun neticesinde, istatistik geçmiş zamana na
zaran daha çok büyük önem kazanmış bulun
maktadır. 

Şurasını da ilâve etmek icabeder ki, istatisti
ğin ekonomik ve sosyal kaynaklarının geliştiril
mesi ve memleketin daha ileri bir refah seviye
sine ulaştırılması için alınacak tedbirlere ışık 
tutması bakımından olduğu kadar, memleketin 
millî güvenlik politikasının tesbiti bakımından 
da büyük önemi vardır. Bir memleket için millî 
güvenliğin her şeyin üstünde ve onun hayatiyeti 
ve varlığı ile ilgili bulunduğu göz önünde tutu
lursa, istatistiğin bu konudaki rolünün çok 
önemli olduğu kolaylıkla anlaşılır. 

İstatistik bilgilerine olan ihtiyacın gerek 
memleket ölçüsünde duyulması ve karar mercile
rince benimsenmesinde ve gerek bugünkü seviye
ye ulaşmasında Devlet istatistik Enstitüsü ka
dar bu bilgileri kullananların da rolü büyük
tür. Günün artmakta olan ihtiyaçlarına cevap 
ve Umum Müdürlüğe daha ilmî bir hüviyet ver
mek maksadına matuf olarak 1962 yılında Dev
let İstatistik Enstitüsünün görev, yetki ve ku
ruluşu hakkındaki Kanun çıkarılmıştır. 

Bugün Enstitü sadece rakam toplıyan bir 
müessese değil, araştırma, etüt ve tahliller yap
mak suretiyle toplamış olduğu bilgileri tahlil 
ve etüt yoliyle konuşturmak ve rakamların ger
çek değer ve mânasını ilgililere duyurmak im
kânına sahiptir. Diğer taraftan Enstitü kendi 
içinde olduğu kadar diğer kamu kurumları ve 
bilhassa ilim ve eğitim müesseseleriyle ve ista
tistik alanında beynelmilel kuruluşlarla yakın 
bir işbirliği sağlamış bulunmakta ve bu meyan-
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da Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Teşkilâtına 
dâhil bir üye sıfatiyle, istatistik çalışmaların
da da üye memleketlerin ekonomik ve sosyal 
durumlarının mukayesesi suretiyle ve bu teş
kilâtın muhtelif ihtisas kuruluşlariyle; Avru
pa İktisadi İşbirliği Teşkilâtı, Avrupa Kon
seyi, Gıda ve Tarım, Milletlerarası Çalışma 
Teşkilâtının çalışmalariyle yakın ve sıkı bir 
münasebet tesisi ile bunların istatistik alanın
daki tavsiye ve kararlarından memleket şartla
rının ve imkânlarının müsaade ettiği ölçüde, 
memleket dâhilinde uygulanan, genel sayım, 
anketler, metot, kavram, soru kâğıtları, tarif
ler, uygulama zamanı, toplanan bilgilerin iş
lenmesi ve makinalarla tasnifi, yayın tablo
ları yönünden Birleşmiş Milletler Teşkilâtı
nın tavsiyelerinden istifade etmektedir. 

Enstitüde halen dış memleketlerde staj gör
müş 78 personel ve ayrıca Millî Eğitim Bakan
lığı tarafından yabancı memleketlere Enstitü 
namına statistik tahsiline gönderilmiş öğrenci
ler de mevcut bulunmaktadır. ] 964 yılında te
sis edilen İstatistik Eğitim Merkezi, geçirmiş 
olduğu iki akademik ders yılında 33 ü Enstitü
ye, 29 u diğer kamu kuruluşları ve özel sektöre 
mensup cem'an 62 elemanı; temel istatistik, 
matematik, istatistik metotları, uygulamalı is
tatistik, iktisat ve maliye konularında eğitmiş
tir. Ayrıca Enstitü eleman ihtiyacını kar
şılamak için üniversitelerimizde okutulmak 
üzere öğrencilere burs temin etmek suretiyle 
eğitim işlerine de büyük önem atfetmektedir. 

1966 yılında Enstitü, cari yayınları ile bir
likte, sonuçlanan yayınlar, genel anketler, se
çim istatistikleri ve diğer çalışmalara ait 
129 525 cilt kitap ve broşür yayınlamıştır. 
Bunlardan 94 550 adedi, aylık istatistik bül
teni, istatistik yıllığı, dış ticaret aylık bülteni, 
iç ticaret istatistik yıllıkları, turizm, demogra
fik olaylar «evlenme, boşanma, ölüm» istatis
tikleri, tarım özeti, millî gelir yayınları, taşıt
lar istatistikleri gibi periyodik yayınlar olup 
34 575 aded yayın, siyasi seçimler sonuçları, 
personel sayımı sonuçları, 1965 genel nüfus ör
nekleme sonuçları, 1963 konut, muhtarlık bina 
sayımları sonuçları gibi konulara taallûk etmek
tedir. 

, 1964 yılında yapılan sanayi ve işyerleri sayı
mının sonuçları alınmış, döküm tabloları üzerin

de yapılan kontrollar ikmal edildikten sonra 
hazırlanan yayın tabloları sektörler itibariyle 
tertibedilmiştir. 

İstihlâk giderleri ile geçinme ve müstehlik fi
yatları endekslerinin tesis ve değiştirilmesi ama-
ciyle 1964 yılında başlanan aile bütçeleri anket
lerinin uygulanmalarının bittiği illerde, devam
lı fiyat toplama mekanizması kurulmuş ve en
dekslerin yayımına başlanmıştır. Adana, İzmir, 
Ankara anket sonuçları alınmak üzere olup, ya
kında yayınalanacaktır. 

Memleketimizde iş ve işsizlik durumu hakkın
da gerçek bilgiler elde etmek amaeiyle 8 büyük 
şehirde işgücü ve istihdam anketinin tasnif işleri 
halen bitirilmiş durumdadır. 

Tarım istatistiklerini ve bilhassa ekili saha ve 
istihsalin memleketimizde ilk defa objektif me
totla tesbiti amaeiyle Konya ilinde metot dene
meleri yapılmıştır. 

Yabancı ülkelerde çalışan işçilerimizin sosyo -
ekonomik durumları, tasarruflarını hangi alan
da kullanmak istedikleri, ne zaman yurda dö
necekleri, ve hangi şehirlerde çalışacakları gibi 
bilgileri tesbit amaeiyle, hazırlanan anketin so
ru kâğıtları ve tablo plânlarının taslakları hazır
lanmıştır. 1966 yılında Doğu illerimizde vukua 
gelen müessif deprem felâketi dolayısiyle can 
ve mal kaybımızı ve bu bölgeye yapılan her tür
lü yardımları tesbit amaeiyle bu bölgede bir an
ket düzenlenmiştir. 

1965 Temmuz, Eylül ortasına kadar devam 
eden yabancı ziyaretçi anketi 1965 - 1966 yılla
rında geceleme istatistikleri çalışmaları yapılmış 
ve Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile turizm kesa
fet haritaları konusunda, Enstitü, teknik imkân-
lariyle yardımda bulunmuştur. 

I Ulaştırma hizmetleriyle ilgili istatistiklerin ve 
bilhassa şehirlerarası yolcu ve yük nakliyatı ile 
ilgili bilgilerin toplanması için Karayolları, Oto-

I mobil ve Şoförler Federasyonu, Emniyet Genel 
Müdürlüğü, bâzı önemli trafik müdürlükleri, li
man reislikleri ve bâzı belediyeler ile temaslar 
yapılarak bilgi toplama imkân ve metotları üze
rinde çalışmalar yapılmıştır. 

Önemli bir mevzu olarak, su ürünleri istatis-
I tiklerinin Enstitü tarafından ele alınması, sıh

hatli bilgiler vermesi bakımından faydalı olaea-
I ğmda şüphe yoktur. ' 
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Bu meyamda tarımsal istihsali takip için mah
sul anketi, 15 tarımsal bölgede her yıl mahsul 
tahmin heyetleriyle yapılan randıman ve istih
sal anketi, pamuk tahmin heyetleriyle yapılan, 
pamuk istihsal anketi, ziraat alet ve makinaları 
anketi, yıllık sanayi anketi, her yıl millî gelir 
hesaplarında kullanılmak üzere 4 er aylık ve 
yıllık olarak Devlet ve özel sektörden ve ban
kalardan gerekli bilgilerin temini ile yapılan an
ketler, maden istihraç sanayiine ait aylık ve 
yıllık anketler, Millî Eğitim ve Adalet istatistik
leri yıllık anketleri yapmak Enstitünün mesai
leri arasındadır. 

1967 programı olarak 4 ilde uygulanmış ve 
halen 5 ilde uygulanmakta ve 3 ilde daha uygu
lanacak olan aile bütçeleri anketleri ve iş gücü 
ve istihdam anketlerine devam edilecek ve plân 
gereklerine uyularak işçi ücretleri anketlerine 
başlanacaktır. Tarım alanında ekili saha ve is
tihsal istatistiklerinin daha sıhhatli bir hale ge
tirilmesini temin için 1966 yılında başlanan ob
jektif metot çalışmalarına devam edilecek, bu
na ilâveten başlıca ihraç maddelerini teşkil 
eden tarım mahsullerinin saha ve istihsalin'n ob
jektif metotlarla tesbiti çalışmaları yapıla
caktır. 

Sınai istihsal endeks l in in yapımında kul
lanılacak bilgelerin temini için, 1966 da başla
nan 3 er aylık anketlere devam olunacaktır. 

D;ger taraftan millî gelir etüt grupunun ça
lışmalarından yararlanmak suretiyle, kalkınma 
hamlelerimizin değerlendirilmesinde en önemli 
müVir olan millî gelir hesaplarımızın geliştiril
mesi ve millî muhasebe sisteminin kurulması 
yokunda rerckli tedbirlerin alınması Enstitü
nün faaliyetleri ve çalışmaları meyanmdadır. 

Rnrasmı da tebarüz ettirmek yerinde olur ki; 
5 Yıllık Plânın hazırlık döneminde Devlet İs
tatistik Enstitüsü elindeki verilerle, kalkınma 
plânının frerçeklerini daha ivi aksettiren bir 
plân olabilmesi için, Devlet Plânlama Teşkilâtı 
ile işbirliği yapmıştır. Ayrıca, yeni yapılan sa
yım ve anketlerin uygulanmakta olan plânın 
gelişmesini takip, hazırlanmakta olan yeni plâ
nın hazırlık çalışmalarında kullanılabilir bir 
hale gelebilmesi için, Plânlama Teşkilâtı ile de
vamlı temas halinded'r. Bu bakımdan Enstitü
nün. T>^ ̂ lamaya büyük hizmetleri sebk etmiş ve 
etmektedir. 

| istatistik yönünden halkın eğitiminin çok 
önemli olduğu şüphesizdir. Umumi olarak is
tatistik metodunun anlam ve önem ve istimali 
ile Devletin iktisadi ve toplumsal düzeni için 
sağladığı faydaları halk kütlelerine radyo, ba
sın, sergi, filim, projeksiyon, afiş, konferans, 

| yarışma ve kısa temsillerle öğretmek ve an-
I latmak ve bu suretle halkın istatistiğe yatkın 

bir duruma gelmesini, halk ile sayım arasında 
bir ortak görüşün sağlanmasını temin etmek 
Enstitü iç'n en önemli bir vazife olarak telâkki 
edilmektedir. 

Enstitü genel olarak halk eğitimi ve özellikle 
istatistik önem ve mahiyetini halk kütlelerine 
duyurmak ve anlatmak suretiyle elde ed'len bil
gilerin güvenirliğini sağlamak amaciyle, uy
gulamakta olduğu eğitim ve tanıtım prog-

I ramları dâhilinde köy hükmi şahsiyetine aid-
olmak üzere bir transistorlu radyo temini iç'n 
geçen yıl olduğu gibi bu yıl da teşebbüslerine 
devam etmektedir. 

İstatistik bilgilerinin günü geçmeden sü
ratle istifadeye arzı zarureti aşikâr olduğuna 
göre; bunun aksamadan yürütülmesi mat
baanın eksiklerinin tamamlanmasına bağlı bu
lunmaktadır. Bunun biran evvel tamamlanma
sını lüzumlu ve zaruri görmekteyiz. 

Enstitünün meslekî ve ilmî eserleri ihtiva 
eden ihtiyaca salih bir kütüphaneye sahibolması, 
ilmî bir hüviyet içinde çalışmakta bulunan 
Enstitü için büyük bir kazançtır. Bütçe Ko-
misvonunun 1 milvon lira makina parçaları ve 
60 bin lira otomobil iç:n olmak üzere 1 milyon 
60 bin liranın ilâvesi hususunda almış olduğu 
kararın, Yüksek Meclisçe, tasvip Duyurulma
sını temenni etmekteyiz. 

I Mâruzâtımı burada bitirirken. Devlet İsta
tistik Enstitüsünün 1967 yılı Bütçesinin tat
bikatında, çalışma ve faaliyetlerinde Enstitü 
mensuplarına başarılar temenni ve hizmetleri
nin önemi dolayısiyîc sarf ettikleri büyük gay
retler dolayısiyle de tebriklerimi arz eder Ada
let Partisi Meclis Grupu aclma, Yüksek Mecli
sin muhterem üyelerini saygiyle selâmlarım. 

I (Alkışlar) 

I BARKAN — İkinci olarak Adalet Partisi Gru
pu adına Sayın Faik Kırbaşlı söz istemiştir, bu-

I yurun, 
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A. P. GRUPU ADINA FAİK KIRBAŞLI 
(Burdur) — Sayın arkadaşlarım; maruzatım çok 
kısa olacaktır. 

Benden evvel konuşmuş olan bütün arkadaş
larım IstaMnVık Enstitüsünün ve bunun başardı
ğı işin ehemmiyetini tebarüz ettirmişlerdir. Bizim 
bn^da, temennimiz, bilhassa p^nl ı devreye gir
diğimiz şu sırada, kalkınmamızla alâkalı temel 
unısım teşkil eden malzemeyi daha süratle doğru 
bir şekilde vermesi olacaktır. 

İkinci temennimiz de bu arada bilhassa istih
dam, dıs ticaret, millî gelir ve sınai istihsal hu-
sucr«nd^ki istatistiklerin, doğrudan do'rruva neti
ceyi b i ^ r e n istatistikler ocuk tan ziyade ve bil-
ha*m şahsan yaptırımız bir etüde mesnet teşkil 
edecek analiz ve kompozisyon istatistikleri maa
lesef b^de yapılmamaktadır. Bilhassa bu iki hu 
su^m t^nt'ıstik Enstitüsü tarafından ele alınma
sını İstirham edeceğiz. 

D'^er taraftan anket ve monografilerin b'nde 
doğrudan do^ııva so?val ve iktisadi bünyenin 
b^rometııik neticeleri olarak belirtilmesini yani. 
b'mve anketlerine önem verilmesini istirham ede
ceğim. 

B1»." de, istftistiki Devlet da i re l inden annrar-
ya oV^.Vp.n kurtaracak hır metodun bulunması
nı ve b'Hıas-a sıfır ihâveVrVm istatistik1 ere da
ha d'^ka^.e ge^irilmenmi istirham edeceğiz. 

Diğer taraftrn başka b ;r temennimiz de şu-
dnr: Garr>fr> dend'fti <*'h' b'lhassa istatistik i ma-
Himn.tın halka maledilme^i vani vül?arizasvonu-
m. ^••;-^?Trt edeceğiz, Çünkü b^nn halka mal ede 
b'l'dirrimiz nöbette, bu bir eğitim demektir, hal
kı buna alıştırmış oluruz. 

OÎVV/VVT" teşekkür ederim. 
B ^ K A N — Efendim ve.1-erlik önergesi geldi. 

Sayın Bakan pörüşecek misiniz. 
DEVLET BAKANI ALİ FUAT ALIŞAN 

(Samsun) — Evot. 
BALKAN — Buvn-"un efend*m. 
DEVLET BAKANI ALİ FUAT ALÎSAN 

( S m ^ v O — Savın Başkan, muhterem arkadaşlar, 
İstatistik Bütçesi üzerinde görüşlerini bildiren 
arkadaşlara önce teşekkürlerimi arz ederim. 

Devlet İstatistik Ens'itüsü Bütçesi ürerinde 
konuşan arkadaşlar istatistikin bugünkü ehemmi-
yeVı ve Istatkıtlk EırstitÜTÜmün çalınması bakımın
dan temenni ve mütalâalarını beyan ettiler. Bu 

temenni ve mütalâaalr Enstitünün çalışmalarında 
dikkate alınacaktır ve bugünkü sosyal ve iktisadi 
kalkınma gayretlerine muvazi olarak Enstitünün 
çalışmaları gerek personel, gerek eğitim ve gerek 
tesisat bakımından lûzrmgelen ehemmiyet ve 
ta;kviye Hükümetçe yapılmakta ve buna gayret 
gösterilmektedir. 

Türkiye İşçi Partisi adına korroşan Sadun 
Aren arkadaşımız üç hususa değindiler ve temen
nide bulundular .Bu hususta kendilerine kısaca 

: cevap vermek istiyorum. 

Fiyat endekslerinin müteaddit olduğuna temas 
(V-tiVr, bu doğrudur. Fiyat endeksinin ıslâhı için 
de, iller için tek endeks neşretmek üzere 1964 yı-

: İmd'vı itibaren aile b'itce anketleri yapılmakta-
'. dır. Bu anketler Adana ili için bitmiştir, endeks 

neşre basmamıştır. İstanbul, Ankara, tzmir, illeri 
iein de bitmiştir, yakında endekslerin neşrine baş-

; lan°çaktır. Endekslerin bittiği yerde fivat topla
ma hareke t l ine devam edilecektir. Bu şekilde 
fiyat endekr.l bitirilecektir. 

IVnci «Varak inşaat istatistiklerinde yalnız 
ruhsatla iktifa edilmemesi. kuP-an^ı '-^'^'^ rin 

; nn.-a-ı itibara alınması hususuna değindiler. Esa
sen Enstitünün çalınmaları da bu istikamettedir. 

Dıs t ;caret konusunda madde grupları tatmin
kâr değildir dediler. Bunun sebebi daha ziyade 
tarife cetvelinin yeterli olmamasından ileri gel
mekteydi ve çr-k defa mamul hamma^'rle cok 
defa aynı po-îisvona girmekte id-L Bu amaçla ta
rife cetvoli deş t i r i lmiş ve 1 . 1 . 1067 tarhinden 
uibaren tatbikatına başlanmıştır. Böylece arze-
dilen mahzurlar giderilmiş olacaktır .Hürmetle
rimle (Alkışlar) 

BAŞKAN — Son söz olarak Sayın Hasan 
Tahsin Uzun Vazgeçtiniz. Sayın Süleyman 
On'vı'? Yok, Sayın Mustafa Kemal Çilesiz Vaz
geçtiniz. Sayın Musldhiıttin Gürer? Yok, Saym 
tlvas Kılıç, vazgeçtiniz. Savın Ahmeıt Mustafaoğ-
hıî Yok. Savın Ihsrn Kabadayı? Yok. Sayın Ali 
İhsan Badım? Yok. Sayın Mehmet Altmsoy? Yok. 
Sayın ismail Boyacıoğlu? Yok. 

Söz isteyen olmadığına göre yeterlik Önerge
sini oylamıyorum. 

Bölümlere geçilmesini oyunuza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Biöllümleri okutuyorum. 

(A/l ) Cari harcamalar 
Bölüm. Lira 
12.000 Personel giderleri 12 978 727 

BAŞKAN — Kabul ©denlter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştitr. 

13.000 Yönetim giderleri 1 329 000 
BAŞKAN — Kabul edemHer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 4 106 003 
BAŞKAN — Kabul edeml'er... 
Etmiyenler... Kahul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 562 801 
BAŞKAN — Kabul <ede>ıVlier... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırjım gizlerleri 

23.000 Ma'kina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımlar] 
BAŞKAN — Kabul cdenller... 
Etmiyenler... Kaimi edilmiştir. 

500 000 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
34.000 Malî transferler 3 000 

BAŞKAN— Kabul cdiem'l'or... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 .Sosyal transferler 89 700 
BAŞKAN — Kabul ed^nller... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

Bu .suretle Deyi et t s t a t i k Eı^t'tifeö G'uıel 
Müdürlüğü Bütçesini de bitirmiş bulun.uyoru:;. 

d) Divanet İsleri Başkanlığı Bütçesi : 
BAŞKAN — Muhterem arkadaş1! ar, şimdi Di

yanet isleri Başkanlığı Büteesiine geçiyoruz. 
(ismet Ka.pı&ız, Ali Ilıza Uzun er, Nihat Diler, 

Sadun Ar en ve Ali Karcı ayağa kalkarak ekseri
yetin olmadığını söylediler.) 

Efenidijm, programı bitirmek bakımından ben 
ricakâr olsam. Bakınız bir hususu arz edeyim sıi-
;ze, ('«Ekseriyet yok», sesleri) müsaade buyurun 
arkadaşlar... 

İSMET KAPISIZ (Konya) — Reis Bey, va
kit goem'iştir, dün do Anayasa Ma.hkemös'a Bütçe
si peşinen bugüne IbıralkiılimiLştıır. E'k'sierlilyet yok, 
vakit bir hayli gecikti. 

(Aidalot Partisi sıralarından, «Oylama sırasın
da ayağa kalkılır, sesleri) (Sağdan, «Ekseriyet 
yok» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, 5 kişi ayağa kalkarak 
çoğunluk bulunmadığını söylüyorlar. Oylama ya
pılmadan ayağa kalktınız. Binaenaleyh, bir ço
ğunluğun aranması şu anda mevzuubahis değil
dir. 

