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Gider Vergileri Kanununa bağlı 1 numaralı 
tablo ile IV numaralı tablonun sonuna bi-

Sayfa 
rer pozisyon eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Gümrük ve Tekel, Maliye ve 
Plân komiısyonlan raporları (1/122, 4/53) 
(S. Sayısı : 60) 722:730,811:814 

3. — 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1966 
yılı Bütçe kanunu tasarısında yapılan de
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Yeter çoğunluk 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

BİRİNCİ OTURUM 

olmadığından saat 11 de 
toplanılmak üzere Birleşime ara verildi. 

İKİNCİ OTURUM 

İmar ve İskân Bakanı Haldun Mcntcşcoğlu'-
nun, 4947 sayılı Türkiye Emlâk Kredi Bankası 
Kanununun 6143 sayılı Kanunla değişik 5 ııei 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifinin havale edilmiş olduğu Ticaret, İmar ve 
İskân ve Plân komisyonlarından seçilecek beşer 
üyeden kurulu Geçici bir Komisyonda görüşül
mesine dair önergesi okundu, kabul edildi. 

Maliye Bakanlığı bütçesinin bölümlerinin gö
rüşülmesine ve 35.000 nci bölümle devam olun
duğu sırada A. P. ve C. H. P. milletvekilleri 
arasında çıkan tartışmalar, kavga ve şiddetli 
gürültüler dolayısiyle görüşmelerin devamına 
imkân kalmadığından Birleşime yarım saat süre 
ile saat 11,25 tc ara verildi. 

Maliye 
36.000 nci 
olundu. 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Bakanlığı Bütçesine 35.000 ve 
bölümlerin görüşülmesiyle devam 

Birleşime saat 12,50 de ara verildi. 
Başkan Kâtip 

Başkanvekili Siirt 
îsmail Arar Adil Yaşa 

Kâtip 
Zonguldak 

Sadık Tekin Müftüoğlu 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Maliye Bakanlığı Bütçesinin görüşülmesi bi

tirildi. 
Bütçenin masraf kısmiyle ilgili birinci mad

desi, yapılan değişikliklere göre ve son şekliyle 
okundu ve kabul olundu. 

1966 yılı Bütçe kanun tasarısının gelir kıs
miyle ilgili ikinci maddenin ve ilişik (B) cetve
linin kabulünden sonra diğer maddeleri de ka
bul edildi. 

27 Şubat 1966 Pazar günü saat 11 de topla
nılmak üzere Birleşime saat 17,42 de son veril
di. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Manisa 
îsmail Arar Önol Sakar 

Kars 
Âdil Kurt el 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

TASARI 
1. — 6974 sayılı Türkiye Kömür İşletmeleri 

Kurumu Kanununun 2 nci maddesinin (B) fık
rasının değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
(1/144) (Ticaret, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve 
Plân komisyonlarına) 

TEKLİFLER 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyeleri Sıt
kı Ulay ve Mucip Ataklı'nm, Tedbirler Kanunu 
olarak adlandırılan 7 Mart 1962 tarih ve 38 sa
yılı Kanunun yürürlükten kaldırılması için ka
nun teklifi. (2/247) (Anayasa ve Adalet komis
yonlarına) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Diyarbakır Üyesi 
İhsan Hamit Tigrel ve 10 arkadaşının, Diyar
bakır'da Gökalp Üniversitesi adı altında . bir 

üniversite kurulmasına dair kanun teklifi. 
(2/248) (Millî Eğitim ve Plân komisyonlarına) 

RAPORLAR 
4. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 

1961 bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlı
ğı tezkeresi ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlü
ğü 1961 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı 
ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/136, 1/30) 
(Gündeme) (S. Sayısı : 74) 

5. —• Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 
1961 bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlı
ğı tezkeresi ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlü
ğü 1962 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı 
ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/150, 1/36) 
(Gündeme) (S. Sayısı : 75) 



B I R I N C Î OTURUM 
Açılma saati : 11,00 

BAŞKAN — Ferruh Bozbeyli 

KÂTİPLER : önol Sakar (Manisa), Âdil Kurtel (Kars) 

• 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 58 nci Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. Yokla
ma otomatik cihazla yapılacaktır. Sayın üye
lerin kabul düğmelerine basmalarını rica ede
rim. 