Ayrıca bir hususu arz etmek istiyorum, ge
cen gün şöyle oklu, böyle oldu, onu bilmiyorum. 
Bakınız yarın üç tane geneli müdürlük bir de 
Dışişleri Bakanlığı gibi, önemli bir bakanlığın 
bütçesi var. Eğer Diyanet İşleri Başkanlığı Büt
çesini yarma bırakırsak bunun sonucu Dışişleri 
Baikanlığı Bütçesi de Cuma günü görüşülecek iken 
Cumartesi gününe kalıyor. Halbuki Cumartesi 
günü Millî Savununa Bakanlığı ille İçişleri Ba
kanlığı ve ona bağlı 2 kuruluşun bütçesi vardır 
ki, hepsi de uzun müddet alacaktır. Onun için, 

istirham ediyorum, nihayet Diyanet İşleri men-
snbini, salbaihın erken saatinden beri, bütçeleri 
bugün görüşülecek diye burada bekliyorlar. Hiç 
olımızsa onlara söylerdik, giderlerdi. Onun için 
istirham ediyorum arkadaşlarımdan, devam ede
lim. (M. P. den, yarın yarın, sesleri) Efendim, 
devam ediyoruz görüşmemize. Meclisçe kalbul edi
len programın altındaki nota göre, bugünkü 
program bitene kadar müzakere devam edecektir. 

İSMET KAPISIZ (Konya) — Yani, sizin 
vicdanınız kabul ediyor mu böyle mühim bir 
mevzuun şiıın'di görüşülmesini'? 

BAŞKAN — Bunun vicdanla ne alâkası var 
beyefendi? Ben de yorgunum, ben de gidip yat
mak istiyorum, istirham ediyorum efendim. 

Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesi üzerinde 
grupları adına söz alan sayın üyeler; C. H. P. 
Grupu adına Sayın Ali Rıza Dzuner, Millet Par
tisi Grupu adına Sayın Fehmi Cumalıoğlu, Y. T. 
P. Grupu adına Sayın Nihat Diler, T. İ. P. (İru
pu adına Sayın Yalıya Kanfbolat, A. P. Grupu 
adına Sayın Ziya ettin İzerdem, C. H. P. Grupu 
anlına ikinci defa Saym Cevdet Aykan, A, P. Gru
pu adına ikinci defa söz istenmiş, sözcü bildiril
memiş. 

Şahısları adına söz alanlar; Saym Hasan Tah
sin Uzun, Sayın Mustafa Kemal Çilesiz, Sayın 
Süleyman onan, Sayın Sadi Binay, Saym llyas 
Kılıç, Sayın Kasımı Gülek, Saym Ahmet Mııstafa-
oğlu, Sayın İhsan Kalbadayı, Sayın Orhan Alp, 
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Sayın Seyit Faruk önder, Sayın Ali İhsan Balım, 
Sayın Cahit Karakaş, Sayın Ahmet Üçtün, Sa
yın Nazif Aslan, Sayın Nihat Akaıy, Sayın Meh
met Altınsoy, Sayın Mustafa Uyar, Sayın Şev
ket Bohea Sayın Nuri Kodamanoğlu, Sayın Mu
zaffer Şamiloğlu, Sayın Osman Serdemgeçti. Sa
yın Hamit Fendoğlu, Sayın İsmail Boyacıoğlu, 
Sayın Cemal Aytaç, Sayın Kemal Güven. 

Şimdi söz sırası C .H. P. Grupu adına Sayın 
Ali Rıza Uzuner'indir. Buyurun Sayın Uzuner. 

C. II. P. GRUPU ADINA ALİ RIZA UZUN
ER (Trabzon) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
sayın üyeleri; 

Diyanet İşleri Başkanlığı bütçe tasarlısı üze
rimde C. H. P. Millet Meclisi Grupu adına 
'görüşlerimizi, teklif ve temennilerimizi arz et
mek için söz almış bulunuyorum. 

Mâruzatıima, grupuımum büyük bir üzüntü
sünü ifaido ile baışılaimak zorumda kaldığımdan 
müteessirim. Diyanıet İşleri Başkanlığı; kuru
luşundan bu yana, Adalet Partisi İktidarı dö
neminde okluğu kadar gerçek müslümıanları 
raihaltsuz eder, nurcuılulk ve süleymancılıık gi-
bi... Yüce dinimize asalak: cereyanlarım etki
siyle sarsıntılara, teşkilât içi ve dışımda müca
delelere, siyasi istismarlarla, partileriarası tar
tışmalarla şahıslarım kendi öz çıkarlarıma bu 
ölçüde vahim çalkantılara mâruz kalmamış
tır. Bu çak zararlı mücadelenin tezahürlerini 
Parlâmento içinde olduğu gibi politikacıların 
'Çeşitli yerlerdeki bey ani arımda, din işleri gö
revlilerinin meıslelkî toplaıııtılarındaki hizipleş
melerde, bâzı yayın orgamlarumdafci yazı ve be
yanlarda üzülerek izle melihteyiz. Din sömürü
cüsü yayınlar, A / P . iktidarımın politikasın
dan güçlenerek, desteklenerek pervasızlıkları
mı o derece artırmışlardır M, âdeta ' Devriş 
Yabdeti'ler dirilecek, şeriat devleti kurula-
c akmış gibi bir ontaım için çaba harcanmış
tır. Böylesine kötü bir geleceğin tohumıunu 
latan bâzı siyaset adamları, dini siyasete alet 
ıcltmek yolu ile oy toplamanın millî sıorumlu-
ıiuğ>umdan kaçınmıyaraık bugün; ulusal, siya
sal, eklomoımiik ve sosyal bümyemıiıze yönelmiş 
Iblr tehlike ile karşı karşıya bulunduğumuz 
şartları yaratmışlardır. 

Vatandaşlarımızın temiz, sâf dinî duygu
larımı siyasi mücadele konusu yapmak, müslü-
manı müslüırnana düşman ötmek idin kardeşle

ri <arasma, ve teşkilât içine nifak sokmak, millî 
birlik ve bütünlüğümüzü boızmcu mıeızmep kav
galarımı körükliyerelk Müslüman Türkleri binbi-
rime düşünmek propagandaları, ancak dış düş
manları sevindirir. 

Cumhuriyetimizin 'kurtuluşu yarım Yüzyıla 
yaklaşmış olmasına ve hele yemi Anayasamızın 
getirdiği taım, geniş ve kesin ifadeli hürriyet 
ilkeleri anlayışı içimde; artık dim komusaımda 
hiç kimsemin yapabileceği bir vait, cesaret 
edebileceği bir istismarın kalmadığını sanıyor
duk. Siyasi Partiler Kanunumun, Diyamett İşle
ri Teşkilâtı hakkımdaki Anayasa prensibi aley
himde partilerin kapammasımı öngören hükmü 
dahi maalesef endişelerimizi izale edecek şe
kilde uygülanlmaımışltır. C. H. P. Grupu, A. P. 
iktidarına tevcih ettiği haklı ve ısrarlı ten&id-
lerime rağmen, iktidarın prensipleri ihlâl eden
lere karşı elimdeki imkânları kullanmaktan ar
zu edilen celâdeti taım ve kâımıil mamada kul« 
lanaımamıalkta veya kullammafc istenmemektedir; 

Nurculuk ve Süleymancılıık gibi maskeler 
altımda yurldumozm bölmek, Halifeliği ihya et
mek, Müslüman Türk halkı arasıma nifak sok
mak gibi vahim davranışlara karşı Hüküme
tin tutumu tatmin ediei olmaktan uzak ol
muştur. 

C H. P. gerek seçim beyannamelerinde ve 
gerekse Başta Sayın Genel B>aşkamı Imömü ol
mak üzere; merkez, taşra tieşlkilâtiyle ve Par
lâmento gruplariyle her fırsattan, faydalana
rak lâiklik' konusundaki davranışları büyük bir 
hassasiyetle talkibederek; lâikliği birinei ve 
ikinci Anayasaımızida yazılı Cumhuriyetimizin 
temel hukuk prensibi olmanın ötesinde Türk 
toplumumu Atatürk'üm özlediği şieiMllde çağdaş 
uygarlık istikametine yönelmemin şartı saymış 
ve gerektiğimde ilgilileri uyarıma şeklindeki 
tarihî görevini yapaıgelmiştlr. 

C. H. P. Millet Meclisi Grupu olarak bir defa 
daha belirtmek isteriz ki; Yüce Atatürk tara
fından milletimizin, Cumhuriyetimizin ve de
mokratik düzenimizin kaderine hakkedilmiş bu
lunan lâiklik prensibi Anayasamızın 2, 19, 57 ve 
153 ncü maddeleriyle tevil götürmez onu şu ve
ya bu şekilde kalıplara sokamıyacak açıklık, 
berraklık ve yeterliktedir. Son olarak Mille Mec
lisinin 7 . 12 . 1966 günlü 15 nci Birleşiminde, 
bir gensoru önergesi vesilesiyle grupumuz adı-
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na yapılan açıklamada - ki, görüşümüz Devlet 
Bakanı Sayın Sezgin tarafından da aynen pay
laşılmıştır - lâiklik, din ve vicdan hürriyeti ko
nularındaki değişmiyen prensipleri ortaya koy
muştuk. Ne çare ki, Anayasanın sarih hükümle
rine rağmen birtakım şahsi tefsirlerle, münaka-
şalardaki ittifak hali uygulama safhasında 
önemli aksaklıklar göstermektedir. 

1%5 yılında üniversite öğretim üyeleri tara
fından yayınlanan malûm bildiriler, Adalet 
Partisi Gençlik Teşkilâtı Yönetim Kurulunun 
8 . 2 . 1968 tarihli irticai tel'in bildirisi, lâik 
Devlet anlayışını aşan davranışta olanları ikaz
la irticaın memleketimizi tehdideder bir mahiyet 
kazandığını din ve dinî duyguların siyasi çı
karlar için istismar edildiğini kamu oyuna açık
lamışlardır. Buhranın ciddî bir tehlike taşıdığını 
müşahede eden Yüce Yargıtaym Sayın Başkanı 
Ümran öktem'de 6 Eylül 1965 tarihinde Adalet 
yılının açılması dolayısiyle yaptığı konuşma ile; 
lâik Cumhuriyetimizin temel prensiplerini, nur
culuk hakkında Yargıtay Ceza Genel Kurulu
nun 20 Eylül 1965 tarihil kararını, Anayasamız 
yönünden din ve vicdan hürriyetini izahla bütün 
Türk Milletinin önemle dikkatini çekmişlerdi. 
Cumhuriyet tarihimizde ilk defa olarak A. P. 
iktidarının millî bünyemize musallat ettiği tâviz 
ve istismar politikasının tabiî bir sonucu olarak 
doğan anarşik ortam karşısında vatan ve mille
tin menfaatlerini titizlikle koruyan Devletin ba
şı, kurumlariyle Millî Güvenlik Kurulu ve üni
versitesiyle müşterek bir görüşle yoğun şekilde 
uyarma görevini yapmışlardır. Atatürk devrim
lerinin gücünü ortaya koyan bu davranışlar do
layısiyle C. H. P. Meclis Grupu olarak bu vesi
leyle ; şükranlarımızı bir defa daha ifade etmeyi 
şerefli bir görev saymaktayız. 

Kaderde, kıvançta ve tasada ortak, bölünmez 
bir bütün halinde, millî şuur ve ülküler etrafın
da toplanan Türk Milletinin muhterem Hükü
meti ise, üzülerek arz edeyim ki, bu misli görül
memiş çaptaki uyarmalara karşı hareketsiz kal
mıştır. Elbette ki, tedbir yalnızca Diyanet îşleri 
Başkanının görevinden uzaklaştırılmak şeklinde 
tecelli etmemeliydi. A. P. iktidarının Sayın Dev
let Bakanının arzından lâik Devlet anlayışımızı 
Meclis kürsüsünden paylaşan beyanlarını iyiye 
dönüş, doğru yolda ilerlemek şeklinde nitelemek 
için bu davranışları teyidedici tasarrufları tes-

bit ve müşahede etmemizin gerektiğine bilhassa 
işaret etmek isteriz. Dinimize ve yüksek din mü
essesesinin vasfına uygun düşmiyen memleketin 
âli menfaatlerine ve kanunlara aykırı mahiyet
teki tâyin, nakil, azil ve emekliye sevk gibi idari 
tasarruflardan asırlardır en ufak ayrılık göster
meden millî birlik ruhu içinde yaşıyan müslü-
manlarm, gerçek din adamlarının müteessir ol
duğunu ifade ederken özellikle 27 Mayıs Devri
mi ve Anayasamızı tasvibeden din görevlilerinin 
partizan tertip ve takibatla mağdur edildiklerine 
dikkatlerinizi bilhassa çekmek isteriz. Diyanet 
işlerinde yapılan tasarruflar üzerinde ehemmi
yetle durulacak miktarda ve niteliktedir. Mü-

! n ov ver din adamlarının haysiyet ve şerefleriyle 
âdeta oynanırcasma, derecelerinin altında bir 
hizmete alındıklarına veya emekliye sevk edil
mek suretiyle hizmetlerinden uzaklaştırıldıkları
na veya kış ortasında aile efradına zulmederce-
sine keyfî nakillere üzülerek tanık olmaktayız. 

' Bunlara bâzı misaller vermek mümkündür : 
Beyoğlu, Bolu, Tokat, Giresun, Afyon... v .s. 

yerler müftüleri gibi. 
i Bugün Yüksek Danıştayda hukuk dışı işlem

lerden açılmış yüzlerce dâva vardır ve hemen 
hepsi de dâvalarında haklı çıkmalardır. Sayın 

; Devlet Bakanının Yüksek Senatoda bir soruya 
cevaben beyan buyurdukları Danıştaym kararla
rını uygulamada temerrüt göstermemekteyiz 

' ifadelerine inanmak isterdik. Fakat maalesef 
gerçekler Sayın Bakanı tekzibetmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Millî birliğimizi kemirmekte olan komünizm, 

siyonizm, ümmetçilik ve bâzı gizli cemiyetlerin 
faaliyetleri millî vahdetinizi bozmak ve parçala
mak hedefinde ittifak etmişlerdir. Hürriyetlere 
tahammül edemiyen komünistlerle, Türkiye'yi 
teokrasiye götürmek istiyen kuvvetler demokra
tik nizamı kökleştirmek, güçleştirmek çabaları
mızın engelleri ve düşmanıdırlar. Bu çatı al
tında vatanın öz evlâtları olarak ister soldan ve 
isterse sağdan gelen her türlü dikta idaresine 
karşı demokratik hukuk Devletimizi yüceltmek, 
temel prensiplerini savunmak gayemiz uğrunda 
mücadele ederken müsamaha gösterirsek vatana 
ve millete karşı görevimizi yapmamış oluruz. 

Bir geri kalmış ülkede, insanları en kolay 
avlamanın yolu his istismarı, din istismarıdır. 
Politikacıların insanları yaşadıkları dünyada 
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m«tl».kdm,ak için .bilimin gereklerine uygun güç 
yol» seçmesi, millî soramluluk; hissinin tabiî bir 
s<wı»< :̂almak lâzungelir; Yüce.din kurulumuzun 
her -türlüitasalluttan; korunması, dinin cüce sî  
yaşi*e*neJiere alet edilmemesine çalışmak bizatihi 
dİBetkaFş^saygınm en yüksek ifadesi olduğu ka
dar Anayasa ve kanunlarımıza bağlılığın da 
teasfl şa^tıdırs Kutsal dinimiz üzerindeki tasar
ruf İşarın,* gerçek, ölçülerin uzaklaşüdıkça mille-
tİHfiiz^ nelere* mal olduğunu bunca- acı tecrübe
de^, somra. artık öğrenmemiz: gerekir. 

©nS'sayıii Kanunun 25 nci matldesi uyarmcn 
teşkilâtta görevli memurların siyasetle uğraş-
nraTttasT gerekirken Başkanlığın bu kabîldavra-
mşlamr kulaklarını tek yönde tıkaması hali cici -
den üzücü ve müessesenin itibarım sarsıcı olmak-
tadıiT. BH< maddeye görer şimdiye" kadar kaç gö
r e l i hakkında »kovuşturma yapılmış ve kaçının 
g^ev4ne>sön,verilmiştir? Bunuöğrenmek istiyo
rum:-> 

Diyanet işleri Başkanlığı, merkez ve taşra 
teşkilâtı kuruluşunda teşkilât kanununda belir
tik»-vasıf lan haiz. olmıyan kimselerini istihdam 
edildiğini görmekteyiz. 

Meselâ Diyanet İşleri Başkanının yardımcı 
lan. kanunun öngördüğü gerçek nitelikleri haiz 
değillerdir. 

Diyanet tşleti Teşkilâtının kurmay heyeti 
düı^mımida bulunımasî lâzımgel'en Din İşleri Yük-
s^-Künıhr 633; sayılı Kanunun yürürlüğe gir
diği1 '15' . 8 . 1965'tarihinden en geç altı ay son 
rap kkımılmasîm âmir iken bu kurul halen teşki1 

edilememiştir; Ç6k önemli görevlerle yükümlü 
kttruîffepalmadık^ff teşkilâttan arzu1 edilen fay-
âhtyi beklemek beyhudedir. Bu durum, diyanet 
tfeşfcifötlada' işlerin: nasîl yürütüldüğünü belirten 
bir örnektir. Teşkilât" Kanununun 20 nci-madde
si uyarınca'seçilecek yüksek din kurulu üyele
rimle* bulunması gerekli niteliklere, - yüksek 
tırîişîl ve" hizmet* süresine - bakılmaksızın ve- ge
çici 6 ncı maddeye uymıyan prosedür içinde Da-
nıştayca daha önce iptal sebebi olan hususlar 
nazara alinnradan Yüksek Din Kurulunun ak-
Hskflîtfarlar' malûl bir şekilde yeniden seçilmesi 
böylesine önemli bir konuya değer vermemek ve 
işi bir oldu bittiye getirmek istemektir. 

Bolu Müftüsü hakkındaki tasarruf, Danıştay-
ca? açalan -çlâya- sonucunda; iptal; edilerek. Başkan-
lık^mâ&evi tazminata mahkûm edilmiştir. Hiç-

F bir suçu olmadan vekâlet emrine ve daha sonramda 
; kanunsuz bir davranışla emekliye sevk edilen Tev-
: ak Ersen Vekâlet emri ile emeklilik tasarrufunu 

Yüksek Danıştay da iptal ettirmiştir. Bu örnek
leri artırmak mümkündür... 

Muhterem arkadaşlar, 
1966 yılı bütçesi üzerindeki teklif ve temenni

lerimizi, yerine getirilmediklerinden dolayı. bu 
\ıl içinde.aynen tekrarladığımıza işaret etmek 
isterim. 

Bu arada özellikle, 
Bütçenin (D) cetveline konulan bucak.ve köy 

imam - hatip kadrolarının tevziinde geçen yıl vâ
ki ve ısrarlı şikâyet konumuz olan tahsis ve tevzi 
taslarında T hakkaniyet dâhilinde ve objektif 
kıstaslardan uzaklaşmamasını. bilhassa. rica. ey
lemekteyiz. 

Din istismannı önleyici hükümler, T. Ceza 
kanununun 163 ve 6187 sayılı Vicdan ve Töplan-
na Hürriyetinin Korunması hakkındaki Kanun
la lâiklik prensibini himayesine almışsa da Ana-
asamızın bu temel ilkesini gereği şekilde, şümulü 
?'ne almadığı kanısındayız. Mevcut boşluk-ka-
mnla tamamlanmalıdır. 

633 sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesi (c) 
'ıkrası beş yıl içinde ilkokul diploması getirmi-
enlerin görevlerine son verilmesine âmirdir, tm-
ihanla görev almış ve birçokları halen yaşlı olan" 
13 yaşını aşmış din görevlilerinin bu imtihan-
lan muaf tutulmasını sağlıyacak kanundaki değr-
;. kliği uygun görmekteyiz. 

Yabancı memleketlerdeki, işçilerimizin ve Ba* 
ı - Trakya'daki soydaşlarımızın dinî ihtiyaçlarını 
; derecek, din bilgilerini besliyecek yeterli din 
.öreviilerinin harice gönderilmesi zaruretine tek-
•ar işaret etmek isteriz. 

Teşkilâtın Teftiş Kurulu kifayetsizdir; ıslahı 
le takviyesinin zorunlu olduğu kanısındayız* 

Aydın din adamı yetiştirmek hususunda Mil
lî Eğitim Bakanlığı ile koordine çalışmaya bil
hassa önem verilmelidir. 

Radyoda din konusundaki konuşmalar, daha 
Latmin edici olmalıdır. 

Mukaddes kitabımız Kuran'm baskı, tercü
me ve tefsirlerinin, hadislerin yayınının bir bilim 
kurulunea Başkanlık tarafından yaptırılması; 
hataların izalesi bakımından olduğu gibi işin ti
cari bir meta olmaktan kurtarılması için de isa
betli olacaktır, 
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İslâm kültürü hazinesinden feyzalarak güc ka 
zanmı.3 bu aziz miletin evlâtları olarak yüc: 
din kurulumuzun tasalluttan korunması, Baş 
kanlığın yıkıcı cereyanlara, Hıristiyanlık gibi pro
pagandalara karşı İslâm esaslarından, hareketle 
ve ilim yoliyle mücadele yapması en samimî te
mennimizdir. 

Mukaddes dinimizin şanına lâyık bir çalışma 
düzen'nde; haktan, adaletten ve insaftan kısacası 
kanunlardan ayrılmamak şartiyle Diyanet İşler. 
Başkanlığına Devlet bütçesinden daha fazla im 
kân verilmesine taraftar olduğumuzu arz eder, 
başta Sayın Diyanet işleri Başkanı olduğu halde 
bütün din görevlilerine sağlık ve başarı dieklori-
mizi sunar, bütçenin mCletimize hayırlı ve uğur
lu olmasını saygılarımızla temenni ederiz. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına Sa
yın Fehmi Cumalıoğlu. 

M. P. GRUPU ADINA FEHMİ CUMALIOĞ
LU (Kayseri)— Muhterem Başkan, sayın millet 
vekilleri; Millet Partisi Grupu adına, Diyanet 
İşleri Başkanlığı bütçesi üzerinde görüşlerimiz! 
arz etmek üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum 

Bütçede Başkanlığın hizmetlerine ayrılan öde
neklerin, yetersizliğine temas etmeden önce, bir 
Anayasa müessesesi olan, demokratik bir hukuk 
Devletinde politikanın baskı ve etkisinden tama
men uzak bulunması gereken Diyanet İşleri Teş
kilâtının politikacıların, materyalist aydınların ve 
iktidarın istismar, tasallut ve keyfî tasarrufların
dan kurtulamadığı gerçeğini belirtmek isterim. 

Bu yetki, ve bilgi dışı tenkidler, istismar ve 
müdahaloler; Anayasamızın 2 nci maddes'nde yer 
alan lâ!k devlet tâbirinin ve yine Anayasamızın 
153 ncü maddcs!ndeki lâiklik niteliğinin, Anaya
samızda ilmî ve hukukî bir şekilde, kes'n, açık ve 
belirli bir tarifinin bulunmayışından doğmakta
d ı r • 

İtiraf edelim ki, Devletimizin temel ilkesi olan 
lâiklik prensibi, memleketimizde hukuk anlayışı 
ve tatbikatı bakımından Batı demokrasilcrindc-
ki açıklığa kavuşamamıştır. 

Laisizm konusunda üniversite öğretim üyele
ri, ilim otoriteleri ve siyasiler arasında bir görüş 
birliği yoktur. Bu fikir ayrılığından faydalanan 
ucuz şöhret .kahramanları, dinî hislerin sömürü
cüsü münafık ve mürailer, materva1:st felsefeye 
gönül bağlamış ateist aydınlar kendi içtihat, 

arza ve çıkarlarına göre, meslek ve ihtisasla
rı dışında olan Diyanet İşleri sahasına, bu teş
kilâtın görev ve yetkilerine, vazifelilerine, 
dinde referm sloganı ile ibadet şekillerine ve 
ibadet diline, dolayısiyle vicdan ve din hürri
yetine musallat olmaktan, sataşmaktan kendile
rini alamamaktadırlar. 

Bilindiği üzere lâik demokratik Batı dün
yasında lâiklik, dünya ve âhiret işlerinin bir
birinden ayrılması, diğer bir deyimle Devletin 
dünya işleriyle, dinin de vicdan ve ruh alemiy
le meşgul olmasıdır. Lâik Batı devletlerinde 
laisizm ; Dovletin halkının dinine, dinin diline, 
usul ve âdabına, eğitim ve telkinine karışma
ması, dinin de Devletin otoritesine, müesses ni
zamına müdahaleden uzak olmasıdır. 

Başta Ordinaryüs Prof. Sayın Ali Fuat 
Başgil olmak üzere bir kısım Anayas'a ve hu
kuk profesörlerimizin lâiklik anlayışı ve iza
hı böyledir. Gerçekte modern Batı ilminde 
lâikliğin mânası budur. Ve lâik Batı devletle
rinde tatbikat bu yönde yürümektedir. 

Lâik devletlerde din müessesesi kendi saha
sında telkin ve eğitiminde, içtimai fonksiyonu
nu geliştirmede hür ve serbesttir. Ve din 
halktan, Devletten âzami saygı, tolerans ve 
kanuni teminat ile destek görmektedir. Lâik 
demokrasilerde vatandaş ve Devlet nazarında 
dinin mânevi değeri de büyüktür. Meselâ Bir
leşik Amerika'da seçimi kazanan bir Cumhur
başkanının Parlâmentoya gitmeden önce, Fran
sız, Belçika ve İngiltere'de bir göreve atanan 
bir Devlet adamının işine başlamadan evvel 
kiliseye giderek ibadet ve duasını yapması, pa
pazın önünde Kitabı Mukaddes üzerine elini 
koyarak yemin etmesi lâikliğe aykırı görülmez 
ve bu gibi hareketler hiçbir zaman gericilik 
ve yobazlık telâkki edilmez ve yerilmez. Bizde 
ise, bu kabîl davranışlar irtica ile damgalandı
ğından, dindar olmak, namaz kılmak, oruç 
tutmak, Kuran okumak, hacca gitmek sami
mî dindar münevverler için bile, âdeta bir 
medeni cesaret problemi haline gelmiştir. Bu 
yüzden aydmlar camiye girmekten, Allahm 
huzurunda el bağlayıp secde etmekten ürkmek-
tedirler. 

Lâiklik prensibini, dinin fertten topluma 
yayılmaması, din eğitiminin yapılmaması mâ
nasında anlıyan birçok aydınlar ve siyasi çev-
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reler Batı hayranı oldukları halde, Fransa, 
Belçika ve Birleşik Amerika'da tatbik edil
mekte olan lâiklik prensibiyle, Anayasamızdaki 
lâikliğin hukukî bir benzerliği bulunmadığı ve 
bulunamıyacağı kanısındadırlar. Lâikliği; dini 
fertlerin vicdanına terk ve hasretmek, fertle
rin vicdanında mahpus ve gizli tutulması gere
ken dinî inançların, fertlerin vicdanını aşarak-
topluma yayılmasına, dinî telkin ve propagan
da yapılmasına müsamaha ve müsaade etme
mek mânasına yorumlamaktadırlar. Bu görüşe 
sahibolanlar, Anayasanın 154 ncü maddesiyle 
genel idare içinde yer alan ve 633 sayılı Ka
nunla teşkilât, görev yetkileri tesbit edilen 
Diyanet İşleri Başkanlığının - din işlerini yü
rütmekle görevli bir müessese olmasına rağ
men - mânevi ve dinî bir makam olmadığını sa
vunmaktadırlar. 

Bu zihniyete göre, Diyanet İşleri Başkan
lığının fonksiyonu, dinî inanç ve vecibelerin 
fertlerin vicdanından cemiyete taşmasına mâni 
olacak bir zabıta hizmetinden ibaret kalmakta
dır, 

Bu düşünce açısından Diyanet İşleri Başkanı 
da bir kadastro memurundan farksız, meslekî 
ve mânevi nitelik taşımı yan lalettayin bir me
murdur. Bu Makama din ile, diyanetle, iman 
ve âmelle, hattâ meslek ve dinî bilgi ile ilgisi 
bulunmıyan zevat da tâyin edilebilir. 

Sırası gelmişken belirtelim ki İslâmiyettc 
Hıristiyan dininde olduğu gibi, kendisini Al
lah'ın vekili sayan, istediğini dinden koğan, Al
lah adına günahları bağışlıyan sorumsuz, imti
yazlı, ruhbanı bir makam ve bu makama bağl 
bir cemaat teşkilâtı yoktur ve olamaz. 

Diyanet İşleri Başkanlığını Anayasamızın 
154 ncü maddesinde genel idare içinde mütalâa 
eden vaziî kanun, elbetteki bu makamın Devle
tin himaye ve murakabesinde din hizmetlerini 
yürütecek bir müessese olduğunu kabul etmiş
tir, 

Kanun ve mevzuatın kabul ettiği nitelikte 
olan, din hikmetlerine atanan bir kişinin, o gö
reve ehil olup olmadığını takdir ve tâyin hu
susu, bu makamın yetkililerine ait bir keyfiyet
tir. Hissî sebepler ve partizan görüşler, tâyir 
ve nakillerde rol oynamamalı, dinin istismarın,'* 
meydan verecek, mukaddes dinimizi ve dir 
adaffîlâfjnı şu veya bu partinin, şu veya bu za

tın himayesinde ve yanında ve yahut da aley
hinde gösterecek sakim tutum ve davranışlardan 
tamamiyle uzak kalmmalıdır. 

İktidar ve politikacılar, kanunun tanıdığı 
salâhiyetlere müdahale etmemeli, Diyanet İş
leri Başkanlığını kendi sahasında ve politikanın 
dışında serbest bırakılmalıdır. 

Her şeyden evvel lâikliğin, dine saygısızlık 
ve din düşmanlığı olmadığı konusunda ittifaka 
varılmalıdır. 

Dinî inanç ve ibadet hürriyetleri Anayasa
mızın himayesinde ve insanlık hakları çerçevesi 
içindedir. 

7 Aralık 1966 tarihinde^bir gensoru önergesi 
dolayısiyle, Meclis kürsüsünde Adalet Partisi 
İktidarı adına konuşan Devlet Bakanı Sayın Re-
fet Sezgin, lâiklik hususunda uykarıda arz etti
ğimiz dinî inanç ve, ibadet hürriyetlerini kısıt-
hyan görüşleri benimser mahiyette konuşmuş
lardır. 

Cumhuriyet Halk Partisinin lâiklik konusun
daki fikirlerini tamamiyle paylaştıklarını açık-
lıyan Saym Sezgin, son Senato seçimlerinde Sa
yın İnönü'nün, Adalet Partisinin ve Başbaka
nın dinî istismar ettiği, dinî politikaya âlet et
tiği yolundaki ısrarlı beyanlarına değinmemiş-
lerdir. Bu suretle Adalet Partisinin seçimlerde 
dinî inançları sömürdüğü ithamı cevapsız kal
makla lâiklik görüşündeki gelişme veya değişik
liğin nisbetini ölçmek mümkün olamamaktadır. 

Sayın Sezgin, basında yer alan, tekzip veya 
tavzih edilmediği için, çeşitli tefsirlere ve ilti
basa sebebolan bir başka yerdeki demeçlerinde 
A. P. iktidarı olarak teokratik devletin karşı
sında olduklarını söylerken şeriatı da, tümüyle 
ayni hedefin içinde mütalâa etmişlerdir. 

Bizde yanlış mâna verilen, yanlış anlaşılan 
ve bu yanlış anlam yüzünden üzerinde allerji 
duyulan tâbirlerden biri de şeriat kelimesidir. 
Beş yüz milyonluk İslâm âleminin ve Müslüman 
Türk Milletinin kutsal inancına en küçük bir 
saygı esirgenerek, İslâm Dinine irtica, Kuranı 
Kerime hakaret kasdiyle çöl kanunu, Allah 
lâfzı Celâline gericilik dendiği gibi, şeriat ke
limesi de teokratik devletin sanki tıpatıp sino
nimi imiş giib irticaın sembolü gibi gösterilmek
tedir. 

Yanlış ve ters anlamlara, maksatlı yorumla
ra meydan vermemek için bu dinî istilânın izahı 
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gcrekmcktedih Aksi halde, şeriatı toptan redde
derken5', İslâm Dinini de külliyen rçd ve inkA 
gibi bir durum ortaya gelir. 

îslâmda şeriat kelimesi, geniş mânasiyle ilâh 
nizamı, Kâinat ve yaradılış kanunlarını içini 
alari" bir sistemi ifade eder. Dinî terim olarak 
da; itikada, ibadetlere, ahlâkı emirlere," muame
lât ve ukubata ait ilâhi hükümlerin tümü de-
'İfıektif. Şeriat kelimesinin bü; muamelât ve 
ukubata (cezalara) mütaallik hükümleri dışın
dakilerin teokratik devlet düzeni ile hiçbir il
gisi yoktur. Ve bunlar lâikliğe ve Anayasamıza 
asla aykırı değildir. Bilindiği üzere dinî terim 
olarak şeriat; şer-i hükümler, dinî hükümler 
demektir. Allahın inanılmasını ve uyulmasını 
emrettiği- hükümlerin tümüdür. Bu- hükümler 
de : 
; 1. İtikada aiadolanlar ki, buna usul-i dins 

dinin aslı, kökü denir. Bunlar her hangi bir 
kimseye «ben İslâm Dlnindenim» demek hakkı
nı veren temel inançlarıdır. Bunları ret ve in
kâr edenin Müslümanlıkla' alâkası kalmaz. Öze
ti Âmentii de ifadesini bulur. Yani : 

«Allah'a, Meleklere, Kitaplara, Peygamberle
re, ahiret gününe, kadere, (hayır ve şerrin Al
lah'ıii yaratması ile olduğuna), ölünıden sonra 
dirilmeye, Allah'tan başka tapacak bulunmadığı
na ve Hz. Mühammed (S. A;) m Allah'ın elçisi ve 
'Spn Peygamberi olduğuna inanmaktır. Soiı 
Peygambere inanmak demek, onun Allah katın
dan Vahiy voliyle alıp tebliğ ettiklerine iman 
etmek demektir. 

Ânayasamizın 19 neü maddesinde yera'lan 
vicdan ye dinî inanç hürriyetine ait bulunan 
bu hükümler Devle/tin ve kanunun himayesin-
dedir.' insanlık hakları içindedir. 

Hiçbir iktidar ve siyasi klik «şer'i hüküm
dür» diyerek bu inanç hürriyetine müdahale 
edemez. 

2 ncisi: Amelî hükümlerdir ki, bunlara 
Füru-u Din (Dinin Dalları) adı verilir. Bun
lar da üç gruptur. 

a) ibadetler : Namaz, oruç, hac, zekât ki, 
farzdırlar. Ve Islâmın temelidirler. Bunlar da 
Anayasamızın 19 ncu maddesinin 2 nci fıkrasın
da yeralan ibadet hürriyetine dâhil olup kanu
ni teminat altındadırlar. 

,: ,b) r Ahlâki hükümler : 
. .Yalan söylememek, hırsızlık etmemek, rüş

vet yememek, fesat çıkarmamak, cana, mala, 

i- ırza- saldırmamak, zina yapmımak; anaya, ba*' 
/aya, büyüğe saygi; göstermek, herkese iyilik-
'trriek gibi, güzel' ahlâka ait- öğütlerdir. Şer'i? 
-iüküm'1 erdir. 

Bü ilâhi cmîrlerö inanıp uymak; bunların'' 
aksini' yapmamak şeriat hükmü' işerde' gorrel 
ahlâka aykırı- bir davranış olmadığından; Ana
yasamızın vatandaşa tanıdığı- temel1 haklar' nıe* 
yanindadir. 

e)' MüKmelârve' Ukubata* (cözafara)'ait' hüt-
kuttılef:: Teokratik Devlet nizamiyle: ilgili olan; 
lâiklik prensibiyle' bağdaşamıyan bü- şef'i: hik» 
kümlerdir: Esasen Cumhuriyet devrimizde '1924 
t eti sonra lâik Devlet nizamı' kabul edilmekle 
bu' şer'i hükümlerin uygulanması' yasaMamnıg 
ve'1 bunlara1 dayanılarak'' yapılan' kânunlar* yü-
rürlüktetl kaldirilrMgtır; Bu1 hükümler hiçbir» 
zaman söz konusu yapılamaz. Hiç'1 kimse;, bir 
siyasi tbplûlu'k- veya zümre Devletin sosyaly, ik
tisadi,, siyasi- ve hukukî düzenini bu hükümle
re dayandırma amacı güdemez. Zira, bugünv 
kü Anayasamız da lâik hukuk nizamını Dev
letimizin temel prensibi kabul etmiştir. Müslü
man vatandaşa Anayasa ve lâik hukuk nizamiy
le sağlanmış olan dinî hürriyetler belli ve be
lirlidir. Bu hürriyetler ve haklar üzerinde mü
nakaşalar ve kısıntılar yapılamaz ve yapılma
malıdır. 

Devlet Bakanı Sayın Rufot Sezgin'in de bu 
kanaatlerimize iştirak edeceği ümidindeyiz. 
Lâiklik, herkesin bilim, meslek, ihtisas ve salâ
hiyetlerini aşarak dinde içtihat fetvaları ver
mek, dinde reform sloganı adı" altında. İslâm 
Dininin itikat ve ibadet şekillerine müdahale 
etmek değildir. Lâikliğin, yazar, aydın ve pro-
fösör etiketini taşıyan zatlara kendi branş ve 
ve bilim sahaları dışında kalan İslâm Dinî üze
rinde tasarruf ve tahrif yetkisi veren bir pren-
ısibolmadığı gerçeği de kabul edilmelidir. Zira 
ıbirçok yazar ve hele politikacılar lâikliğin, her 
okur - yazar, İslâm Dinini reförme etme hakkı
nı veren bir ilke olduğu kanısındadırlar. Lâik
liği böyle anlıyan reformcu politikacılara bir 
örnek olaark, Adalet Partisi Meclis Grupu Baş-
kanvekili Sayın Prof. Aydın Yalçın gösterile
bilir. 

Sayın Prof. Yalçın, geçeri sene Bütçe Kar
ma Komisyonunda, Diyanet Ijleri Başkanlığı 
Bütçesinin müzakeresinde özetle şöyle konuş-
mu-şlardır. 
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,«Din Batı'da insan hayatını zenginleştiren , 
bir unsurdur.. Reform hareketi şimdiye kadar j 
kimsenin konuşmaya cesaret edemediği bir me- ' 
sele... ,Lûter tenkidçi hür kafa ile din mesele- . 
sine bakabilmiştir... Büyük Hıristiyan dinîni : 

.büyük din yapan daima zenginleşen fikirlere [ 
açık. olmasıdır... Türkiye'de nassı ve dogmatik 
kafayı değiştirmek zorundayız... Batı zihniye-
.ti içinde yetişmiş olan yeni dimağlar İslâmiyete, ; 
talihimizi mukayeseli tarihi, tetkik ederek, mu-
^ayeseli olarak dinleri tetkik ederek, beşerî tec- , 
rujenin çeşitli tezahürlerini tetkik ederek ken- : 
di dinlerini geliştirecek kabiliyette yetişmek
tedirler... Beka mücadelesinde dinimizi kurtar
mak istiyorsak, büyük dinlerin yaptığı gibi, di
nimizi geliştirmek lâzımdır.» diyor. 

Reformcu Sayın Prof. Yalçın, bilim, meslek 
ve ihtisasları dışına çıktıkları için yanıldılar. 
İslâm Dininin amelî ve mânevi hayatını yaşa-
mıyanlar, veya İslâmiyeti kendi öz kaynakların
dan incelememiş olanlar, Islâmiyetin insan ru
huna ve hayata getirdiği zenginliği fark ede
mezler. Çünkü, bu bir psikoloji kaidesidir. 
Ruhi hâdiseler yaşanmadıkça iç]rak edilemez

l e r . Sayın Yalçın'ın büyük din, hayatı zengin
leştiren din dediği Hıristiyanlık, insan haya
tına zenginlik yerine fakirlik ve ıstırap getir
miş, buna karşılık, âhiret mutluluğu va'detmiş-

' tir. " 
Tenkidçi, hür kafalı papaz Luter'in el sür

tmeye cesaret edemediği hayatı fakirleştiren 
Hıristiyan doğmalarından iki misal verelim : 

«(İsa dedi): yer yüzüne selâmet getirmeye 
geldim sanmayın, ben selâmet değil fakat kılıç 
getirmeye geldim... Daha doğrusu ayrılık ge
tirmeye geldim.» (Matta İncili Bab 10, cümle 
3, luka İncili bab 12, cümle 5) 

«İsa ona dedi: Tilkilerin inleri, gök kuş
larının yuvaları vardır. Fakat insan oğlunun 
başını yaslıyacak yeri yoktu;'.. Sapana el vu
rup da arkasına bakan bir kimse Allah'ın mele-
kûtuna yakışmaz.»(Luka Bab; 10/58 - 62) 

Sayın, Prof.ösörün tenkidçi hür kafanın ge
tirdiğini iddia ettiği Hıristiyanlıkta vaftiz, 
aforoz,, günahları papaza itirat mecburiyeti gibi 
.geleneksel, doğmalar vardır ki, tenkidçi hür 
kafa, tenkid şöyle ,dursun, bunlara yan bakma
maktadır. Hıristiyan dini daima zenginleşen 
liürl.ere karşı açık değil kapalıdır. Fikre ve il

me cephe ajan bir dinidir. Bu,bir.realitedir. Ki
lisenin Kopernik, G-aliîe ve diğer .âlimlere yap
tığı engizisyon işkenceleri bunun inkâr kabul 
etmez birer delilidir. 

Luter nasslara dokunamamış ve dogmatik 
kafayı değiştirememiştir. Cennette parsellen
miş arsalar ve güruhları bağışhyan belgeleri 
satan Papa ve kardinallere karşı, çıkması onun 
reformunun temeli olmuştur, Batı'da Hıristi
yan bir Prof. bir yazar, veya politikacı dinçte 
reform isteğinde bulunsa, derhal kilise tarafın
dan lanetlenir, afaroz edilir ve Hıristiyan ce
maatinden kovulur. Bunun içindir ki, lâik Batı 
devletlerinin siyasileri ve Devlet reisleri her 
zaman Papa, Patrik ve. papazların elini öperler, 
İncil üzerine el basarak yemin öderler. Hıristiyan 
Batı zihniyeti içinde yetişen aydınlar, î&lâm 
dinini beğenmiyenler veya Müslümanlığı.Hıris
tiyanlığa veya İsrail dinine benzetmek isıtiyeh-
ler, tslâmı reforme etmek -gibi beyhude bir 
gayretin içindedirler. Zira, Kuran ile birlikte 
İslâm dininin bekasını Allah tekeffül etmiştir. 

Anayasamız her vatandaşa beğendiği dini 
seçme hakkını vermiştir. Müslümanlığı beğen
miyenler, beğendikleri dinlerden birine geçebi
lirler. Lâiklik prensibinin esprisi de budur, " 

BAŞKAN —Sayın Cumalioğlu vaktiniz dol
du, istirham ediyorum lütfen bağlayın. 

FEHMİ CUMRALIOĞLU (Devamla) — 
Peki efendim; 

islâm dininde hür fikri, vicdani kanaati kı-
îitlıyan bir nass.ve dogmatik kafa yoktur. 