1. — Türk parasının kıymetini koruma hak
kındaki 1567 sayılı Kanuna 6258 sayılı Kanun
la ilâve edilen (Ek madde 2) nin değiştirilme
si hakkında kanun tasarısı ve Ticaret, Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/81, 4/52) (S. 
sayısı : 78) (1) 

BAŞKAN — Bu tasarı ile ilgili Sayın Ma
liye Bakanının önergesi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemde bulunan 1/81 ve 78 S. Sayılı, Türk 

parasının kıymetini koruma hakkındaki 1567 
sayılı Kanuna 6258 sayılı Kanunla ilâve edilen 
(Ek madde 2) nin değiştirilmesi hak/kındaki ka
nun tasarrısmın ehemmiyetine binaen öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Maliye Bakanı 
İhsan Gürsan 

BAŞKAN — Takrirde ifade edilen tasarı
nın öncelikle görüşülmesi hususunu oyunuza 
sunuyorum. Kaibul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen? Yok. Madde
lere geçilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

- (1) 78 8. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadrı. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. Ço

ğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

Teklifte tasarının ivedilikle görüşülmesi de 
vardır. Bu hususu oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki 
1567 sayılı Kanuna 6258 sayılı Kanunla 

ilâve edilen (Ek madde 2) nin değişti
rilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Türk parasının kıymetini ko
ruma hakkındaki 1567 sayılı Kanuna 6258 sayılı 
Kanunla ilâve edilen (Ek madde 2) aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

«Ek madde 2. — Muhacir ve mültecilerin 
İskân Kanununun 31 nci maddesi haricinde, 
menkul ve gayrimenkul mallarının bedeli ve el
lerindeki nakitler karşılığında yapacakları itha
lât bu kanun hükümlerine taıbidir. 

Hariçteki servetlerin tevsik şekli, getirilecek 
malların cins ve nevi ile ithal için müracaat za
manı ve Maliye Bakanlığınca verilecek müsaa
delerin geçerlik süresi ve konuyla alâkalı di
ğer hususlar ayrı bir Bakanlar Kurulu kararı 
ile tesibit olunur. 

Bu kanun yürürlükte kaldığı müddetçe İs
kân Kanununun 32 nci maddesinin ithal edile
cek eşyaların cins ve nev'irii tahdit ve tâyin 
eden hükmü ile 33 ncü maddesi uygulanmaz.» 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

— 721 — 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenî.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — 2510 sayılı Kanunun 
32 nci maddesi şümulüne giren müracaatlardan 
bu kanunun neşri tarihinde henüz Maliye Ba
kanlığınca ithal müsaadesine bağlanmamış olan
lar hakkında da bu kanun hükümleri uygula
nır. 

BAŞKAN — Geçici madde hakkında söz isti-
yen?... Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü hakkında söz istiyen?.. Yok. Tümünü 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı Meclisimizce kabul edilmiştir. 

2. — 13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 sayılı 
Gider Vergileri Kanununa bağlı 1 numaralı tab
lo ile IV numaralı tablonun sonuna birer pozis
yon eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Güm
rük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyonları ra
porları (1/122, 4/53) (S. Sayısı : 60) (1) 

BAŞKAN — Tasarı ile ilgili Sayın Maliye 
Bakanı İhsan Gürsan arkadaşımızın önergesi 
vardır. 

önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemde bulunan 1/122 ve 60 sayılı 

13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Ver
gileri Kanununa bağlı (1) numaralı tablo ile 
(4) numaralı tablonun sonuna birer pozisyon ek
lenmesi hakkındaki kanun tasarısının ehemmiye
tine binaen öncelik ve ivedilikle görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

Maliye Bakanı 
ihsan Gürsan 

(1) 60 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

BAŞKAN — Tasarının öncelikle görüşülmesi 
hususunu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü hakkında söz istiyen?.. Sayın Ali Rı
za Uzuner buyurun. 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, tasarının Büt
çe Plân Komisyonunda müzakeresi esnasında da 
ısrarla üzerinde durduğumuz bu kanun tasarısı
nın Hükümet tarafından hazırlandığı yüksek ma
lûmunuzdur. Ancak tasarı hazırlanırken bakan
lıkların mütalâasına müracaat edilmiş, bu arada 
Tarım Bakanlığının hazırlanan menfi mütlâası 
her nedense muayyen zaman içinde Maliye Ba
kanlığına intikal etmediğinden, yani asıl ilgili 
üretici bakanlığın bu vergi ile alâkadar bakan
lığın, istihsali yapan bakanlığın görüşü alınma
dan bu vergi ihdas edilmiş bulunmaktadır. Ko
misyonda ısrarla, arkadaşlarımız hatırlarlar, üze
rinde durduk. Tarım Bakanlığı yetkililerinin de 
bulunacağı bir toplantıda tasarı üzerinde Ko
misyon görüşlerini belirtsin, dedik. Ve fakat 
ekalliyette kaldığımızdan bu görüşümüz destek
lenmedi. Esasen tasarıya muhalif olduğum ve 
söz hakkım mahfuz dediğim için yüksek huzuru
nuzu şu anda işgal etmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, her şeyden önce bu 
tasarı 5 Yıllık Plâna aykırıdır. Şöyle ki, 5 Yıl
lık Plânda, sayfaları şu anda hatırımda değil, 
numaralarını vermem mümkün, orman emvali
nin fiyatlarının değil artırılması, aksine eksiltil-
mesi ve diğer endüstriyle olan ilişkileri dolayı-
siyle bu fiyatlarda bir istikrarın sağlanması ön
görülmüştür. Hususiyle son zamanlarda büyük 
bir inkişaf gösteren sellüloz sanayii ki, Beş Yıllık 
Plân sellüloz sanayiine büyük bir öncelik ver
miştir, sellüloz sanayiinin asıl bam maddesi olan 
ve fiyatların kâğıt fiyatlarına tesiri yüzde 
50 - 60 arasında bulunan orman emvaline yapı
lacak zam, kâğıt fiyatlarını otomatikman artıra
caktır. Oysa ki, mevcut fiyatların yüksek oldu
ğundan bahisle, Beş Yıllık Plânımız bu fiyatla
rın artırılması değil indirilmesi istikametinde 
hedefler göstermiş ve Hükümetlere direktifler 
vermiştir. Bu yönden plâna aykırı bir kanun 
tasarısıdır. 

Saniyen, Hükümet programı hakkından da 
yeni vergilerin ihdas edilmiyeceği beyanı muva
cehesinde Hükümet programiyle de bir intibak-
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sizlik içindedir. Yeni Hükümet programında ye
ni vergilerin ihdas edilmeyeceği beyan edilmiş
tir. Bu durum karşısında plânlı kalkınmada ya
tırımlara geniş çapta yer verilmiş olmasiyle müs
tehlike oldukça yüksek oranda bir külfet yükle
necek olan söz konusu verginin hem plânı aksa
tacağı ve hem de Hükümet programiyle çelişen 
bir durum yaratacağı aşikârdır. 
• Değerli arkadaşlarım bu vergi Devlet orman
larından istihsal edilecek tomrukla, hususi or
manlardan istihsal edilecek tomruğu kapsamak
ta, yalnız münferit orman vasfı olmıyan arazi
den istihsal edilecek orman emvalini içine alma
maktadır ki, bu da tatbikatta çok karışıklıklara 
müncer olacak bu nevi emvalin bir kısmının ver
giye esas alınması, bir kısmının alınmaması, tat
bikatta vergi tekniği bakımından büyük güçlük
ler arz edecektir. Esasen Devlet Orman İşletme
lerinin, döner sermayesi bütçesinden her yıl, Ku
rumlar Vergisi olarak Maliyeye büyük bir meb
lâğ ödenmektedir. Yeni tasarının getirdiği esas
lara göre istihsal Vergisinin uygulanması halin
de, Kurumlar Vergisinin âdeta bir istihsal Ver
gisi şeklinde tecelli edeceği ve bundan Maliyeye 
tahmin edilen gelir sağlanamıyacağı gibi aksine, 
yukarda az evvel işaret ettiğim mahzurlar do
ğacak ve bu kanundan beklenen fayda da sağla-
namıyacaktır. Fiyat istikrarı bakımından öteden-
beri memleketimizde uygulanmakta bulunan in
şaatın ve orman emvalini hammadde olarak kul
lanılan, sanayiin temel kaynağı olan tomruk fi
yatlarının bir istikrar içinde bulunması ve bun
ların artmaması birçoğu fakir olan vatandaşla
rın konut problemiyle meşgul olduğumuz plânın 
öngördüğü çalışmaların bu yönden de aksıyaca-
ğı aşikârdır. 