Muhterem milletvekilleri, şu hakikati de 
belirteyim ki, bugün memleket kaderinde vazi
fe alan aydınlarımızın çoğu islâm .dinini ve 
müslümanlığın. temel inanç prensiplerini bil
memektedir. 

Kuranı Kerimi aslı metninden okumasını 
ve hattâ Yüce Peygamberimizin âdını biîmi-
yen nesiller çoğunluktadır. 

Bütün kültür müesseselerimiz, tiyatro, si
nema, basın ve hattâ radyomuz, İslâm dinini 
'cüçümsiyen, kötüliyen bir gayretin içindedir
ler. • '' •"'•'"• •'"'•''•' 

Komünist blok hariç, dünyanın hiçbir Dev
letinde kendi milletinin dini ile, mukaddesatı 
ile alay eden, din adamlarım tezyif ve tahkir 
eden böyle bir davranış,yoktur. ; -•.;; 
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Bugünkü ahlâk buhranının, maneviyat pe
rişanlığının, sosyal huzursuzluğun nedeni ve se
bebi budur. 

Milletçe kalkınmada, iktisadi refaha ka
vuşmada, birlik ve beraberliği ve içtimai hu
zuru sağlamada dinin ve mânevi kıymetlerin 
rolü büyüktür. 

Vicdanlarda hak, adalet, mesuliyet ve enin
de sonunda hesaba çekilme duygusu kökleş-
medikçe sosyal adaletin gerçejdeşmesi bir ha
yaldir. Allahtan kor&mıyan, kanundan kork
maz. 

Milletimizin bekası uğrunda plânlı kalkın
mada, Millî Eğitim Bakanlığı ile işbirliği ya
parak Diyanet İşleri Başkanlığına büyük hiz
metler düşmektedir. Bu müessesenin değerini 
bilelim. Zira dinsiz ve mâneviyatsız milletlerin 
asırlar boyu payidar olduğu görülmemiştir. 

Sözlerimi bitirirken Yüce Meclisi M. P. 
Grupu adma saygiyle selâmlar, İslâm Dinine 
yöneltilen irtica, ve yobazlık iftiralarını müs
pet ilme mensup mütehassıs bir hekim sıfatı 
ile de nefret ve şiddetle reddeder, tekraren he
pinizi hürmetle selâmlıyarak huzurunuzdan 
ayrılırım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Yeni Türkiye Partisi Grupu 
adına Sayın Nihat Diler. 

Y. T. P. GRUPU ADINA NİHAT DİLER 
(Erzurum) '— Sayın Başkan, yayın milletvekil
leri, 

1967 yılı Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi 
üzerinde Y. T. P. Meclis Grupu adma görüş
lerimizi açıklıya cağım: 

Sayın Milletvekilleri; din duygusu insanlar
da beşeriyetin doğuşundan itibaren vardır. 
Merhaleler geçirmiştir. Dinleri, içtimai nr;a-
mm tanziminde cemiyetin normal bir seyir ta-
kibetmesinde hukulk, ahlâkı örf ve âded gibi 
rol oynamış, hukuk ve ahlâka kaynak olmuş
lardır. İnsanların birbirinin şerrinden uzak, 
birbirine yardım etmek suretiyle yan yana 
yaşamalarına dair emir ve nehiyler ihtiva et
mişlerdir ve etmektedir. Uzun müddet Devlet 
idaresi birçok cemiyetlerde din kaidelerine 
göre yapılmıştır. Bu Devlet tiplerine de teok
ratik devlet denmiştir. İçtimai nizamı yalnız 
hukukun muhafazası kâfi gelmemiştir ve gel
memektedir. Zira, çıkarılan kanunlar ne kadar 
mükemmel olurlarsa olsunlar, birtakım noksan

lıklar ihtiva etmektedirler. Bu sebepten ruh
larında manevi bir otorite ve dkiplin duygu
su olmıyanlar, kanunların boşluklarından isti
fade ederek müeyyidelerini hükümsüz hale ge
tirmektedirler. 

İşte bu durumu gören Alman hukukçusu 
Kelse, «kanunların müeyyidesi Allah korkusu
na dayanmaktadır» demiştir. Ahlâk kaideleri
nin de menşei dirlere dayanmolktadn-. Dinler, 
'külli, şümullü, ahlâki kaidelere sahiptirler. 
Semavi dinlerin k tapları Tevrat, İncil, Zebur 
ve Kuran'da evamiri - Aşere hükümleri müş
terektik. 

1. Allah'a şir& koşma/malk, lüzumsuz yere 
ismini zikretmemek. 

2. Allah'ın adma hürmet göstermek, 
3. Put yapmamak. 
4. Haftada bir gün tatil yapmak. 
5. Anaya babaya itaat etmek. 
6. Adam öldürmemek. 
7. Z*na etmemek. 
8. Il'rsızlık etmemek., 
9. Yalan yere şahadet etmemek. 
10. Komşusunun malınn, ırzma göz dikme

mek. Gibi 10 prensip ahlâkî prensiplerdir. Bu 
prensipleri bugün hiçbir cemiyette reddede
bilecek kimsenin olmaması gerekir. 

Hor ne kadar lâyık ahlâkçılar, akıl yoliyle 
ahlâk prensiplerini bulup vız'ctmck istemişler
de de, vaz'cttikleri bu prensipler, dinlerin kül
lî, şümullü prensiplerinin yanında dar ve kifa
yetsiz kalmıştır. 

Muhterem milletvekilleri; bir cemiyette, ce
miyetin âdil bir şekilde tekâmülü kadar, ce
miyetin nizamının müstakâr şekilde devam et
mesi de mühimdir. Zira, cemiyetin yaşadığı 
toprakların üstünde ve altmda ne kadar bü
yük nimetler olursa olsun, bu nimetlerden o 
cemiyetin ve fertlerinin istifade etmesi, istik
rar içnde bulunmalarına bağlıdır. 

Cemiyet nizamının istikrarını da, hukuk, din, 
örf ve âdet prensipleri muhafaza eder. Bu se
bepledir ki, bâzı Alman bilginleri devlet niza
mını en büyük varlık olarak kabul etmişlerdir. 
Osmanlı Padişahları da, nizamı âlem için kar
deşlenin katline cevaz vermişlerdir. Modern hu
kuk telâkkilerine göre de, hukukun hedefi ada
let ve emniyettir. Ancak, cemiyetin nizamı mâ
nasına gelen emniyet adaletten önce gelir. Zira, 
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bir cemiyetin fertleri mütemadi şekilde birbi
rine yardımcı olacakları yerde, dostlukla el 
ele ve 'ip, dünya nimetlerinden istifade ede
cekleri yerde, tam tersine birbirleriyle sabah 
akşam düşmanca mücadele ettikleri takdir
de, emniyetin topyekûn hayatı tehlikededir. 
Adaletten bahsetmeye imkân yoktur. Bu sebep
le, içtimai nizam mânasına gelen emniyet, ada
letten evvel gelir. Emniyet tesis edildikten sm-
ra, nizamın adalet prensiplerine uygun hale 
getirilmesi, bahis mevzuu olabilir. Din duygu
sundan. uzak olan kimseler, bir Alman bilgi
nin dediği gibi, hayatı arzu ve hırstan ibaret 
kabul edipı içgüdüsünün ve hırslarının arzuları
nın esiri vaziyetine dü^en içtimai hayatın teşek-
küMı ve karşı klı emniyet ve dostluğun kurulabil
mesinde nefsani ve ferdî ihtirasları mâni olur. 
His ve ihtiraslarının esareti altında yaşıyan 
kimseler, dünyanın en büyük nimetleriyle mü
cehhez olsalar bile, huzursuz ve bedbaht ya
şarlar. 

Bu huzursuzluklarını cemiyete intikal etti
rir, cemiyet nizamının yıkılmasına vardırırlar. 
Cemiyet nizamının yıkıcıları anarşistler din 
duygusundan uzak kimselerdir. Dinsiz cemiyet
lerde cemiyeti yükseltmeye matuf mânevi ölçü
ler olmaz. Mücadelede en üstün hedef ve gaye 
mevki ve menfaattir. Din duygusundan uzak 
olanlar mevki ve menfaate ulaşmak için her 
türlü haksızlığa başvurmaktan çekinmezler. 
Devlet mekanizmaları bu halde devam ediyor
sa, hak ve adalet temin etmekten ziyade, zulüm 
ve haksızlık tevzi ederler. Vaz'edilen kaidelerle 
başa eıkılamıyaca^ı görürlür, bu suretle dinle
rin üstün prensiplerine inanmak zarureti duyu
lur. 

Muhterem arkadaşlarım; dinler fertlerin hu
zur ve saadetini temin ettikleri kadar, içtimai 
nizamın korunmasında ve normal tekâmülünün 
sağlanmasında tarih boyunca büvük rolleri ol
muştur. İnsanları kötü yola ve kötü istikamet
lere değil, yükselten ve yücelten istikametlere 
sevk etmişlerdir. 

Muhterem milletvekilleri; buraya kadar din
lerin tarih boyunca içtimai bir müessese ve re
alite olarak cemiyetlerde var olduğunu teyide 
çalıştım. Şimdi de, müntesibi olmakla iftihar 
ve huşu duyduğum îslâmiyetin cemiyetimizdeki 
durumunu izah edeceğim. 

Bildiğiniz üzere İslâmiyet semavi dinlerin 
en sonuncusu olarak nazil olmuş, en tabiî, en 
aklî ve mükemmel bir dindir. Aklı olmıyanm 
dini de yoktur. Kâinatın eşrefi insandır. Çalış
mak ibadettendir. Âlimin kaleminden dökülen 
mürekkep, şehitlerin kanından daha mukaddes
tir. ilim Çin'de de olsa tahsil ediniz. Âlimin 
uygusu ibadettendir. Demek suretiyle Yüce 
Peygamber, çalışmaya, ilme, âlime, ne kadar 
büyük önem verildiğini ortaya koymuştur. Doğ
ru söylemenin, ahde vefanın, emanete sadaka
tin, sabrın, cesaretin, tevazuun, kendine isteme
diğini başkasına istememenin, îslâmiyetin te
mel prensipleri olduğunu bildirerek, insanlığın 
en son tekâmül merhalesini tesbit etmiştir. Ta
rihin seyri içinde, efal ve hareketleriyle de, ah
lâk ve faziletin timsali olmuşlardır. Tarihimize 
göz gezdirdiğimiz zaman bütün insanlığın hay
ranlığını celbede" mmandan* âlim ve mimarlar 
v^tistirmİRİz. ." ılar muvaffakiyetlerini islâm 
dininin ulvi heyecanına borçludurlar. İslâm dini, 
fertleri en iyi, en güzel, en doğru yollara-sevk 
^dici prensipleri ihtiva ettikleri kadar cemiyet
leri de iyiye, doğruya ve güzele sevk edecek 
prensiplere sahiptir. 

Türk Milletinin zaferden zafere ulaşmasında 
imparatorluklar kurmasında, İslâm dininin üs
tün prensipleri büyük rol oynamışsa da, bilâ-
hara bu üstün prensiplere tam sadakat gösteril
meden, prensiplerin istismarına çalışılmış, ko
lay yoldan netice elde etmeye bakılmış, ve is
lâmiyet bir nevi hurafeler manzumesi haline ge
tirilmiş, ıslahat fikirlerini tahakkuk ettirmeye 
çalışan Devlet adamlarını fecî â/kibetlere sürük-
icmekte vasıta olarak kullanılmış, zafere se-
bebolan prensipler dışındaki hurafeler, süratle 
gerilemeye sebebolmuşlardır. Millî Mücadeleye 
kadar, on son safhasına kadar devam etmiş, di
nin ulvi prensipleri millî benliğimizde şahlan
mış, ölürsem şehit, kalırsam gazi, parolasiyle 
vatan sathında mücadeleye girişilmiş ve mut
lak bir muvaffakiyetle zafere ulaşılmıştır. ,. 

1924 Anayasasiyle din işleri Devlet işlerin
den ayrılmış, Türk Devleti lâik bir Devlet ol
muştur. Lâikliğin demokratik nizamı kabul 
eden devletlerde mânası, dinin dünya işlerine, 
Devletin de din işlerine karışmaması, şeklinde 
formüle edilmiştir. 

Bizde de, lâiklik Anayasamıza girdiği tarih
lerde islâm dininin muamelât hükümleri hariç, 
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itikat ve ibadete ıriıîtaâllik hükümleri'temel hak 
ve hürriyetlerden olarak kabul e'diİmiştir. 1961 
Anayasasının 2, 19 ve 153 ncü maddelerinde 
'din ve inanç hürriyetine mütaallik hükümler 
vaz'edilmiştir. 

'Muhterem milletvekilleri;'bu suretle mese
leyi" bugünkü laiklik anlayışımıza getirmek is
tiyorum. 

Din ve vicdan' hürriyeti temel hâk ve hürri
yetlerdendir. Anayasamız din ve vicdan hürri
yetini temel' hâk ve hürriyetlerden en mühimmi 
kabtil eden insan' hakları beyannamesinden il-, 

' ham alarak hazırlanmıştır. Sistematik* tefsire 
tabi' tutulduğu zaman din ve vicdan' hürriyetle
rinin de diğer hürriyetler gibi bâzı hususiyet-

' leri 'ihtiva etrriesi gerekir. 

Ezcümle, Anayasanın. 11 nci maddesinde. 
temel hak ve hürriyetlerin özünden bahsedil
mektedir. 

: Temel -hak ve-*hürriyetlerin ikinci fıkrasiyle 
'kanun kamu yararı,: genel ,ahiâk,rkamufKizeni. 
"sosyal'adalet ve miHî güvenlik gibi sebeplerle 
; 4e >olsa" bir hakkın ve-hürriyetin özüne dokuna
maz, demektedir. 

îYirmici matldede; herkes düşünce ve kanaat 
hîlm'VctİTie sahiptir. Düşünce ve kanaatlerini 
söz, yazı resim ile veya' başka yollarla tek bası
na'veya toplu- olarak açıklıyabilir ve yayabilir. 

• demektedir. < Yirminci maddenin bu sarahatin-
• den- anlaşılacağı üzere, bir hak ve hürriyetin 
sahibi olabilmek için.'bu husustaki -düşünce ve 
kanaati erini ;sözl«, vazı ile.-resimle veya hak vo 
hürriyet 'Sahibinin ^kendisinin tensibedeceği he^ 
hnr^i bir volla t"k basma veya toplu olarak 
aeıfclaması, yay abilmesidir. 

Din ve vicdan hürriyetiyle, düşünce hürri
yeti birbirine tevemdir. Anayasamızın 19 ncu 
maddesini de, "20 nci maddenin taşıdığı şart ve 
unsurlara göre tefsir etmek gerekir. 19 ncu 
madde; «Horkos' vicdan ve dinî inanç ve kanaat 
hürriyetine sahiptir. Kamu düzenine veya ge
nel ahlâka veya bu amaçlarla çıkarılan kanun
lara aykırı olmayan ibâdetler, dinî âyin ve tö
renler serbesttir.» 

Kimse ibadete, dinî âyin ve törenlere1 katıl
maya, dinî inanç ve kanaatlerini açıklamaya 
zorlanamaz. 

^"Kimse diriî inanç' ve kânaatlerinden dolayı 
"kınanamaz.' Diri eğitini ve öğretimi ancak kişi

lerin kendi isteğine ve küçüklerin de kanuni 
temsilcilerinin isteğine bağlıdır.» diye -din ve 
vicdan hürriyetini açıklamış bulunmaktadır. 

19 ncu maddenin sarahatinden de • anlaşıldı
ğı üzere, itikat ve ibadete mütaallik hükümleri 
şahsi nüfuz ve çıkar temin etmesinden uzak, 
'ia*ıVjmar edüknedılği takd'rde ibâdet ve itlkata 
ait hürriyetlerde de, vatandaşlarımızın bu husus
taki kanaatlerini söz, yazı, resim ile veya başka 
yollarla tek başına veya toplu olarak açıklıya-
b İlmek, yayabilmek imkânına sahiptir. Ve -ol
maları gerekir. 

Bu suretle d'n ve v'odan h ü r r i y e t i n "kul
lanılması Devletin sosyal, iktisadi, rsiyasi veya 
hukukî temel düzeninin kısmen de <ölsa 
d'n durallarına dayandırmak mânasına »gefenez. 
istismar ve kötü yolda kullanılmadığı takdirde, 
camiyoMmiz'i yücelten ve yükselten bir -isbifeajme-
te sevk eder. Üfıbün vaz'fe duygu ve,şuurunu tel-
Yn öder. Esefle ifade edeylım ki, Anayasanın wbu 
'ıülkümlorlnıin sarahatine rağmen muhtelif siya-
«1 partiler Anayasanın bU hükümlerini vatanda
sın ana hak ve hürriyetılerln'n hudut' ve şümulü 
çlnde kullanmalarına imkân venmem'ş, müspet 
••"e menfî yolda siyasi süpokülâsyon vasıtası "öla-
?alk kullanmışlardır. lâylkllk mefhumu tarif öla-
• 'ak Anayasaya gl'rmlş olsaydı daha iyi olurdu. 
Fakat 2, 11, 20 ve'19 ve 153 ncü maddeler s-is-
tomat'k tefe're tâbi tutuldukları taMirde, din ve 
vicdan hürriyetinin de, diğer hürriyetler gibi, 
'oişinin tomel hak ve hürriyetlerinden biri ol
duğunu müşahede ötaıck gayet açık şekilde müm
kündür. 

? Yeni Tü jklye Parblo'. d'n'ln: ahlâki ve.->mânevi 
rolüne inanmış bulunımakıtadır. Bu sebepten 
programında din eğ t'ımlne öncım verm'lşfoir. 

Ancak, siyasi- maksatlarına, âlet etme yoluna 
3İtmemiiştir. Mâm d'ni modern cennıiyetlorde 
mevcudolan sosyal adalet, • sosyak emniyet < fikir
lerini içtimai, dayanılmayı ilim sahasında, ilerle-
•neyi çalışması, en fazla bünyesând'e jbuiçmdaaiaiı 
jûr din olmasına rağmen, bunu.-• bir:,gemicilikava
ntası plaralk telâkki eden siyasi partiler olduğu 
,'jbi, din ve vicdan hürriyetlerl'nr kendd'leyhleri-
ne âzami dereeode okşayıp istismar efobifeten son-
•a, bllâhara bundan cayıp ailesine hareket eden 
ı'yaai teşekküller de maalesef m>evcUdol)muştur. 

Bu meyanda, Diyanet İşleri Başkanlığı gibi, 
lin ve vicdan hürriyetiniJ temsil-edett 'bşkilâ-
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tın Başkanının değiştirilmesi meselesine temas 
edeceğim. ; 
Diyanet İşleri. Başkanlığı gibi mühim bir va- j 

zifeye'Htfkümet bitini tâyin ettiği vakit, onun j 
* bütün .hususiyetlerini:. baştan sona kadar araş-; 
tırıp, sorması ,ondan sonra tâyin etmesi gere-; 

* kirken, bunlar b|şînd& (fuşünülmediği için çok \ 
büyük bir istekle tayin e"dilen Diyanet İşleri; 
Başkam bilâhara bu makamdan uzâklaştırıl- \ 
mak |çin birtakım esbabı muei/beler * ileri sürül-! 
mök suretiyle aynı isteği uzsJklaştırmada Hü-1 

' kümet kullanmıştır.' Bu yanlıktır. Hükümetin! 
' bundan -sonra' her hangi' bir baskının tesiri al
tında ' kalmak suretiyle' 32 milyon büyük bir 
kısmının bağlı bulunduğu ? İslâm Dininin en 
'büyük' teşkilâtının mensubu olan "Diyanet İşleri; 
'Başkanını bu şekilde gelişigüzel değiştirme yo
luna gitmemesi ger ekmektedir. 

Mia&terem ; ADkadaşjarım, tmemlekebimiz > her 
^yöödeitt,-£ç£aıha olaşabilecek ,^kânlara.vŞ»biptir. 
rFfl^t^moigaJt^etiavizde. olmıyan .şey .^maalesef 
^azif*iftrin t jpa»fcem»ıeL,:§ekUde 4 ifa, edilmeyişidir. 
.^0^eketjjm^-ı;eJ^Ajomik tba^'lftdan .gerilik-
tbm ku^aîma.nın- dakfcrin açısından, j&ü,nakaşası 
3̂nş*a»ljma<kta;dır. ^teörle!kauina,izin . kurtarılması 

+&$/Cto&MBV nröafeaşalardan .ziyade ̂ herkesin., va-
..zifösini ,doğnı yapmasına .bağlıdır. 

. /İçiknai^pir^müe^sese ve. r&alita,.olarak millî 
lube&ltf&imize ,r&nk \ve,,-şıedûl-yjren:, İslâmiyet,;bu-
.^gan^ıJboptoviı^TiZun Jber bir ferdine feragat 
„ve födıakârlık.ı4ux»ulapnı .apbyaTakv vazife, ve 

Mjnes&liyet şuurunun jtş§ekküliü»den r.maddî ve 
*JHâ#evi:öka£kınmamıada biü^ük ?rol yoynjyafiak, 
jiuillî,Jaş#at. ve bekamızın damacılarının-menfi 
t&a&rot.. ye ̂ Mepl^Merinin,,tahripkâr. tesimnden 
.ijOöî^atimizi. /Jç^ruyafia-ktır. Muasır medeni
ye t . ̂ ı r^esine ihattâ ,,onun .üstüne akmamızda 
,.;hjtıme3<ra^^ yasf mı fea§ıım-alktKi-
»fdır. 

• rDiyanet İşleri Teşkil-âtınm - mensupları hal
itamıza rÎ9İâım * Dhwnım • ahlâk • ve; -f az&efcler-'ni tel -
*4cin ertmidkteıdirliör.1 Bu vaaifej4-yapar4a'i.aaıı diğer 
• 'Devlet -memurlannm•*asgari imkânlarından is-
#3ttfader ettirilmesi en tabiî-haklaridır. Bunun için 
ÇGfk-;y&kın 'bir'tarihte'bir ka*nun çıkarılmıştır. 