Arkadaşlar, istatistikler tetkik edilirse görü
lür ki, Hükümetin arzusuna rağmen öteden beri 
bu istikamette kolay vergi tarhedilecek bir hu
sustur. Esasen bir ihtiyaçtan değil, bütçedeki 
açığı kapatmak için çok cüzi bir merhem olan bu 
işe başlanmasını, Sayın Maliye Bakanı mazur 
görsünler, garipsedim. Esasen bütçede mevcut 
açığı 40 - 50 milyon lira sağhyacak böyle bir 
vergi ile kapatmak muhaldir, katiyen mümkün 
değildir. Vergileri büyük bir sistematik çalışma 
nizamı içinde yeni bir statüye tabi tutmak sure
tiyle getireceğini söyliyen Hükümetin münferi
den gayet kolay olan orman emvalinden 60 - 100 
milyon vergi istiyorum demesi, doğrusu vergi 

mevzuuna gösterilmesi lâzımgelen ciddî ilgi ile, 
alâka ile kabili telif değildir. Bilhassa ormanla
rımızın işletilmeye açılması, yollarının yapılması, 
korunması, ihya edilmesi geliştirilmesi bakımın
dan plânın öngördüğü hedeflerde döner serma
yesi vasıtasiyle Orman Genel Müdürlüğünün bu 
işleri yapabilmesi için elbette paraya ihtiyaç var
dır. Çünkü fiyatların yükselmesi halinde plânın 
da öngördüğü tüketim hedefine varılamıyacak 
satışlar yapılamıyacak ve bu şekilde ormanları
mızın geliştirilmesi, korunması, bilhassa yolları
nın yapılması gibi çalışmalar aksayacaktır. 

Diğer bir önemli gördüğüm konu muhterem 
arkadaşlarım şudur : Her ne zaman orman em
valinin bilhassa tomruk fiyatlarının yükseldiği 
bir devir idrak ettiğimizde, o zaman orman ka
çakçılığının süratle arttığı müşahede edilmekte
dir. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'mizde orman 
kaçakçılığı iki devrede artıyor. Bir, seçim za
manları artıyor, Allaha şükür şimdi Anayasa
mız orman suçlarını affın dışında tutmuştur. Bu 
şekilde orman suçları affedilemiyor. Bir de or
man emvalinin fiyatları artığı zaman orman ka
çakçılığı artıyor. Korkarım ki, bu kanun ile Bağ
lıyacağımız 50 - 60 milyon liranın çok üstünde 
ormanların tahribine yol açacak fiyat yükseli
şinden dolayı kaçakçılığı teşvik edecek, bilmiye-
rek kötü bir yola gitmiş olabiliriz. Bu bakımdan 
da bu kanunun bir fayda getireceği kanaatinde 
olmadığımı, aksine zarar vereceğini, zarar tev-
lidedeceğini arz etmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, fazla vaktinizi almıya-
ymı, bir defa vergi politikası yönünden de beş 
yıllik plânda belirtilen tarım sektörü içinde yer 
alan orman emvalinin vergi politikası yönünden 
de tekniğe aykırı düşmektedir. Çünkü iki mad
de üzerinde vergi politikası tesbit edilmiş bulun
maktadır. Bunlardan birisi vergilemekte sektö
rün içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal şart
lar dikkate alınacaktır, işte bu tasarıda bu şart
lar katiyen dikkate alınmamıştır. Ekonomik 
şartlar dikkate alınmamıştır. Sosyal şartlar dik
kate alınmamıştır. 