'' İMîaÂ BaınTBn'ÇiıkaOTİanış tolm^Mia-rağmenvmıaalese f 
''Mrımü£bm>a-;,â«ıipealın€ gJtflf'-ğknfiz vaCAt, diğer da!-
'relerle •« mukaryese • edilemiyecek şekilde mefru-

*|a1^aaiv^mkhwi'niduf. .Müftü >bir odacı -gibi çalış-

I makta ve onun vazifelerini yapmak -durumuı ••-
dadır. 

Muhterem arkadaşlarım, İslâm Dininin mem
leketimizde huzur ve saadet -g&ıeşi "doğ'dtıra-
bilecek nitelikte bir din olduğunu -bu konma
malarımla, grupum adına açıklamış bulunuyo
rum. 

Şimdi, yine grupum adına bâzı * temenniler
de, Wluwağım. 

1. Yukarıda arz ettiğim ;,gibi müftüleri -bu 
feci vaziyetten kurtarmak içi#,.mefruşat.Jfeaa-
iinj,n: yapajması ve-odacıları <>lmıyan ^&£&ilere 
odacı verilmesi ki, J?u Susuşta \Yüce ,,MeeJMen 
rk^dro-idai^Hft^^Çroo^lara^u^adro^arip. ve
rilmesi, 

2. Evkaf İdaresinde çalışan personçüfrjTfbjir 
jjs^mı.jtfaftuflıttn, ba,h.şejptiği, kül^i^ler^en^tifa-
,de ^dememi§ler.di'rv..l^n.wıun-4 neü,^ölüm;?ge
çici hükümler, 37 jıei.ma^ŞMi'e, ı nM^le re 
sahip» ve 38 nci madde uyarınca «Evkaf mül-

•hftkatta-'Şftlıgan-imam - hatip vve müezzinler, er-
I tesi yılın "başından itibaren Diyanet-• İşleri < Baş-

kanhğı-maaşlı -kadrolarına geçirilirle r:> denildi
ği•• halde, «bir kısım imam - hatipler bundan is
tif &de edememişi erdir. 

3. i-EYvelce-ücretli -çalışmakta 4ken- intibak
ları -yapriması gereken 4>ir kısım personelin in-

' tibaMarı yapılmamıştır. -Vaizler -bunun içkide
dir. 

I 4.' ^Kammun meriyetinden -sonra -köylere 
tâyin edilecek- imam — hatiplere İmam - Hatip 
Okulu me«»nu -o-lma -kay-dı konmuş, «fakat 

4mam -; Hatip Okul-mezunları da köylere -g-it-
meyince./iUs&kul/mezunu obanlar .-vekiUoiarak 

L.fc&yin ekmişler,; bu suretle .bir intisb^ksızkk 
..hâsılı alm&ktödm. Kan^un•. s/bu fmaddelerinin 
^üîfttle !âfiğiş;tirUme9İni;.İ8;tif!İıam Emekteyiz. 

,.5. vî'n^jfea;klarda<:vMüleret.tao»nan»hak^hti-
\hîhımugîbftlmuş^.-bir 'kısum yâteler baikiafânı 
'.adamak için.'.Bankaya sbatvufimuSİajşdır. 

> J£anu_nttn -afesak^^:y4ftleri«ii^^dü«öltilmesi^u-
[ ı s fl»siiWda?JS«ö5in2HaiSftnın icll«aâ9#priîWriöğ#enTO&k 

6i, rHervy^l f3»)000ı kadari-knam kad-Tos^^er-
.'̂ est bırakılmaktadır. Bunlar objektif esaslara 
,vie rköylerin.î talibolma darfieesine^gıöre.ıyıaan 
4i^kate !*ftUnraas-ını ,t ,-teniBnni .etmekteyiz. 

77: rilâ%iyet VE'akülteısıln'iın -.aydın. dıln..Mamı 
yeti^tiamesi .için -her ^türlü ^kolaylığın».öaglan-

['.caasını. 

-^345 — 
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8. îmanı - hatip okullarının, keyfiyet ba
kımından, geliştirilmesini, 

9. Demokratik düzon içinde din eğitim ve 
öğretiminin yapılmasını, dinin her türlü siyasi 
cereyanların üstünde tutukmasını, din eyil'":m ve 
öğretimini yapanların bilgileriyle amel eden 
kimseler olmasını, temenni eder, 

1937 bütçesinin aziz milletimize Diyanet İş
leri Başkanlığı muhterem mensuplarına hayırlı, 
uğurlu olmasını diler, hepinizi en derin saygıla
rımla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Türkiye İşçi Partisi Grupu 
adına Sayın Yahya Kanbolat. 

T. 1. P. GRUPU ADINA YAHYA KANBO
LAT (Hatay) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri ; 

Köylerde ve bucaklarda görevli ve görev 
almak istiyen din adamlarımızın dertlerini Yü
ce Kurula anlatmak isterim. 

Geçen yıl köylere dağıtılmak üzere ikibin 
adedlik imam kadrosunu Yüce kurul kabul 
etmişti. Din görevlilerinden aldığımız bilgiye 
göre, ikibin kişi imam - hatip okulu mezunu 
bulunmadığından, bu kadrolara 1 980 kişi ve
kil ve 20 kişi de asıl olarak tâyin yapılmıştır. 
Burada, köy ve bucaklardaki din görevlileri
nin aleyhinde olan.çok sakat bir tatbikatla 
karşı karşıyayız. İmam - hatip okulları her yıl 
yaklaşık olarak 500 mezun vermektedir. Bu
nun 250 si Yüksek İslâm enstitülerine, 100 ü 
diğer meslek ve okullara gitmektedir ve geri
ye aneak 150 kişi kalmaktadır. Şu halde Hü
kümet, Diyanet İşleri Başkanlığının elindeki 
binlerce kadroyu imam - hatip okulları mezun
larını tâyin etmek politikasında ısrar ederse, 
her yıl artan kadroları doldurabilmek için ya
rım asırdan fazla beklemek gerektiği meydan
dadır. Halbuki bugün memleketimizde yakla
şık olarak 4 000 aded Kuran kursu vardır ve 
bunun 3 000 adedi faıhrîdir. Bu okullarda eği
tim görmüş ve ilkokul mezunu olmuş 50 bine 
yakın ehliyetli hafızın bulunduğu tahmin edil
mektedir. Ayrıca her yıl binlerce kişi hafız 
olarak Kuran kurslarından mezun olmaktadır. 
Köylümüzün imam ihtiyacını karşılıyan işte 
bu ehliyetli kütledir. Aslen köyden yetişme 
bu imamlar, rahatlıkla en ücra köylerde görev 
almaktadırlar. Köylümüz, dar bütçesinden ta
sarruf ettiği paralarla imamlara aylık bağla

makta ve çok yerde bu köy imamlarının hayat 
seviyesi köylüden de daha düşük bi'- du
rumda bulunmaktadır. Köy imamlarının bu 
yoksul halinin son bulmasını, haklı olarak hem 
köylü ve hem de imam istemektedir. Onun 
için köylü, imamlık kadrosu talebetmekte; ilk
okul mezunu ve hafızlık ehliyeti müftülüklerce 
de tasdik edilmiş köy imamları da, bu kadro
lara atanmanın ümidi içinde beklemektedirler. 

Sayın milletvekilleri; 
Diyanet İşleri Başkanlığının gerekçesine 

bir göz atarsak, Adalet Partisi iktidarının bu 
tecrübeli köy imamları konusunda iyi niyetle 
teklifi kabil olmıyan bir görüş içinde olduğunu 
göreceğiz. Gerekçede «Köy imamlarının yetiş
tiği müessese, bugün sadece halkın gayretine 
terk edilmiş bulunan Kuran kurslarıdır.» den
mekte, ama bu köy imamlarının derme çatma 
bilgi sahibi oldukları idda edilmekte ve sonra 
şöyle bir soru tevcih edilmektedir : «Bu mü
esseselerde yetişen ve köyün kaderine ortak 
edilen imamdan çok şey beklemeye ne hakkı
mız oluyor?» Adalet Partisi iktidarının köy 
imamları hakkındaki bu kanaatine Türkiye 
İşçi Partisi olarak iştirak etmiyoruz. Ayrı
ca. Adalet Partisi iktidarı bu köy imamların
dan dinî bilgi, ehliyet ve tecrübe dışında ne 
beklemektedir? Niçin gerekçede, bu imamlar
dan çok şey beklemeye hakkımız yok, deniyor? 
D"nî görevini ehliyetle ve kanun çerçevesinde 
yerine getiren bir köy imamında Adalet Par
tisi iktidarı acaba daha ne gibi vasıfla* ara
maktadır? Türkiye İşçi Partisi olarak bu 
mağdur ve kalabalık kütlenin, feraha kavuş
turulmaları konusu üzerinde ısrar ederiz. İlk
okul mezunu olmuş ve Kuran kurslarında eh
liyetle yetişmiş veya bu niteliğini müftülük
ler nezdindc belgelemiş olanlara, Kuran öğ
reticiliği ve imam - hatiplik hakkının tanınma
sı gerektiği kanaatindeyiz. Adalet Partisi ik
tidarı, köydeki imam kadrolarını vekâleten tâ
yinlerle doldurmak politikasından vazgeçmeli
dir. Çünkü vekâleten yapılan tâyinler, köy 
imamları arasında huzursuzluklara sebeboJmak-
tadır. Din görevlileri haklı olarak geçimle
rinden emin olmak istemektedirler. Müezzin ve 
kayyımların da göreve giriş ve emeklilikleri 
imamlar gibi olmalıdır. İmtihanla köy ve mes
cit imamlıklarına geçebilmelidirler. Çünkü 
Kuran kurslarında 4 yıl, hafız olurlarsa 7 yıl 
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tahsil görmektedirler. İmam bulunmadığında, 
imamlık görevini de bunlar yaparlar. Kayyım
lık da uhdelerine verilmekle iki vazife görür
ler. Pazar, bayram ve resmî tatilleri yoktur. 
Devlet memurları arasında, her gün eh erken 
göreve başlıyan ve en geç ayrılan müezzinlerdir. 

Sayın milletvekilleri; 
Diyanet işleri Başkanlığı gerekçesinde, din 

görevlilerimizin kültürden mahrum kaldıkları 
görüşü ileri sürülmektedir. Bu iddiaya tama
men katılmaktayız. Ancak din adamlarımızın, 
Anayasanın halkçı ve devrimci ruhuna ve lâf
zına uygun bir eğitim sistemi ile yetiştirilmele
rini Türkiye işçi Partisi olarak istemekteyiz. 

Din adamlarımızı, Muaviye'nin zihniyeti ve 
Buharî'niıı tefsiri ışığı istikametinde eğitmeyi 
çok olumsuz karşılamaktayız. Gerçek din ada
mı kazanabilmek için, Islâmın ilk kaynaklarına 
dönmek ve Medine dönemindeki ilkeleri ve te
fekkürü bugünkü Anayasamızın ışığı altında 
hayata geçirmek gerekir ve dinî eğitimde de 
bunları esas almak mecburiyetindeyiz. Ata
türk'ün «-Mukaddes mihrabı cehlin elinden alıp, 
ehline vermek zamanı artık gelmiştir.» parolası, 
bu şekilde tahakkuk edecektir. 

Sayın milletvekilleri, 
D'n eğitimindeki hata ve eksikliklere rağmen, 

bugün memleketin iftihar edebileceği gerçek dm 
adamlan yetişmiş ve yetişmektedir. Islâmın ilk 
kaynaklarına dönmek ve Islâmın Medine döne
mindeki halka hizmet, fedakârlık ve hakka müs
tenit mücadele ruhunu Anayasamızın öngördüğü 
bir devrimcilikle hayata uygulamak istiyen ger
çek din adamlarımız bugün mağdur edilmekteler 
ve anlaşılmaz bir şekilde ezilmekteler. Millî Gü
venlik Kurulu Genel Serketerliğ"n:n raporların
da da bu noktalara temas edilmiş, gerçek vatan
sever aydın din adamlarının yalnız bırakılmış ol
dukları açıklanmıştır. Hiçbir müftü ağaya ve
ya tüccara itaat etmek mecburiyetinde değildir. 
Ağa veya tüccar için dua etmiyen bir müftüyü, 
komünistlikle suçlamak, her türlü ciddiyetten 
uzak ve çok insafsız bir yalandır. Bu, Ebu Süf-
yan'ın o zalim ve bâtıl zihniyetinin bir hortla
mayıdır. Onun için vatansever, aydın, gerçek d :n 
adamlarının ilçeden ilçeye sürülmeleri tatbikatı
na artık, bir son verilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, 
A. P. iktidarının «Lâikliği, din alevhtarhri 

şeklinde anlamıyoruz.» İddiasının, dinî tefekkürü 
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kısıtlamak ve mezhep çekişmesini geliştirme hali
ne inkılâbettirdiğlni esefle görmekteyiz. Nitekim, 
bâzı, din görevlilerinin büyük bir inatla mezhep 
kavgası yaratma yolunda sebat ettiklerini müşa
hede etmekteyiz. Bu konuda aldığımız en son 
habere göre, Maraş ilinin Pazarcık ilçesi Müftüsü 
•ki akşam üst üste alevî vatandaşları, mezheple
rinden dolayı, tahkir etmiş ve alevilerin dinsiz, 
mansız, kâfir ve komünist olduklarını iddia etmiş

ti.-. 
ilgililerin, Türk bütünlüğünü bozmakta inat 

eden bu gibi kişiler hakkında, ne gibi tedbirler 
aldığını öğrenmek isteriz. 

A. P. iktidarının Muaviye üslûbundaki bu din 
politikasından vazgeçmesinin gerekli olduğu inan
cındayım 

Yüce Kurula saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Zi-

yaeddln tzerdem. 
A. P. GRUPU ADINA M. ZİYAEDDİN 

1 ZERDEM fKonya) — Sayın Başkan, muhte
rem milletvekilleri; Diyanet Teşkilâtının muh
terem mümessilleri, Müslüman Türk Milletinin 
asırlardan beri ecdadından tevarüs ederek bü
tün tazeliğiyle muhafaza etmekte ısrarla hassa
siyet gösterdiği din işlerini ilgilendiren 1967 
ma1! yılı bütçesi üzerinde Adalet Partisi Gru-
punun görüşlerini arz etmeye başlıyorum. Ada
let Partisi Grupu adına hepinizi saygı ile selâm
larım. 

Din, içtimai bir müessese olarafc insanla bir
ilikte aynı tarihe ve maziye sahiptir. Bugün 
dünyada birçok ti'lnler mevcuttur. İsVım Dini
ni diğer dinlerle mu'kayese etmeye imkân yok
tur. fc^âm Dini umum. ve en mütekâmil ahi
dir. Bütün insanlara hitabeder. Irk, renk: ve 
cins farfcı gözetmeksizin insan hak ve hürriyet
lerini savunur, insanı mantıkların en şerefli
si sayar, insanı refah, saadet, huzur ve sükûn 
içinde görmek ister; maddeten ve manen yuk-
solme yollarını gösterir. 

islâm Dııiiır'n yüksek pronsinVrine sıkıca 
sarılmış ve ba^lı kalmış olan ecdad-"rmz islâmi-
yetten a ^ ğ ı feyz, ilham ve iman ile beşeriyet 
için yüz karası olan esaret, zulüm, sefa1 et ve 
zulmet devri olarak arlandırılan orta cağı ka
payın yeni bir çak acnıs, bugün dahi tarThi 
âbideleri ile iftihar ettiğimiz muhteşem' medeni
yetler kurmuşlardır. Bugün ilimde, fende, tek-
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ni'kte -ve medeniyette geri .kalmış isek, bunun 
sebebini islâm Dininde değil İslâm Dininin vaz'-

,-ettiği prensiplerden ayrılmamıaJa aramak lâ-
zımgclir. , Bu itibarla Diyanet Teşkilâtımıza 

,ve din adamları.mıza hurafelerden arınmış ola
cak Kuran'ın vaz'ettiği İslâm prensiplerini, sâf 
ve sade olarak öğretmek suretiyle milletimizin 
mânevi .yapısının ..temelini tahkim ; etmek gibi 

.^gk,önemli görev ve ağır sorumluluk düşmek
tedir. Bilhassa, bugünlerde su yüzüne çıkmış ; 

»ve cemiyetimizi tehdideder bir hal almış olan. 
din, aile*ve mukaddesat düşmanı komünizm 
faaliyetlerinin tesirsiz hale getirilmesinde Is-

Jâm Dininin kuvvet ve kudreti inikâr edilemez 
Bu • yönden de din , adaml arı m1 z mil lî ve tarihî 
vazifelerle karşı karşıyadır. Tarih boyunca 
Türk Milletinin, ilimde, aihlâ'kta. fazilette, ada
lette ve medeniyette . en yüksek merhaleleri o 
ulaşmasında din adamlarımızın emek ve hiz-
•nıetlerl büyüktür. Din .adamlarım^zın-se^oflor' 
gibi, mesleklerinin kudsiyet ve ulviyetinin id
raki ve şuuru içinde maddi ve. mânevi kalkın
manızda .halkımızı uyarmak ve teşvik etmek 
surotvylo • mil/l etimize, ve : Hükümetimize yardum-
eı okluklar1 takdirde; bütün beşeriyeti ve, cemi
yetimizi rahatsız ed°n, kin, düşmanlık, fitne 
fesat, yalan,, riva, ift"ra, tezvirat ile, .din, aile 
servet ve mülkiyet düşmanlığı, vatandaşı b'r-
-birine düşürme, her türlü ,cinavet,; haksızlıklar 
ve ahlâksızlıklar gibi insanı süfli kı7an kötü
lükler ..yerlerini mutlaka rızk için , çalışmak 
meslek sahibi olmak, .doğruluk,.namuslu, fazi
letli ve ahlâklı olmak,, emin olmak, hirbirn ' 
.gevmek ve iıirhirine saygılı olmak, vatana, mi1-
lete,*; Hükümete, ve. kanunlara itaafıkâr ve hiif-
metikâr olımak gibi insanı insan yapan, şerefli 
ve ,„haysıyetli kılan ulvî değerlere .bırakacak

t ı r . Bu suretle her. fert memleketimizin ve mi1-
Ietimiz'in,..maddî ve mânevi kalkınma ve yükse1-

,.meşinde pav- sahibi, yarının mesut, mamur ve 
hnzurhı Türkiye 'si n;n yaratılm'asmda. emek. sa
hibi olmak mutluluğuna erişecektir. 

Aziz arkadaşl arım; 
Din adamlaınnıız kendilerine itibar edilir 

..mevki ve vazife sahibi.olmadıkça,kendirinden 
.beklenilen mükemmel .hizmeti ifa edemezler. 

. Din ..adamlarımızın itibarlı .ha^ getirilmele
ri, v^lmzoar yeterli-d eğedir. İtibarlarının Ua 

J^ü^i|n^etimijzçe. .korunması, lâzımdır. 

.Asırlardan fbcri din adamlarımıza ;hallfi!inu: 
|tibar.etmiş ve .saygılı davranmıştır. ,Yakın;J?ir 
tarihe ,k,adar kendilerine p.evlet;olarak.gereken 
ilgi, gösterilememiştir. j^edense ihmal ^edile^el-
miştir. Din hizmetleri .daima .halkımızın yar-
dimi, il e yürü t(ül müşjtür. Bu yardım Garp dey-
letlerinde ol'duğu gibi te.^Uâtlanmış, , cemiyet 

.idaresi olarak bütçeli, ve .organize .olmadığından, 
din • adamlarımız karın, tokluğuma çalışmak,mec
buriyetinde bırakılmışlardı; .cemiyetteki ? fonk
siyonlarının . değeri ;ile mütenasip .muamelelere 
muhatabolrnanıışlar, , şu ve bu bahanelerle. te
dirgin edilmiş, ve;,bezgin hale..getirilmişlerdi. 

,633 .sayılı Kanunla .Diyanet İşlerimiz yeni-
, den ,kuruluş halindedir. Bu kan,u.nla Diyanet 
mensupları diğer. Devlet memurlarının sahibol-
duğu hak, ve salâhiyetlere r kayuşnıuş , ve lâyuk 
oldukları .seviyeye yöneltilmiştir. îja'k''mız.ı,n 
i>te>den; beri sahip çıktığı ve itibar gösterdiği din 
adamlarımıza Yüksek Meclisinin,;kabul., ettiği 
bu kanunla Devlet de -,aynı değeri tanımış ye 

. ojrıiarı diğer memurlardan ayır.detfm.emiş olma
sı, elbette ki sevinilecek ve bu-teşkilâtın ilerisi 
için ümit verici bir,hal olduğu kadar .halkımız 
için de huzur gotirjci örtmüştür. 

Senelerce ihma'e uğramış Diyanet Teşkilâ
tının artık halkımızın ihtiyacına cevap yerecek 
kalite ve kantitede olması savşanjamaz ve, ge
ciktirilemez. Artık din adamlarımızın pneml i 
mevkileri küçümsenemez. 

Kanaatimizce din adamlarımızın itibarlı ol
ması: 

1. Din adamlarımızın kifayetli olarak ye
tiştirilmiş, tecrübeli bilgili ve ehil olmalarna. 

2. Din adamlarımız/n ifa ettikleri- vazifeyle 
mütenasip ücret almalarına, 

3. Din adamlarımızın, hizmetlerini ifa. eder
ken itibarlarını zedeleyici fiil ve hareketlere 
mâruz b^akılmamalanna, 

4. Din ve din adamlarımızın .politika d^sı 
kalmaları kanun icabı olup bâzı salrs ve poli
tikacıların kendi çıkarları için istjsımar etmele
rinden kurtarılmalarına, 

5. Din ve din adam]arımız-'n! aleyhinde, on
ları tezyif edici, küçük düşürücü radvo,- gamete 
ve her türlü yayrn ve. sair vasıtalarla, yapılan 
pronaTan'lnlann Önlenmesine. 