ikincisi; tarım üretkenliğini azaltıcı yönde 
bir etki yapmaması sağlanacaktır. Aksine bu sek
tördeki üretimi kısıtlayıcı, daraltıcı istikamette 
bir etkisi de olacaktır. Ve inşaatın hammaddesi 
olarak da diğer hammaddelere, ağaç sanayiine, 
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selüloz sanayiine, bunun yanında diğer sanayi 
kollarına, orman mahsulü kullanan sanayi kol
larına ve kerestenin de hammaddesi olması iti
bariyle % 12,5 yapacağı tesir, kerestelerde % 20 -
25 nisbetindc etkisi olacak ve hiçbir devirde hiç
bir maddede görülmemiş bir fiyat artışı sağlıya-
caktır. Bu kanunun karşısında bulunmamız or
manlarımızın gelişmesi ve ormanlarımızın korun
ması bakımından, 5 Yıllık Plâna göstereceğimiz 
sadakat bakımından şarttır. Bendeniz kanunun 
karşısında oyumu kullanacağımı arz ediyorum. 
Yüksek Heyetin görüşüme iltifat etmesini istir
ham ederim. Teşekkür ederim arkadaşlar. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Ahmet 
Şener de söz istedi, hemen mi, ondan sonra mı 
size söz vereyim1?.. Ondan sonra buyurun Sayın 
Şener. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; Evvelâ bu kanun 
tasarısının komisyonlara havale edilirken ih
tisas komisyonu bulunan Tarım Komisyonuna 
havale edilmemesi ve onun görüşünün alınma
ması doğru olmamıştır. Çünkü bu kanun ta
mamen orman varlığına müessir olan, sadece 
vergi bakımından değil, bu bakımımdan da öne
mi göz önümde tutularak, ormanların ırnu-
•hafazası (bakımımdan bir ihtisas komisyonu 
olan Tanım Komisyonuna havale edilmemesinin 
doğru olmadığını ifade ettikten sonra görüşleri
mi arz edeceğim. Zatî ihtiyaç bakımından 
20 233 köy orman içi ve onman yakınında mev
cuttur. Düşünmemiz lâzımdır ki, orman için
de yaşıyan bu vatandaşlarımıza zatî ihtiyaçla
rında onlara tomruk kerestelik verirken mut
laka bu vergi onların ihtiyaçlarına tesir ede
cektir. Düşününüz; evini yapamıyor. Evin ör
tüsünü ve diğer muhtelif inşat malzemesini ya-
pamıyan bir millet olarak onların zatî ihtiyaç
larına % 12,5 gibi bir vergi konulması, bence, 
çok mahzurludur. Ve bu, orman içinde bulunan 
köylerin kalkınması için en büyük engeli teş
kil edecektir. Arkadaşım da ifade etmiştir, bil
hassa selüloz sanayiinde, selüloz sanayiinin 
kâğıt fiyatlarını Beş Senelik Plân da zaten çok 
fazla ve pahalı görmektedir, halbuki bunun da 
yapılması ile bir nebze daha artırmış olacağız. 
Aynı zamanda orman varlığımıza da büyük te
siri olacaktır. Elbette ki, pahalı olduğu için bu 
sefer bilhassa ve satışını temin etmek bakımın

dan, ormanlar bir taraftan tahrip edilecek, bir 
taraftan da bugünkü stokları ve hattâ ve hattâ 
çok enteresandır, bugün bu kanunda tomruk 
tarifi de yoktur, hangisi tomruk sayılacak, han
gisi sayılmıyacalktır, zatî ihtiyaçlar verilirken 
nasıl tasnif edilecektir gibi birçok ihtilâflar 
ortaya çıkacaktır. Muhterem arkadaşlariim bu 
kanunun, bilhassa A.P. Hükümetinin, vergi ge-
tirmiyeceğiz diye programlarında ve aynı za
manda seçim boyanam el erimde ifade ettikleri 
hususla da bir tezat teşkil etmekte olduğu ma
lûmlarıdır. 

Muhterem arkadaşlarım; bu kanun için bil
hassa, Bingöl Milletvekili arkadaşımızın Plân 
Komisyonunda vermiş olduğu muhalefet şerhi de 
nazarı dikkati celbetmektedir. Memleketimiz 
de bugün yatırımların daha ucuz bir şelki'lde 
yapılması için gayret sarfedilirken. biz bu ya
tırım malzemesini öyle bölgeler vardır ki, mut
laka % 80 den fazla kereste kullanılır. Ucuza 
elde etmek yerime o maddelerin ve malzemenin 
üzerine bir zam yapmaktayız. O halde getirilen 
bu tasarı bugünkü plâna, köy ihtiyaçlarına, va
tandaşların zatî ihtiyaçlarına ve programımıza 
tamamen aykırı bulunmaktadır. Bu kanun ta
sarısına bilhassa burada iltifat edilmemesini 
hassaten rica (»derim. Maddeler üzerimdeki söz 
hakkım baki kalmak üzere burada sözüme son 
ve ririm, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (İz

mir) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, 
Huzurunuza getirilen bu tasarı ile, tomruk

ların ve ağaç mamullerinin Gider Vergileri sis
temi içinde İstihsal Vergisinin şümulüne alın
ması öngörülmektedir. 

Bu tasarı, Kalkınma Plânının 1966 Progra
mında öngörülen finansman tedbirleri gerekle
rine göre hazırlanmıştır. 

Tomruk ve ağaç mamullerinin vergiye tabi 
tutulması halinde, asgari 45 milyon liralık 
bir gelir sağlanacaktır. Bu gelir 1966 yılı Ge
nel Bütçesinin gelir tahminleri arasında yer 
almıştır. 

Tasarı ile memleket dâhilinde istihsal olu
nan ve yabancı memleketlerden ithal olunan 
tomrukların % 12,5 nisbetinde İstihsal Vergi
sine tabi tutulması derpiş edilmektedir. 
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Tasarının 2 nci maddesi gereğince de, yal
nız ithal olunan ağaç mamulleri % 10 nisbe-
tinde İstihsal Vergisine tabi olacaktır. 

Vergi nisbetlteri düşük tutulmuştur. Bunun 
sebebi, Gider Vergileri Kanunu ile vergiye tabi 
diğer inşaat malzemesinin vergi nisbetleri ite uy
gunluk sağlamak düşüncesidir. Filhakika bu 
kanuna göre, çimento ve inşaat demirlerinin 
vergi nisbetleri de aynen burada olduğu gibi 
% 12,5 dir. 

Tasarının 2 nci maddesi ile, ithal edilen 
ağaçtan mamul eşyanın % 10 vergiye tabi tu
tulması, bu eşyanın dâhildekilerden daha az nis-
bette vergiye tabi tutulduğu intibaını yara
tabilir. 

i thal edilen mamulâtm % 10 nisbetinde 
vergiye tabi tutulmasının sebebi şudur : 

İstihsal Vergisinde ilk maddelerin vergiye 
tabi tutulması esastır. Bir ilk maddenin mem
leket dahilinde imal olunanı ile, ithal olunanı 
aynı nisbcttc vergiye tabidir. Bunlardan imal 
edilen eşyaya gelince, mamul eşyanın memle
ket dâhilinde imal edileni vergiye tabi değil, 
fakat ithal edileni vergiye tabidir. 

Tasarının 1 nci maddesine göre, memleket 
dâhilinde istihsal olunan tomruklardan, orman 
sayılmıyan yerlerden istihsal edilenler vergiye 
tabi olmıyacaktır. Bu suretle tatbikatta her
hangi bir müşkülâtla karşılaşılmaması temin 
edilmek istenmiş; aynı zamanda kanunun mü
kellefler yönünden de sıkıcı olmaması düşün
cesi yer almıştır. 

Bu hükme göre, Devlet Orman İşletmeleri 
ile, Orman Kanunu gereğince orman sayılan 
yerlerden istihsal edilen tomruklar vergiye 
tabi olacaktır. 