G. — Devlet radyosuTKİa her türlü jıeşriya-
trçı Diyanet İsleri Başkanlığının -kontrolü al
tında ;y*pıtoa^ımn. sağjaıi^aşına, 
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7. — Din adamı yetiştiren okulların; ensti
tülerin r e fakültelerin müfredat programlarının 
ciddiyette' ete alınarak iyi bir şekilde hazırlan
ması1 ;ve tatbik edilmesi ve eksik öğretmen kart-
r&i&hinm* tamiimlanmasmar 

8. — Dİyanot teşkilâtının kuruluşunu ta
mamlaması ve hizmet görecek kimselerin ye
tiştirilmesi için bütçesinin kifayetli olmasına 
bağlite 

M ah tere f m a rk adaş! arı m; 
633 sayılı Kanunun ilk tatbikatında bâzı 

huzursuzluklar, aksaklıklar olmuştur. Bunu ta
biî karşılıyoruz. Çünkü Diyanet teşkilâtında 
hizmet göronler muhtelif menşolerden yetişen 
kimselerdir. Yakın tarihe kadar din adamı ye
tiştiren okullardan ve müesseselerden mahrum 
olduğumuz düşünülecek olıfrsa senelerin affe
dilmez ağır ihmalinin sıkıntısını bugünkü nes
lin-çökmekte olduğu müşahede edilecektir. 
Medreseler kjpatılmış yerine ihtiyacı temin 
edecek yenisi ihdas edilmemiş, nüfus ve ihti
yaçlar sene be sene artmış, din adamlarımız 
kâfi değil iken diğer taraftan eksilmiştir, öy
le acınacak hale gelinmiştir ki, bir - ilki seno 
evvel Yüksek islâm Enstitüsü veya ilahiyat 
Fakültesi1 mezunlarına D'ıyanet işlerinin beyin 
hîzmetini görecek Din 1 ileri Yüıkesek Kurulun
da vazife vermek zorunda kalınmıştır. Başka 
mesleklerde olsa bu hal yadırganır. Bilfarz 
Hukuk' Fakültesinden yeni mezun bir hukuk
çunun Yargı taya üye olması, Siyasal Bilgiler 
Fakültesinden yoni mezun bir mülkiyelinin Da-
nıştaya* üye olmasr nasıl miiımîkün değil ve mu
hat 've1 hattâ düşünülmesi bile abestir. Diyanet 
işlerinde bu hal yadırganmadı, yadırganama
dı. Neden? Çünkü daha tecrübelisi yoktu da on-
d&n. Şimdiye kadar daha tecrübelisi yotiştirile-
memişti de ondan... Şikâyetlerin başlıca mem-
baı, bu vadide uzun müddet devam eden ihma
lin neticesine dayanır. Zira din adamlarımızın 
bir kısmı medreselerden yetişenlerdir. Sayıla-
rr aMmipt r . Yaşlanmışlardır emeklilik çağın-
dadırlar. Bir kısmı medreselerin boşluğunu 
dbldttrma ; lüziıih' ve zaruretine inanan bâzı ze
vattın himmet ve gayretleriyle hususi ders al-

'mîap^ surfctîy% kendilerini- ydtişUiren kimseler
dir: Bir' kısmı- da tahsillerini' hariçte yapmış 
Mnls^eı«dıih Ve bir kısmı ise açılışları yakın 
t a M e < olfctt4 i l â h i y i - Fakültesi Yüksek İslâm 

Eilsttitaileri've» imöm - hatî^ okullaMtiı MtîreîP-1 

lendir. Bunun altında' bir kışını da Katran1 

kurslarından mezun olanlar tenkil' edtfr" ki; D i ' 
yanet- teşkilât'ında tahsil derecelerine' göre1 vs* 
zife' görmektedirler. Böyle çeşitli metfşelerdetf 
yetişen kimselerden terokkübeden kurulitş- hâ
lindeki büyük bir teşkilâtta bâzı aksakliklar 
'kendiliğinden ortaya çıkmiş ve bâzı müşkülle^ 
hâsıl• olmuş-tûi'. Bunların zstmarîla gidebileceği^ 
ne aksıyan taraflar görüldükçe ısîah; edilece
ğine eminiz'; Ancak din adamlarımızın meslek
lerinde başarılı olmasl meslekî bilgilerinde1 ye* 
tişkin ayiiT znmartda müspet İlimlere* Vâkıf Yir-* 
minci Asrin dünya gör-üs-lerine- âşinâ olmasiyfe' 
mümkündür. Kendi kendllerirtT hûsüsl' dersler
le yetiştirmekle zokîi ve çaliş^Hn öMiıkîarıhri^ 
pat e t m i ş olan din görevlilerinin gertfk meslefcf 
ve gerekse- müspet' ilim yönümden' düzeniene^elc 
seminer; kurs ve konferanslarla' eksik' bibileri
ni tamamlamaları Garp ve Mâtiı devletlerinde 
vazife tetkiklerine gönderilmek sü:retiylel gö
rüş' ve düşünüp ufukia'rmı genişletmeleri kâ-rM>« 
d-ir. Dîyanet işleri BaştanİiğriH'rt bâzl il mer
kezlerinde bölge' bölge müftüler; vaizler; ircfâîm 
ve hatipler için açmtfş oldaki an' kutslar kâ##> 
atime»'- çofo faydalı olmu§t»tei Bu -faaiH-yelile^in 
devamını temenni ederiz, 

Muhterem' milleıtvekilierlf;. 
tslârtt Dta5. ve: din adâmtamız ' aleyhine* ya

ratılmak isıtenen maksatli bir faaliyetin' bulün-
duğünu bâzr tezahürleriyle1 mtişah'ede' etraektie-
yiz. Zaman zaman din adamlartm'îz' aleyhine1 ya
ratılmak^ istenilen bu cereyan karşısında diri 
adamlarıınifcm kendi hareketleriyle1 yardımcı 
ve fırsat verici olmamaya' dıkİiat've" itin-a'g'oV 
termelerini berkleriz'. Bu ika^lan maksMıfnîi: 
din aıda«iilarıîKi2in' me'rSşei farkları dafmflf 4#Ö&-
mar konusu yakılmak 'istenmiştir. ŞurasY mu
hakkaktır ki, İslâm Dini Müslüman Türk Mİ-

•let'inin dinidir. Bunun sahibi' ve''kö'ruyucüısn 
topyeMn MHislüıman Türk Milletidir: IİıçrJir 
fert, şahıs, zümre'bu dinin ne" sahibidir' ne"fcd-
ruyutfustıdür. Miislümanİik' kardeşliği', tefeaiîü-
dü, birbirini sevmeyi emreder. Müslüma'nhıkftâ 
ayineriiik- yö>ktur: Validef dinidir. Uhuvvet? "dî
nidir. Bbna rağmen bu nifak din-adadnta»iîfc 
arasına sokulmak- İsteniyor vef Israrla faa^iyef-
ler devam" ediyor. Bü pröpaiga'nda;la¥: tetkik 
edilirse Nurcudur, Süloyttıarteîdır;- EİMaiıci'djr, 
Nakşibendidir, filâncacıdır, şeklinde din ad&#h 
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İarımızı töhmet altında tutarak, onları birbiri
ne düşürmeye matuf bulunmaktadır. Mümin
ler birbirinin kardeşidir emri ilâhisi gereğin
ce birbirine saygı ve sevgiyle bağlı olmak ve 
Müslüman camiasına numune olmak mecburi
yetinde olan Diyanet mensuplarını ulvi ve kut-
sî vazife ve davranışlar dışına çıkarılmak is
teniyor. Din adamlarımızın bu kabîl davranış
lar karşısında uyanık olacaklarına emimiz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
633 sayılı Kanunda giderilmesi lüzumlu bâ

zı boşluklar üzerinde duracağız. Toşfkilâtın bey
ni mesabesinde olan Dİn İşleri Yüksek Kuru
lu, İslâm Dinine ait her türlü sorular hakkın
da ve Islâmi her meseleye dair kanaat, müta
lâa ve tefsirde bulunacak en yetkili organdır. 
Bu kurula dinin her branşında otorite olan 
kimselerin getirilmesi iktiza eder. Kanunda 
yüksek okul ve fakülte mezunu olmak kaydı 
konulmuş tecrübeye yer verilmemiştir. Bu ka
demeye erişebilmek için teşkilâtın bu kademe
nin altında bâzı kademelerde sınırlı bir müd
det bilfiil çalışmak, İslâm dini branşlarından 
her hangi birinde doktora ihtisas yapma ve 
esıer verme gibi kayıtların konulmaması mah
zur teşkil etmektedir. Eğer teşkilâtta Din İşle
ri Yükseık Kuruluna . getirilecek evsafta yet'ış-
•kin din adamlarımız mevcut değil ise emekliye 
ayrılmış aynı evsafta tecrübeli din adamları
mızdan istifade edilmesi düşünülmelidir. Ayrı
ca Din İşleri Yüksek Kuruluna üye yardımcı
sı kadrosu ihdas edilerek yetiştirici bir kade
meye de ihtiyaç vardır. İmam - hatip okulla
rından mezun olanlar halen imam - hatip ihti
yacımızı karşılıyam.ama;rtadır. Birçok hizmet
ler vekâletle idare olunmaktadır. İmam kadro
larının vekâletle ilânihaye devam ettirmenin 
îlerilki mahzurları düşünülerek şimdiden ted
birleri alınması gerekir. Kanaatimizce mevcut 
Kur'an kursları İmam - Hatip Okulu 1 nci dev
re meslekî okul haline getirilmeli burayı biti
renlerle ihtiyaçların giderilmesine çalışılmalı
dır. Bu zamana mütevakkıftır. Acele tedbir ola
rak, Kur'an kursu mezunları tekâmül kursuna 
tabi tutularak noksan bilgileri tamamlanmalı, 
kursta başarı gösterenlerin asaleten tâyinleri ya
pılmalıdır. Hslen vekâleten vazife gören imamla
rın da bu tekâmül kursuna tabi tutulması muvaf
fak olanların asıl kadroya geçirilmesi lâzım
dır, 

Aziz arkadaşlarım; 
Çok geniş, dağınık, köy ve mahallelere ka

dar yaygın olan diyanet teşkilâtı mensupları
nın teftiş ve murakabesi halen mevcut teftiş 
heyeti kadrosu ile mümkün değildir. Zarureti
ne binaen teftiş heyeti kadrosunun kısa bir 
süre içinde genişletilmesi ve artırılmasını te
menni ederiz. 

Din ve riodan hürriyeti Anayasamızın te
minatı altındadır. Din hürriyeti denince iba-
det'.ni de öğrenme, dinî bilgiler edinme de dâ
hildir. Bugün ilk ve ortaokullarımızda müfre
data dâhil haftada bir saatlik ihtiyari din 
dersiyle dinî bilgi edinmek mümkün olmamak
tadır. Binaenaleyh, Müslüman Türk çocukları
nın dinî bilgileri öğrenebilmeleri için müfredat 
programındaki ders adedinin artırılmasını, ve 
meslek dersi olarak din bilgisine vâkıf ehil öğ
retmenler tarafından okutulmasını zaruri gör
mekteyiz. Okullarda din bilgisi öğrenileni ediği
ni ve ailece de bu bilginin verilmesi kabil ol
madığını idrak eden halkımız, çocuklarının ge
rekli bilgiyi iktisabetmelerini sağlamak ama-
eiyle kasaba, mahalle -ve köylerde Kur'an kurs
ları için binalar yapmakta ve tesisler kurmak
tadır. Bu kabîl faaliyetler günden güne art
maktadır. Şayanı şükran ki, bu kursların bü
tün masrafları halkımız tarafından karşılan
maktadır. Devlet sadece ehil bir kurs öğretme
ni tâyin etmek sureti ile halkın yardımını ve 
hizmetini desteklemekte ve değerlendirmekte
dir. Bu yıl bütçesine Kuran kursu öğretimini 
kadrosu konulamamış olmasından üzüntü duy
maktayız. Gelecek yıllarda kadro kifayetsizli
ğinin telâfisi cihetine gidileceğini ümit ve te
menni ederiz. Kanaatimizce, imam - hatiplerin 
aynı zamanda kurs öğretmeni vazifesiyle gö
revlendirilmesi halinde hem bütçeden tasarruf 
sağlanacak ve hem de Kur'an kursu öğretme
nine olan ihtiyaç büyük nisbette giderilmiş ola
caktır. 

Müftülük bina yapımı için bütçeye 500 000 
lira konulmasını sevinçle karşılıyoruz. Hükü
met binalarımız resmî dairelerin tamamını al
maya müsait değildir. Müftülerimiz hariete na-
müsait binalarda hizmet görmektedir. Dindar 
olan halkımız müftülerimizin ihtiyacını gider
mek amaeiyle birçok il ve ilçelerimizde arsa te
min ederek bina yapmaya teşebbüs etmiştir. 

— 250 — 
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Halkımızın Hükümetle elbirliği, gönül birliği 
olarak tavsif edeceğimiz bu yardımı değerlen
dirmek müftülük binaları yapımı faslına konu
lan ödenekle mümkün olacaktır. 

Bu suretle bir taraftan halik yardımı de
ğerle. ıdirilervk Hazine milyonlarca lira değe
ninde mülke sahibolaoaktır. Diğer taraftan Ha
zine kira verme külfetinden kurtulacak, müf
tülerimiz ise müsait binaya kavuşacak, hizmet
ler iyi yürütülecektir. 

Bütçeye müftülük daireleri mefruşatı ile 
odacı kadrosu karşılığı ödenek konulması ayrı
ca memnuniyetimizi mucibo im ustur. Zira bir
çok müftülü!* dairelerinin mefruşatı makamın 
mânevi değeri ile mütenasip değildi. Ve birçok 
müftülüklerimizde de odacı bulunmamakta idi. 

Bütçede köylerimiz için 2 000 aded imam 
kadrosunun ödeneğinin konulmuş olmasını şük
ranla karşılamaktayız. Temennimiz kısa bir za
manda bütün köylerimizin gerçek din adamına 
kavuşmasıdır. 

Bilgili diü adamına son derece ihtiyacımız 
vardır. Bunun sağlanmasının en emin ve pra
tik yolu okuyan talebelere mecburi hizmet tah
mil etmek ve burs vermektir. Bütçeye konu
lan 60 aded burs ödeneğini kâfi görmüyoruz. 
Uzun müddet gerçek din adamı temin edileme
mesi endişesizdeyiz. Bursun birkaç misli artı
rılmasını temenni ederiz. 

Aziz arkadaşlarım; 
Diyanet teşkilâtında vazife gören Yüksek 

tahsilli din adamlarımızın yetişmeleri ve bilgi
lerini artırmaları için doktora, ihtisas yapma 
imkânları sağlanmalı ve eser vermeye teşvik 
edilmelidir. Meslekî mevzularda dış tetkik se
yahatlerine gönderilmelidir. 

BAŞKAN — Sayın tzerdom bir dakikanız 
kaldı efendim. 

ZİYAEDDİN İZERDEM (Devamla) — Bi-
liyorum efendim; senelerce ihmale uğratmış 
Müslüman devletleri ile Hükümetimizin kur-
•makta gecikmediği dosta ne münasebetlerden 
'memnunuz. Bilhassa asırlardan beri dünya 
müslümanlarınca hürmet odiLen ve zılyaretgâh 
olarak kabul edilen, ecdadımızın da değerli ta
rihî hâtıraları bulunan emâkini muıkaddeseye 
geçen sene fumhuriyet tarihimizde ilk defa 
Hükümetimh tarafından halı hediye edilmesi 
Müslüman Türk Milletinin ve diğer Müslüman 

milletlerin memnuniyet ve takdirlerini muci-
bolnıuştıır. Hükümetimize bu ilgisinden dolayı 
şükranlarımı?,: arz ede.im, Hükümetimiz bu 
jestiyle ^Müslüman ülkelerinde rnemlaketimiz 
aleyhinde yapılmakta olduğunu işittiğimiz pro
pagandaları fiilen tckzlbotmiştir. Bu vesile ile 
Müslüman devletlerle olan tarihî ve kültürel 
bağların takviyesTı yönünden, iktisadi, ticari ve 
turistik münasebetlerin gelişmesi bakımından 
fayda sağl.ıy:ıcağı kanaatiyle birçok İslâmî ve 
tarihî eserleri sinesinde toplamış memleketi
mizde bütün İslâm devletlerinin iştirakiyle il
mî mahiyette zaman zaman İslâm kongresi ak
dini faydalı mülâhaza etmekteyiz. 

Aziz arkadaşlarım; 
Diyanet teşkilâtımız tarafından kısa bir 

müddet içinde 633 sayılı Kanunun tahmil etti
ği birçok vecibeler yerine getirilmiştir. Bun
lardan en mühimleri Dhı İşleri Yüksek Kuru
lunun kurulmuş olması ve din şûrasının da ku
ruluş hazırlıklarına geçilmiş ve tüzüğü hazırla
narak tetkik için Danıştaya gönderilmiş ve 
Başbakanlıkça Din Şûrasının Ağustos veya Ey
lül ayı içerisinde toplantıya çağırılmasının ka
rarlaştırılmış olmasıdır Ciddî ve süratli mesa
ilerinden dolayı ilgililere teşekkür ve tebrikle
rimizi sunarız. 

Cumhuriyet Hükümetlerinin eseri olan Di
yanet İşleri Teşkilâtı kuruluşunu tamamlamış
tır. Bu teşkilât ya vardır veya yoktur. Varsa 
dinî mevzularda söz sahibi ve yetoki sahibi ol
ması gerekir. Dinî mevzuların ehliyetsiz kimse
ler tarafından gelişigüzel tartışma mevzuu ha
line getirilmesi âmme vicdanını yaralamakta 
ve memleketimiz bundan zarar görmektedir. 
Bunun mutlaka önlenmesi gerekir. Bilhassa 
milletin alın teri ve emeği ve parasiyle besle
nen Devlet radyosunda, dinimizi din adamları
mızı tezyif odici solak neşriyat ile Hıristiyan 
dimi hayranlığı yayınma son verilmesi zıamanı-
nm gelip geçtiğini hatırlatmak isteriz. 

Diyanet İşleri Başkanlığı 1967 malî yılı büt
çesi hakkında Adalet Partisi Grupunun görüş 
ve temennilerini arz etmiş bulunuyorum. Büt
çenin memleketimize, milletimize hayırlı ve ba
şarılı olmasını Yüce Tanrıdan niyaz ederim. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Eiend.m, henüz beş arkadaş ko

nuştu, onun için yeterlik önergesini oylatamıyo-
rum. 

• 
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İkind -def a'gruplar-adma söz- istiyen arkadaş
lar' va*; C. II; P. Grupu adına- Sayın Cevdet Ay-
ka&?;(Yok sesleri.) 

A. P. Grüpu adına Sayın FVk Kırbaşlı? Bu
yurun Sâyln Kırbaşlı. 

A. P. GRUPU ADINA FAİK KlRBAŞLl 
(Burdur) —• Sayın arkadaşlarım, gecenin bu sa
atinde sizlerin fazla vaktinizi almak istemiyorum. 
Hepinizce malûm olduğu üzere, maneviyâttan 
yoksun mJletleı\n yaşaması imkânsızdır. Bu ba
kımdan, Diyan'et İşlen Teşkilâtının bünyesinde 
toplamış olduğu maneviyat kalfalarının 633 sayı
lı Kanunla, geçmiş tatbikata nazaran, durumla 
rının bugün ıç.n' iyileştirilmiş olmasını takdirle 
ve şükranla karşıladığımızı burada belirtir ve 
şimdiden sonraki gedecek imkânlarla da" daha" iyi 
duruma getirilmesini temenni ederiz. Diğer ba
kımdan, bugün için bilhassa imam - hatip ve mü
ezzin, ka'yyum ve bunların' başında bulunan müf
tülerimizin protokolde" kendilerine yakışır şekil
de' yer verılmesmi, kendilerinin her türlü teca
vüzlerden masun tutulmasını, gerektiği şekilde, lâ
yık olduğu şekilde itibar görmeleri >qm tedbir 
alınmasını can ve gönülden arzu etmekteyiz. Bil
hassa bize mektup yazan bâzı arkadaşlarımızın 
temennilerini de bir cümle ile ifade edehm: Ge
rek İlahiyat Fakültesi ve gerekse İslâm Ensti
tüsü mezunu arkadaşlarımızın başka taraflara 
kaymalarının önlenmesi ve meslek dışında istih
damını önliyetfek tedbirlerin Sayın Bakanımız ta
rafından kısa zamanda alına cağını ümideder say
gılarımızı sunar iz. 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergesi oldu-
ğü»a» göre- Hükümet adına Devlet- Bakanı- Sayın 
Reaet1 Sezgin; buyurun t 

D E ¥ E E T BAKANI- R E F E T SEZGİN (Gâ 
nakkaleO> — Sayın- Başkan, sayın milletvekilleri, 
asfoviMzr- ^suiistimal- etmiyeöeğım. Yalnız- cevap 
landisılmasında- mutlak zarureUbulunan< bâzı • hu* 
susları huzurtouBda< vuzuha: kavuşturmak gayre
ti*''içerisinden bülunaöağım. Bir mânada- insan 
duyan,•' diriliyett- veP inanan"- bir mahlûktur, Eğe 
bu "'tarife itibefl? edilirse," Türkiye'de' nüı'usüı 
•%• 98? ırim.,%- 99-üüun, Elhamdülillah Müslümaı 
olmasi; onun Parlâmentodaki mümessillerinin d 
müslüman olmasını tabiî bir netice olarak karşı 
lamak ve bu suretle inanan insanlara hltabetmc 
nin zevki içerisinde bulunduğumu arz etmek iste 
rim. 

Sayın'sözcüler İslâm Dini hakkında müfit bil-
• giler verdiler. Bunlara tekrar avdet etmek iste-
: miyorum. Yalnız İslâm Dininin ulviyeti ve İslâm 
; medeniyetinin bütün dünyaya sekiz asır istikamet. 
: vermiş olmasını,' Batı kültürünü-İslâm meden-iye-
; tinin-sekiz asır devamlı olarak beslediğini,. aneak 
: 15 nel asır- sıralarında Hıristiyan papazlarının 
' Endülüs'te, Gırnata'da birinci mertebedeki- İslâm 
; âlimlerini-katlederek 5 milyon kitabı imha etme

lerini ve bu suretle İslâm medeniyetin'n b'r du
raklama safhasına girmiş olduğunu, sekiz asırlık 
bu süre içerisinde beşeriyetin hiçbir devrinde'gö
rülmemiş bir şekilde -galip Müslüman' hükümdâ-p-
ların mağlûptan sulh'1 anlaşmasının', şarti1 olarak-' 
.-azma eser, aldığım ifade etmek-istiyorum.- Bu
nunla İslâm Dinini, tslâmiyetln ne derece ulvi, 
ne derecede terakkiye müstehak/nc derece medetti 
olduğuna ve bugünkü Bâ ti medeniyetine hizmet 
ettiğine, ışık tuttuğuna işaret' etmek istîyörunt. 
Bu kısa girizgâhı «Her kim ki; bilgiyi aramak için 
yurdunu ve ocağını terk eder, o, Tanrı'ya giden 
yolun yolcusudur. Bilgiye talip olanların mürek
kepleri din uğrunda şehit dü^enlern ka'nından 
daha mübarektir.» hadisi şerifi ile itmam ederftk 
asıl mevzua gelmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri; çeşitli vesilelerle bendem 
üz Parlâmentonun kanaatlannda,. diğer ilgili 
/erlerde Adalet Partisinin lâiklik anlayışını;»ik* 
adarın lâiklik anlayışını arz ve; izah ettim. Bu 
izahları yaptığım zaman ne mütereddit bir ifade 
'çullandım, ne de iltibasa meydan verecek bir be-

anın sahibi oldum. Biz, lâiklik anlayışında 1961 
Anayasasının lâiklik anlayışının inancı ve onun 
tatbikatı içindeyiz. İfadelerimizde bu lâiklik an-
'ayışını,. Anayasanın lâiklik anlayışını paylaşan 
siyasi partilerin görüşlerine iştirak ettiğimizi ifa
de ettik. Bâzı grup sözcüleri ve bâzı hususi mak
satlı insanlar bizi şu veya bu partinin lâiklik an
layışına iştirak ettiğimizi ifade ediyorlar. Hhyır, 
'jiz Anayasada tasrih edilen, 19 ncu maddesinde 
fadeslni bulan lâiklik anlayışını kabul eden siya-
ıi partilerin görüşüne iştirak ediyoruz. 

Yine bir vesileyle lâiklik meselesinin Türkiye'
de - Sayın Diler'in işaret ettiği gibi 1924 te değil -
Anayasamıza ilk giriş tarihi olan 1928 tarıhln-
len itibaren çeşitli şekilde tefsir ve tatbikata mâ-
•uz bulunması ancak son zamanlarda- bunun vu-
;uha kavuşmuş1 olması itibariyle lâiklik anlayışı
nın Türkiye'de münakaşa- konusu- olmasm*n ısfo-
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rabı içerisinde olduğumuzu da ifade etmiş bulu
nuyordum. Bir gensoru vesilesi ile burada lâiklik 
anlayışımızı Anayasa hükümlerine uygun olarak 
izah ettiğimiz zaman ona uygun siyasi parti görüş
lerini de elbette ki, paylaştığımızı ifade etmiş
tik ve bu ifadelerimizde bir husufa da hassasiyet
le dokunduk. Dedik ki; biz teorik Devletin karşı
sındayız. Elbettcki karşısındayız. Çünkü, Anaya
sa da karşısında. Bunu ifade ederken Devletin 
esaslarını şeriat kurallarına istinadcttlrmek isti-
yen düşüncenin de karşısındayız, dedik. Ama. 
her nedense bâzı arkadaşlarımız ya beyanlarımızı 
yanlış anlamak, yahut da okumamak, tetkik et
memek veya maksadımızı tahlil etmemek suretiyle 
biz'm şeriatın karşısında olduğumuzu ifade edi
yorlar, onunla suçluyorlar. Bu mümkün değil 
dir. Bu, insaflı bir hüküm değildir, bu vicdani" 
bir hüküm de değildir. Müslüman Türk milleti
nin mensubu olacaksınız, bir seçim beyanname 
si ile çıkacaksınız, bir hükümet programı ile çı 
kaçaksınız vatandaşın karşısına, Parlâmentonun 
karşısına gelcceks'n'z, biz dinin karşısındayız di 
yecekslniz. Olmaz böyle bir şey. Hele d'ni istls 
mar etmekten şikâyet edenler Müslüman Türk va 
tandaşlarına, hattâ istismardan ş'kâyct eden Tür.1 

vatandaşlarına Müslümanlığın dışında bâzı dav
ranışları iza"c edemezler, etmemelidirler. Bu mı: 
hik değildir, bu vicdanlı değ İdir. 

Bizim din adamlarına hürmet etmediğimiz:, 
Diyanet İşleri Başkanını bir kadastro memuruy
la mukayese ettiğimizi söylediler. Bâzı davra 
nışları tekzibetmediğimlzden bahsettiler. Tekzi 
bettik, gönderdik; ama huzurunuzda ilk def;' 
açıklıyorum, bu mevzuu yazan gazetelere gön 
derdiğimiz tekzipler neşredilmedi. Tekzlplerir 
asılları dosyalarımızdadır. Tekzipler mahkeme 
kararlariyle yapılmıştır. izah ettik dedik ki. 
Anayasamızın 154 ncü maddesi Diyanet İşleri 
Teşkilâtını genel idare içerisinde göstermekte
dir. Bu, mânası itibariyle Diyanet İşleri Baş 
kanlığının ve Başkanının fonksiyonu bakımın
dan değil, ama idare hukuku tarifi bakımından 
nakli, tâyini, maaşı, yönünden, Diyanet İşleri 
Başkanı bir memurdur. Böyledir; Anayasa sis 
temimiz bu. Bunu kabul etmeye mecburuz. Mec
bursunuz beyefendiler bunu kabul etmeye. Ana
yasa hükmü böyle. Memuriyet statüsü bakımın
dan memurdur, dedik. Bunu izah ederken bir 
vali gibi, bir kaymakam gibi, bir kadastro mü
dürü gibi misaller göstermek suretiyle yaptık. 

Çünkü bu konuşmayı yaptığımız insan maalesef 
bunu anlıyacak seviyede değildi. Bunu anlıya-
cak seviyede bulunmadığı cihetle gitti dışarda 
bektaşi misali dedi ki, Devlet Bakanı Diyanet 
İşleri Başkanını kadastro memuru ile mukaye
se etmektedir. 

Sayın milletvekilleri; elhamdülillah müslü-
man olan bir babadan, din adamı olan bir baba
dan olma bir insan olarak evvelâ din adamları
na sonsuz hürmeti olan bir insanım. Ama, bu 
hürmeti politika uğruna istismar edsn insan de
ğilim ve bu uğurda istismar eden insanların da 
karşısındayım. Mesuliyet mevkiine geldiğimiz 
günden beri dini istismar edenlerin karşısında 
olduğumuzu huzurunuzda huzuru kalble ifade 
ediyorum. Ama burada bâzı sözcüler, bizim Se
nato seçimlerinde dini istismar ettiğimizi rahat
ça söylediler. Biz, dini nasıl istismar etmişiz? 
Bir nutku Allah'ın ismi ile bitirmek, dini istismar 
delildir. Eğer bunu söylüyorlarsa iddialarını 
kabul ederim. Dini istismarın ne şekilde yapıl
dığını bilirsiniz. 4 - 5 ay evvel cereyan eden hâ
diseler, ne şekilde istismar mevzuu yapıldı, ma-
H'ım, hepinizin gözleri önünde cereyan etti ve 
bunu gensoru vesilesiyle Yüce Huzurunuzda 
tafsilâtı ile arz ettim. Diyanet İşlerine politika
yı karıştırmak, politik maksatlarla Diyanet İş
leri Teşkilâtını, din görevlilerini siyasi emelle
rimize âlet etmek bizim kârımız olmamıştır ve 
mesuliyet mevkiinde bulunduğumuz sürece de 
'ilmıyacaktır. Şu anda beraber çalıştığım 3 ncü 
Diyanet İşleri Başkanı da, sarih olarak, şu ifa
delerimle karşılaşmıştır; hangi istikametten ge
lirse gelsin, Diyanet İşlerine politika sokulma
malıdır. Politika ile iştigal eden Diyanet İşleri 
mensupları 633 sayılı Kanunun 25 nci maddesi
ne göre, takibata uğramalıdır. Bu, tarafımdan 
ifade edilmiştir, bütün teşkilâta ifade edilmiş ve 
bu suretle politika ile iştigal eden iki şahıs hak
kında tarafımdan tahkikat yapılarak, kanuni 
muameleye tevessül edilmesi Diyanet İşleri Baş
kanlığına bildirilmiş ve sadece şimdiye kadar 
Diyanet İşleri Başkanlığında vazifeli bir memur, 
din görevlisi değil, bir kâtip hakkında 633 sayılı 
Kanunun 25 nci maddesine göre takibat icra 
edilmiş bulunmaktadır. 

Bâzı nakil ve tâyinlerin politik maksatlarla 
yapıldığı, keyfî olarak yapıldığı ifade edildi. Hu
zurunuzda bunların tamamını reddediyorum. 
Tamamını reddediyorum, çünkü Diyanet -İşle-
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rinde mesuliyet mevkiinde bulunduğum zaman 
içinde müfettiş tahkikatından geçirilmiyen 633 
sayılı Kanunun emrettiği usullere riayet edil
meksizin, müfettiş tahkikatına iktiran etmiyen 
hiçbir nakil ve tâyin yapılmamıştır; bunlar va
rit değildir. Bu iddialar, kavli mücerrette kalan 
iddialardan ibarettir. Ama, bir partinin gsnel 
başkanı, arzu ettiği bir şahsı Ihsaniye'den Yal
vaç kazasına müftü tâyin etmediğim için, gelir 
burada Devlet Bakanı olarak bendenizi suçlar, 
rahatça suçlar. Çünkü arzusu yerine getirilme
miştir. Bir başka arkadaşın arzu ettiği husus, 
yine is'af edilmemiştir, is'afı mümkün değil, ka
nunen mümkün değildir. Veyahut imkân bulun
mamıştır. Gelip beni partizanlıkla suçlar. Ben 
bunları yapmadım sayın milletvekilleri. 

Bolu Müftüsü misal gösteriliyor. Belki de 
partizanlığımıza misal gösteriliyor. Kime karşı 
yapmışız? Emekliye sevk edilen Bolu Müftüsü, 
geçen devre Adalet Partisi milletvekili olan Tur
gut Oulha'nm babasıdır. Kendi arkadaşımıza mı 
yapmışız bunu arkadaşlar. Şunu arz edeyim ki, 
kararnamesi, Danıştay kararlarının infazı sade
dinde sevk edilmiş bulunmaktadır. 

Giresun Müftüsünden bahsettiler. Teftiş He
yetinin tahkikatı neticesinde tâyin edilmiştir. 
Bu suretle nakledilen, tâyin edilen daha birçok 
müftüler vardır. Bunlardan Danıştaya müra
caat etmek suretiyle karar alanların adedi 
27 dir - hafızam beni aldatmıyorsa - bunların 
24 ü infaz edilmiş bulunmaktadır. 

Diri İsleri Yüksek Kurulunun halen kurul
mamış olduğundan bahsedildi. Bu yanlıştır, 
teşkil edilmiştir. Kararnamesi neşredilmiştir, 
vazifeye başlamışlardır, vazife taksimi yap
mışlardır. 

Bunların içerisinde 633 sayılı Kanunun ara
dığı nitelikleri nefsinde cem etmiyen bâzı şa
hısların bulunduğu ifade edilmiştir. Tamamen 
yanlıştır, tetkiksiz veya beyan sahibi arkadaşım 
Sayın Uzuner'e yanlış olarak intikal ettirilmesi 
ile kendisi bir hataya düşürülmüş bulunmakta
dır. 

Diyanet İşleri Başkan yardımcılarının ka
nundaki nitelikleri haiz olmıyan şahıslar oldu
ğu ifade edildi. Bu da vârid değildir. Diyanet 
İşleri Başkan yardımcılarından birisi, ilmî baş
kan yardımcısı - ki kanunun nitelik aradığı şa
hıstır - çünkü bir kısmı için nitelik aranır nite

likleri vardır. Diğeri Yaşar Tunagör'dür. Bu 
idari başkan yardımcısıdır. 

Bir hususa daha işaret etmek isterim. 633 sa
yılı Kanunun aradığı nitelikler ve tesb!t edilen 
kadrolar itibariyle Türkiye'de mevcut din adam
ları arasında asaleten bu mevkilere tâyin edile
cek zevat yoktur, o itibarla bir zaruretin icabı 
olarak bunları vekil din adamları marifetiyle 
tedvir ettirmek yolunu ihtiyar etmiş bulunmak
tayım. 

Aydm din adamlarını emekliye sevk etmiş 
olduğumuzdan bahsettiler. Dün maaşlarla va
zifeye tâyin ettiğimizden bahsettiler. Gecenin 
ilerlemiş saati olmasaydı, size bu aydm diye 
tesmiye edilen, ifade edilen, tavsif edilen zevatın, 
eğer imkânlar da müsaidolsaydı isimlerinden ve 
ofalinden bahsetmek isterdim. Ama o zaman 
huzurunuda kendisini müdafaa etmek imkânına 
malik olmıyan bâzı şahısları teşhir etmiş olur
dum, bu da isabetli olmazdı. 

Biz D'yanet İşleri Başkanlığını, tatbikatın
da serbest bulundurmaktayız, buna dikkat et
mekteyiz. Bunun delilleri arşivlerimizdeki 
yazışmalardır. Vazifeye başladığımız tnrihten 
itibaren Diyanet İşleri Başkanlığına intikal et
tirdiğimiz bütün meseleler yazılıdır. Ve intikal 
ettirilen meseleler, tâyinler, nakiller ve saire-
ler bir-e intikal eden arzular elarak. bi-e intikal 
eden istc&ler olarak daima bir tetkiki, da!ma bir 
tahkiki istenilerek kanuni bir sakınca bulun
madığı takdirde tervici hususu bu yazılarda der
piş edilmiş bulunmaktadır. Her zaman Yüce 
Parlâmentonun murakabesine amade bulunmak
tadır. 

Gensoru vesilesiyle vâki konuşmamızda iba
det hürriyetini kısıtladığımızdan bahis buyur
dular. İbadet hürriyetini kısıtlamak. Bnu nasıl 
söylüyorlar, Sayın Cumalıoğlu bunu nasıl söy
lüyor? Buna hayret etmemek mümkün değil
dir. 

Biz bir mânada din ve vicdan hürriyetini, vic
danlara baskı yapmıyan ve yaptırmıyan idarenin 
davranışı şeklinde tarif etmiştik, buna sadıkız. 
Biz. nasıl ibadet hürriyetini kısıtlarız? Nasıl bu 
şekilde beyanda bulunuruz? Bunun izahı müm
kün değildir. Bu, bize yakıştırılan, tâbirimi ma
zur görünüm, bir iftiradan ibarettir. 

Diyanet İşleri Başkanı değiştirilmiştir, usûlü 
içinde değiştirilmiştir. Diyanet İşleri Başkanı
nın ne sebeplerle değiştirildiği, ne ölçüler içinde 
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değiştirildiği, gensoru vesilesiyle, yüce huzuru- I 
nuzda arz ve izah edildiği cihetle bu mevzua av
det etmiyorum. 

Din adamlarının 633 sayılı Kanun muvace
hesinde durumlarının ıslahı, gerçekten bilgili 
din adamı yetiştirilmesi, bizim Millî Eğitim Ba
kanlığı ile müşterek çalışmalarımız cümlesinden 
bulunmaktadır. 633 sayılı Kanunun aksıyan 
hükümlerini ıslah etmek, yeni bir kanun tasa
rısı ile Yüce Huzurunuza gelmek için, Diyanet 
işleri Başkanlığına bundan bir ay kadar önce 
tarafımdan direktif verilmiş ve bu konuda ça
lışmalara başlanmış bulunmaktadır. 

Burada bir hususu anlıyamadığımı da ifade 
etmek istiyorum. Sayın Yahya Kanpolat Ada
let Partisi iktidarının ve Diyanet işleri Baş
kanlığının bir gerekçesinden ve bizim bir ge
rekçemizden bahsettiler. Bizim devremizde bir I 
kanun çıkmadı ki, gerekçe serd edelim. Bu ge
rekçe nedir, anlıyamadım. O itibarla cevaplan-
dıramıyorum kendilerini. Köy imamları konu
sundaki gerekçesi samimi değildir, dediler. I 
Şimdi köy imamları 633 sayılı Kanuna göre, 
yani, 15 Ağustos 1965 tarihinde yürürlüğe gi- I 
ren Kanuna göre, imam - hatip okullarının 
ikinci, bulunamadığı takdirde birinci devresi 
mezunu olan şahıslardan tâyin edilmek iktiza 
eder. Böyle bir şahıs yoksa o zaman ilkokul 
mezunu olup yeterlik belgesi ibraz etmiş olan
lardan iştirak edecekleri müsabaka imtihanında 
en yüksek puvanı .alanların mahallin inhası üze
rine Diyanet İşleri Başkanlığınca tetkik edile
rek, tâyini ile vazifeye gelirler. Bizim burada 
bir gerekçemiz yok. Kanunun hükmüdür bu, 
değiştirilinciye kadar amel edeceğiz. Ama isa- j 
betli midir, isabetsiz midir, onun münakaşası 
ayrıca yapılabilir Bu konuda, değişikliği ta-
zammun eden kanun tasarısını huzurunuza tak
dim ettiğimiz zaman, ariz ve amik müzakeresini 
yapacağız. I 

Sayın Kanpolat, bizim alevi - sünnî diye 
Müslüman Türk vatandaşları arasında bir tef
riki tervicettiğimizi ve mezhep kavgasını kö
rüklediğimizi ifade buyurdular. Hatırlardadır, 
bu konuda çıkan bir mesele vesilesiyle Yüce 
Parlâmentoda yaptığım bir gündem dışı konuş
mada, bütün din adamlarına bu mevzuda gön
derdiğim bir tamimi okumuş idim. Biz, Müslü
man Türk Milletinin bir de din yönünden Ale- J 
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vî - Sünni, Nurcu, Süleymancı ve saire gibi, dü
şüncelerle bölünmesinin karşısındayız. Hükümet 
olarak, iktidar olarak, parti olarak Türkiye'de 
Müslüman Türk vatandaşları tanıyoruz. Biz, 
Hükümet olarak filân Alevidir, filan Sünnîdir, 
filân Nureudur, filân Süleymancıdır diyecek 
mevkide değiliz. Bunların içinde suç teşkil 
eden hususlar varsa, bunların suç olduğunu ka-
zai merciler tâyim ve tecrim eder. Bunlar, Hü
kümet olarak bizim yetkimiz dışındadır. Ana
yasa sistemimiz budur, bunu emretmektedir, 
bizim tatbikatımız da budur. 

Mülhak vakıf camilerinde vazife görenlerin 
maaşlarını, Diyanet işleri Başkanlığından maaş 
alanların seviyesine, Vakıflar bütçesinde itti
haz ettiğimiz tedbirlerle, çıkarmış bulunuyoruz. 
Bir kaç saat sonra Vakıflar bütçesi huzurunuz
da görüşüldüğü zaman bu husus üzerinde bi
raz daha tevakkuf etmek imkânını bulacağız. 

Sayın milletvekilleri, arz etmek istediğim 
ana konuları ifadeye gayret ettim. Sözlerime 
son vermeden evvel bir hususu, bir i:ki cümle 
ile, ifade etmek istiyorum, Sayın Başkanın da 
müsamahasına sığınmak suretiyle. Bir bütçe
nin görüşülmesini takibeden, bugünlerde itiyat 
haline geldi, ondan evvel cereyan eden bütçe
de vâki konuşmalara cevap veriliyor. Ben de 
bundan istifade etmek istiyorum. 

Sayın Necati Güven arkadaşımız, Sayın Baş
bakanın yaptığı bir konuşmaya Danıştay büt
çesinde cevap verme gayretinde bulundular. 
Bunu cevaplıyacağım. Biz bu Yüce Meclisin 
meşruiyet temelinin 1961 Anayasası olduğunu 
sarahatle ve samimiyetle ifade ettik, bundan 
böyle de ifadeye devam edeceğiz. Sayın Baş
bakan da bunu yaptılar. 

Şimdi, 27 Mayısın icrası, 27 Mayısın meş
ruiyeti meselesi başkadır. 1950 - 1960 senesi 
aı asında devam eden iktidarın Türkiye'de 
yapmış olduğu hizmetlerin değerlendirilmesi 
başka bir meseledir. Bu ikisini birbirine 
karıştırmamak iktiza eder. Güven arkadaşı
mız; muhik olarak, munsif olarak bir dev
rin hizmetini dile getiren ve konuşmasında, 
«brn, her zaman Cumhuriyeti müdafaa ede
ceğim, başlangıçtan itibaren icabettiğinde bu 
müdafaayı yapacağım» diyen Başbakanın mü
talâasını, 27 Mayıs Anayasası muvacehesin
de gayrisamimî bir davranış olarak burada 
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ifade buyurdular. Asıl gayrisamloıî davranış 
27 Mayısın meşruiyeti meselesi ile, bizatihi 
27 Mayıs İhtilaliyle 27 Mayısa tekaddüm eden 
devredeki iktidarın hizmet alanında, ekono
mik alanda bu memlekette yaptığı hizmctlciiln 
inkâr edilmesidir. Samimiyetsizlik burada
dır. Bunun irin ayırmıyoruz birbirinden? Sa
yın Başbakan bunları h\birinden ayırdı. Bu 
hususu zabıtlara intikal ettirmek bakımından 
arz ettiğim cihetle, beni mazur göreceğinizi 
umarım. 

Bu arada, Sayın Kanpolat'm bahsettiği Pa
zarcık Müftüsünün davranışlarına ait banr 
verdiği mektubu, tak.'be esas olmak üz-UT 
aldığımı ve hakkımda kanr.n: takibata basa
mak üzere birkaç saat sonra ilgili'ere intikal 
ettireceğimi ,"';ade eder. Diyanet İnleri Baş 
kanlığı bütçesinin Müslüman Türk Milletlim. 
Diyanet İşleri M-rkez Teşkilâtında ve tar.rr 
teşkilâtında vazifeli bulunan d'.n görevliU1;.' 
ne hayırlı olmasını niyaz eder, saygı arnrr 
suratım efendim. (A. P. den alkışlar.) 

BAŞKAN — Efendim, son söz olarak Sayı' 
Kasan Tahs'n Uz^n. 

•HARAN TAHSİN TT^UN rKırklaı-di) -
'Savın Başkan, v.v/m m'Hetvekilcri; Diyr/r^' 
İşleri Başkanlığı bütçe tasarım üzerinde şaTı 

sim adına gömüşlerimi arz etmek üzere sö: 
almış bulunuyorum. 

Milletimizin mânevi temel ve vanUla^nda-" 
en önemlisi Müslümanlığıdır? İslâm kültü-'' 
hazinesinden feyz alarak güç; kazanmış b'r 
milletiz. 

Her cephesiyle mücehhez gerçek dir 
adamlarının cemiyetimize ne drrceef aydak 
unsurlar o'duğu tarihimizin aydınlığı irin.d-
tesbit ve müşahede edilen bir gerçektir ki. 
din adamlarımız muayyen kalıplar içinde da^ 
ve hatalı görüşlerin politikanın zebunu ol
duğu dönemlerde; cemiyetin gelişmen! m! rr 
uzak kaldığı müddetçe zarar getirmişlerdir. 

İslâm tarihi ve Türk tarihinde dinin poli
tikaya karıştığı Hazreti Ali ve Muaviye arn 
smdaki o'aylar, Osmanlı tarihinde ders al
mamız lâzımgelen birçok örnekler mevcut 
tur. Yeni Anayasamızda; Cumhuriyetim izir 
kurucusu, devrimlerimizin mimarı, Yüce Ata 
türk'ün engin mânevi havasını bulmakta 
yız. Atatürk devrimlerinde, Yeni Anayasa

mızda irticaa asla tâviz yoktur. Mensubu 
olmakla övündüğüm İslâm Dini; ilmcr kültüre 
ve çalışmaya diğer dinlere nazaran en yük-
ück değeri veren dlnd'r. İlme değer verdiği 
•ka/dar; içte ve dışta güzellik ariyan taas
subu, cehaleti, hurafeyi ve irticai şiddetle 
reddeden, insan, toplum ve yurt sevgisini 
yücelten bir dlnd'r. Osmanlı Devrinin batış 
yıllarında da Hükümet edenlerin bir çoğu, ik
tidarda kalabilmek için cehalet ve irticai ok
şamayı bir marifet saymışlardı. 

Büyük Atatürk bu gibilere (d'ıı aktör
leri) adını tal.nrrtır. Bu konuda nutkun 
228, nci sayfasında; (din hakkındaki duygu ve 
bilgilerimiz, her çeşit hurafelerden, boş 
'nanV\lan soyunup, gerçek ilim ve fen nur
ları ile duru ve eksiksiz oluncaya kadar, 
din aktörlerine raslanacaktır) buyurmuşlar
dı. Unutmamalıdır ki; aydın din adamı 
yetiştirmek, din adamlarımızın refaha kavuş
turulmasını sağlamak, Diyanet İşleri Teşkilât 
Kanunu ile ilk, orta ve yüksek din cğitı'm 
müesseseleri C. II. P. hükümetleri zamanında 
gerçekleşmiş, fakat, meşru nizamlara saygılı 
olarak asla s'yasi propaganda buıusu ya
nılmamışlardır. Lâikliğe rykırı tutum, h°r 
•eyden önce d ne zarar verecektir. Din1 e hV 
ilgisi olmadığı halde, sırf politik amaç-
\arla dindar geçinenlerin politika sahnesin
de çok okluğunu düşünürsek; lâikl'k, dine 
bu Tİbllerin tasallıımnu ön]iven bir teminat 
teşkil etmektedir. Esasen Kuran'm yel gös
teren, baskıyı reddedm felsefesine göre lâik
lik prensibi Yüce Dinimize uygundur. Şu 
bmus.ı üzülerek arz ndey'nı ki, Divan nt Iş-
^ r i Başkanlığı Cumhuriyet tarihimizin hiç
bir döneninde Nurculuk, SüVymancılık <ribi 
Mlüslümanbğa asalak cereyanların ef'isivle 
ICG") - 19G-G bütçe dönemlerinde, görümlüğü öl
çüde sarsıntılara iç mücadelelere partiler ve 
şahısların istismarı ile çekişmelere sahne ol
mamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, biraz da köylere 
verilen imam kadroları üzerinle durmak isti
yorum. Bu kadrolar vcrilirk~n hangi köye 
verilmesi hakkuıda inceleme yapılması ve on
dan sonra o köye öncelik tanınması lâzım
dır kanısındayım.- Sözlerimi burada bitirir
ken arz etmek isterim ki, bâzı bölgelerden 
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aldığım mektuplar beni üzmektedir. Diyanet: 
işleri Başkanlığının Jbıı konuya dikkatini çek
mek isterim. Bütçe ve Plân Karma Komisyo
nunda da bu konuya dokunmuştum. Bugün 
bâzı. camilerde imamlardan, müftülerden na
maz kılan halk şikâyetçidir. Üzüntülerini 
dışarıda bizlere kadar bildirmektedirler. Bir 
tane misal vermek ister'nı. Cami"n birinde 
imam namaz kıldırdıktan sonra cemaate şöyle 
vaiz . ve-'inektedir. «Ev Cemaatı Müslîmin, 
yarın öbür gün dünyada sağ tarafta bulu
nanlar Cennete, sol tarafta bulunanlar Ce
henneme gidecekir.» 

Muhterem arkadaşlarım, ben burasına ka
dar bir şey dsmiyomm, yalnız bundan sonra 
imam sözünü şöyle tamamlıyor. «Ey Cemaatı 
Müslîmin, yanlış anlaşılmasın beni siyaset ya
pıyor zannetmeyin» diye sözünü bağlamak
tadır. 

Diyanet İşleri Başkanlığı bir tamimle kad
rosundaki müftülere bunu duyurabilirse faydalı 
olur kanısındayım. 

. Ayrıca, namaz kılmaya giden vatandaşları
mızın imamların camilere cemaatten 13 - 2 0 
da.kika evvel girip Kuran okumaları lâzımgo-
lirken imamlar, camiye girmeyip dışarda cami 
duvarları dibinde camiye namaz kılmaya gelen 
vatandaşlarla- dedi - kc-du yaptıkları ve siya
set yaptıklarını duymaktayız. Bunu bütün din 
adamlarının yaptığına şahsan inanmıyorum. 
Yalnız, bâzı yerlerden bu şikâyetleri aldığım 
için Diyanet işleri Başkanlığına durumu du
yurmakta fayda gördüm. Yakînen ilgilenilece
ğinden cininim. 

Bir konuya daha değinmek istiyorum. Büt
çe ve Plân Karma Komisyonunda da belirtti
ğim gibi,, fakat o günden bugüne kadar sayın 
Diyanet İşleri Başkanlığından müspet veya 
menfi bir cevap alamadığım için aynı konuyu 
tekrar etmekle yetineceğim. 

Babaeski Fatih Camii imamı Komünizmle 
Mücâdele Derneğine üye olmadığı için işine 
son verilmiştir. Sayın Bakanın bu konuyu ya-
kînpn incelmesini ve durumu tarafıma yazılı 
olarak bildirmesini rica ederim. 

Son olarak, bugün Çorlu ilçemizden aldı-
ğjm bir haber yar, bunu sayın ,. Diyanet İşleri 
Başkanına ve Bakana arz etmek isterim • Çor? 
lu Müftüsü öğretmen .ve muhtarlarla işbirliği 
yapan .din görevlilerine baskı, yapıyor.., Al.çbğı-
mız haberlere göre, .Hajimahmet köyü imamı-, 
m sebepsiz olarak makamına davet etmiş olan 
müftü, gelen imama : «Istenmjyen imam oldu
ğunu» tebliğ etmiştir. Buna sebebolarak da 
muhtar ve öğretmenlerle iyi görüştüğünü söy
lemiştir. Eski kâtibi Kara veli Ağaya, ifade-, 
sini aldırmıştır. Tazyik altında kalan İmam 
Fevzi müftülükten ayrılırken^ «Eğer is[e.nmi-
yen bir .imam isem, cami cemaatinin oylaması
na gidin, ben de.durumumu öğreneyim..Sizin 
dediğiniz gibi ise köyümü terk etmeye hazırım.» 
demiş. Oylamaya karar verilmiş, köye gidil
miş ve cemaatten oy atılması, isteumiş.tjr, Ce
maat büyük bîr sükunet ve olgunlukla oyları
nı kullanmış, oylama neticesinde sandıktan 
185 03' çıkmış. Tasnif neticesinde İmam Fevzi'
yi 12J oyla tasvibeden cemaat. heyecanla 
imamlanmh başarısını tebrik -etmişlerdir. Tas* 
nlf edilen oylar de r in ip ilçe kanalı ile «vilâ
yete postalanmıştır. Buna benzer bâzı misal
ler vardır. Hürmetlerimi sunamrn arkadaşlar. 

BAŞKAN — Kifayet önergesini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa-
Kifayetin oylanmasını saygı ile arz ederim. 

İstanbul 
Nuri Eroğan 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum.. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu suretle Diyanet İşleri^Başkanlığı Bütçe
sinin tümü üzerindeki müzakereler sona er
miş bulunuyor. Bölümlere geçilmesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

(A/ l ) Cari harcamalar 

Bölüm 12.000 Personel giderleri 164 770 194 

BAŞKAN — İki tane önerge vardır. BbTttme 
dâhil maddelerden 12.213 numaralı maddeden 
tenzilât yapılarak diğer b'ilümleriri diğer madde* 
lerine eklenmesini istiyorlar. - önergeleri ok'ntui 
yorum efendim : 
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Yüksek Başkanlığa 

Diyanet Meri Başkanlığı Bütçesinin 12.213 ncü maddesinden 1 milyon 360 bin liranın tenzili 
ile ilişik cetvelde yazılı maddelere aktarılmasını... 

(D) cetveline müftüler için 300 aded 200 lira'ık hademe kadrosunun 10 aylık olarak ilâvesini ve 
6 000 aded (Bucak ve köy imam - hatipleri) kadrosunun altına (2 000 adedi 8 aylıktır) kaydının 
konulmasını arz ve teklif ederiz. 

Manisa Konya 
Süleyman Çağlar Ziyaeddin İzerdem 

Bölüm Madde ödene 5in çeşidi 
İlâve 
Tl. 

810 000 
300 000 
250 000 

1. 360 000 

12.000 12.213 Genel idare hizmetler ücreti 
13 000 13.130 Döşeme ve demirbaş alımları veTİderleri 
35.000 35.720 Müfitülük Binaları Yaptırma Derneğine yardım 

Toplam 
BAŞKAN — Aynı mahiyette diğer önergeyi de okutuyorum: 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Diyanet İşleri 1967 malî yılı Bütçesinin 12.213 Bucak, köy imam - hatip ücretleri maddesine 
6 000 aded kadro için % 35 zam ile birlikte aylık 405 liva üzerinden yıllık tutarı olarak 29 milyon 
160 b'n liraya baliğ olmakta, ise de Maliye Bakan ınca bu madde yekûnundan 3 milyon 160 bin 
lira tenzil edilerek 26 milyon lira bırakılmıştır. Asanda bu kadrolar 633 sayılı Diyanet İşleri Teşkilât 
Kanunu gereğince 2/3 nisbetinde vekâlet ücreti ve îlinek suretiyle idare edilmektedir. Yani her bir 
köy imamına ayda verilen 505 lira olmayıp 270 li -adır. Bu duruma göre hâsıl olan tasarruftan bir 
kısmının bu teşkilât için hayati ehommiyeti haiz aşağıda yazılı maddelerin hizalarında gösterilen ilâ
velerin yapılmasını arz ve teklif ederim. 

Balıkesir 
Mevlüt Yılmaz 

Bölüm Madde 

12.000 12.211 Genel idare hizmetler ücreti 

12.000 12.213 Bucak ve köy, imam - hatip ücretleri 

13.000 13.130 Döşeme - demirbaş alımları ve giderleri 
14.000 14 342 Sivil Savunma giderleri 
14.000 14.520 Burs giderleri 
35.000 35.720 Müftülük Binaları Yaptırma De eneğine yardım 
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İlâve 
Tl. 

2 673 000 
Tenzil 
Tl. 

5 522 772 
İlâve 
Tl. 
825 000 
24 772 

1 500 000 
500 000 
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BAŞKAN — Sayın Sezgin, Komisyon olarak 
incelediniz mi efendim? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMET SEZGİN (Aydın) — İnceledik Sayın 
Başkan. Sayın arkadaşımızın yüksek malûmları
dır ki, Muhasebei Umumiye Kanununa göre kad
ro karşılıklarının tam karşılığı olan ödeneği büt
çelere koymak mecburiyeti vardır. Bu mecburiye
te riayet etmiyen Sayın Mevlüt Yılmaz arkadaşı
mızın önergesine değil, Sayın Ziyaeddin Îzerdem 
ve Sayın Süleyman Çağlar arkadaşımızın vermiş 
oldukları önergeye iştirak ediyoruz . 

BAŞKAN — Maliye Bakanlığını temsilen bu
lun a.n temsilci arkadaş da bu görüşte midir efen
dim? 

MÂLİYE BAKANLIĞI TEMStLCISl AB-
DURRAHMAN ŞAHİN — Evet efendim. 

BAŞKAN — Efendim, bize de Sayın Ziyaed
din Îzerdem'in önergesi aykırı geldiği için evvelâ 
onu tekrar okutup oyunuza sunacağım. 

(Konya Milletvekili Ziyaeddin Îzerdem ve 
Manisa Milletvekili Süleyman Çaglar'm önergesi 
tekrar okundu.) 

MEVLÜT YILMAZ (Balıkesir) — Sayın Baş
kanım, önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor. 
önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi sahibi geri almıştır. Biraz ön
ce okunan önergeye göre, 12.000 nci bölümü ka
bul ettiğiniz şekilde tashih ederek tekrar okutu
yorum. 

Bölüm Lira 
12.000 Personel giderleri 164 220 194 

BAŞKAN — Bölümü bu şekli 
ile kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Efendim, kabul ettiğiniz öner
ge 13.000 nci bölüme de bir 
tashih getiriyor. Tashih edil
miş şekliyle okutuyorum. 

13.000 Yönetim giderleri 2 961 601 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 369 502 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
EtmivenİPr... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmivenler... Kabul edilmiştir. 
35.000 nci bölümde de, aynı 
önergeye göre, tashihat yapıl
mıştır. Düzeltilmiş şeklini oku
tuyorum. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

35.000 Sosval transferler 814 800 
BAŞKAN — Kabul edenîer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Bore ödemeleri 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, bu suretle Diyanet İşleri Başkanlığı 
Bütçesini de ke,bul etmiş b^unuyorsunuz. Büt
çenin milletlimize ve Diyanet işleri mensuplarına 
hayırlı olmasını dilerim. 

Bugün saat 10 da toplanmak üzere Birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma satti: 05,00 

«..>.. so< 
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B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
X I . — 1967 Bütçe kanunu tasarısı ve Büt

çe Karma Komisyonu raporu ile 1967 yılı Büt
çe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senaltosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçie Karma Komisyonu raporu. (Millet Mec
lisi : 1/277; Oumhuriyeıt Senatosu 1/719) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 205; Cumhuri
yet Senatosu S. Sayısı : 853) [Dağiitma tari
hi : 11 . 2 . 1967] 

X 2. — Beden Terbiyesi Genel Büdürlüğü 
1967 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büftçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlık
ları tezkereleri. (Millet Meclisi : 1/279; Cum
huriyet iSenatosu 1/705) (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 194; Cumhuriyet Senatosu S. Sayı
sı : 855) [Dağıtma tarihi : 11 . 2 . 1967] 

X 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1967 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri. (Milldt Meclisi : 1/290; Cumhuriyet Se

natosu 1/706) (Millet Meclisi S. Sayısı : 195; 

Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 566) [Dağıt
ma tarihi : 11 . 12 . 1067] 

X 4. — Ankara Üniversitesi 19'67 yılı Bütçe 
(kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon [başkanlıkları tezkereleri. 
(Millet Meclisi 1/278; Cumhuriyet Senatosu 
1/710) (Millet Meclisi S. Sayısı : 196; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 854) [Dağıtma ta
rihi : 11 . 2 . 1967] 

X .5. — Ege Üaıiveraütesi 1967 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru ile 1967 yılı Bütçe kanunu tasarlımda ya
pılan değişikliğe dair Cumhuriyeti Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu. (Millet Meclisi : 1/283; Cumhuriyet Se
natosu : 1/709) (Millet Meclisi S. Sayısı : 206; 
Cumhuriyet Senaltosu S. Sayısı ; 859) [Dağıt
ma tarihi : 11 . 2 . 1967] 

X 6. — İstanbul Üniversitesi 1967 yılı Bütçe 
(kanunu tasarısı ve 1967 yılı Bütçe kanunu ta
sarısında yapılan değişikliğe dair Oumihuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bültçje Karma 

Komisyonu raporu. (Millet Meclisi : 1/285; 
Cumhuriyet Senatosu : 1/708) (Millet Mec
lisi S. Sayısı : 208; Cumhuriyet Senatosu S. 
Sayısı : 861) [Dağıtma tarihi : 11 . 2 . 1967] 

X 7. — Istanibul Teknik Üniversitesi 1967 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu ile 1967 yılı Bütçe kanunu ta
sarısında yapılan değişikliğe dair Oumihuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporu. (Millet Meclisi : 1/286; 
Cumhuriyet Senatosu 1/707) (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 207; Oumihuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 862) [Dağıtma tarihi : 11 . 2 . 1967] 

X 8. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlü
ğü 1967 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon başkan-



lı'kları tezkereleri. (Millet Meclisi 1/281; Cum
huriyet Senatosu 1/711) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 197; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı :857) 
[Dağıtma tarihi : lıl . 2 . 1967] 

X 9. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1967 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Kanma Komisyon başkanlıkları tezke
releri.-(Millet Meclisi 1/287; Cumhuriyet Sena
tomu 1/713) (Millet Meclisi S. Sayısı : 199; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 863) [Dağıt
ma tarihi : 11 . 2 . 1967] 

10. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1967 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhu
riyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon baş
kanlıkları tezkereleri. (Millet Medfeai 1/284; 
Cumhuriyet Senatosu 1/714) (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 200; Cumlhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 860) [Dağitma tarihi : 11 . 2 . 1967] 

X 11. — Tekel Genel Müdürlüğü 1967 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cu'mihuriyet Senaltosu ve 
Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkere
leri. (Millet Meclisi 1/289; Cumhuriyet Senato
su 1/716) (Millet Meclisi S. Sayısı : 202; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 865) [Dağıtma 
(tarihi : İÜ . 0 . 1067] 

X 12. -— Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü 1967 yılı Bültçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bültçe Karma Komisyon 
başkanlıkları tezkereleri. ('Millet Meclisi 1/282; 

2 -
I Oumıhuriyet Senatosu 1/715) (Millet Meclisi 
I S. Sayısı : 201; Cumlhuriyet Senatosu S. Sa

yısı : 858) [Dağıtma tarihi : 11 . 2 . 1967] 

X 13. — Orman Genel Müdürlüğü 1967 yılı 
I Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis-
I yonu raporuna dair Cumlhuriyet Senatosu ve 
I Bütçe Karma Komilayon (başkanlıkları tezkere

leri. (Millet M'eclisi 1/288; Cumhuriyet Sena
tosu 1/712) (Millet Meclisi S. Sayısı : 198; 

I Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 864) [Dağıt
ma tarihi : 11 . 2 . 1967] 

I X 14. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
I Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçe kanunu ta-
I sarısı ve Bütçe Karama Komisyonu raporuna 
I dair Cumlhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko

misyon başkanlıkları tezkereleri. (Millet Mec
lisi 1/280; Culmhuiriyet Senatosu 1/718) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 204; Cumlhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 856) [Dağıtma tarihi : 11.2.1967] 

X 15. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1967 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis-

I yonu raporuna dair Cumlhuriyet Senatosu ve 
I Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkere-
I leri. (Millet Meclisi 1/291; Cumlhuriyet Sena

tosu 1/717) (Millet Meclisi S. Sayısı : 203; 
Cumhuriyet Senaltosu S. Sayısı : 867) [Dağıt
ma tarihi : 11 . 2 . 1967] 

V 
ÎKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - ÎKlNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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