Orman Kanununa göre, sazlıklar, sitep ne
batları ile örtülü yerler, dikenlikler, parklar, 
mezarlıklardaki ağaçlıklar, yüzölçüsü üç hek
tardan yukarı olmıyan yerlerdeki ağaçlıklar, 
meyva ağaçları, sahipli arazideki zeytinlikler 
ve saire orman sayılmamaktadır. 

Tomruğun vergiye tabi tutulması ile, bu ver
ginin tomruk ve kereste ihracatına hiçbir te
siri olmıyacaktır. Çünkü Gider Vergisi Kanu
nuna göre, ihracedilen her türlü eşya vergiden 
muaftır. Bundan başka 261 sayılı Kanuna göre, 
evvelce ödenmiş vergiler de, bilindiği gibi, iade 
edilmektedir. 

Şu hususu da ayrıca belirtmekte fayda 
görüyorum : 

1966 bütçelerinin Karma Komisyonda, Se
natoda ve Yüce Mecliste görüşülmesi sırasında; 
hatırlanacağı üzere, vergi rezervlerimize el 
atılması ve vergilerde gerekli ayarlamalar ya
pılmak suretiyle enflâsyonist iştira gücünün 
frenlenmesi yolunda fikirler de ortaya atılmış
tır. Hemen hemen bu fikirlerde bir ittifak da 
görülmektedir. Bilhassa Saym muhalefet söz
cüleri Hükümeti bu yolda destekliyeceklerini de 
ayrıca beyan etmişlerdir. 

Şimdi bu desteklemeyi bu kanundaki ilk 
adım olarak kendilerinden beklemekte oldu
ğumuzu ayrıca ifade etmek isterim. 

İşte bu tasanı söz konusu temennilerin kıs
men de olsa gerçekleştirilmesi gibi bir mâna 
da taşımaktadır. 

Şimd'i Sayın Uzuner'in mütalâalarına da ce
vap vermek isterim. Saym Uzuner konuşmala
rında Tarım Bakanlığının görüşü alınmamıştır, 
dediler. Kendileri Bakanlıktan istendi. Uzun 
zaman gelmediler. Fakat şunu bilhassa hatır
latmak isterim ki, Tarım Bakanı aynı zaman
da Yüksek Plânlama Kurulu üyesidir. Yüksek 
Plânlama Kurulunda kendi temsilcileriyle bir
likte bu konu enine boyuna görüşülmüş, tartı
şılmıştır. Bu itibarla, bu teşkilâtın, bakanlığın 
en salahiyetli ve sorumlu bir üyesi Yüksek 
Plânlama Kurulunda bulunduğundan ve bu 
mevzuda kendi huzuruyla kendi tasvibi alın
mak üzere orada tartışıldığına ve bir neticeye 
bağlandığına göre gayet tabiî ki, böyle bir id
diayı doğru olarak kabul etmeye imkân yok
tur. Tarım Bakanı aynı zamanda Hükümetin 
kararnamesine imza etmiştir. Bu itibarla Ta
rım Bakanlığı bu tasarıyı tasvibetmiştir mâna
sında almak mecburiyetindeyiz. Beş yıllık 
plâna aykırılığı iddiası da yersizdir, kanaa
timce. 1966 uygulama programında 1966 malî 
yılı bütçesinin finansmanı olarak uzun görüş
melerden sonra bize tavsiye edilmiştir. Bu iti
barla programın plâna aykırılığının baihis ko
nusu olmaması icabeder. 

Yeni vergiler ihdas edilmiyeceği hakkında 
Hükümet programımızdaki beyanımıza aykırı
dır, dediler. Hükümet programında yeni ver
giler ihdas edilmiyeceği hakkında tek bir keli
menin yer aldığını tahmin etmiyorum. Yoktur 
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böyle bir şey zaten. Kaldı ki, vergi politika
mız çok açık ve seçik bir şekilde programımız
da tesbit edilmiş, bulunmaktadır. Bu itibarla 
bu konudaki iddiaları yapan değerli arkadaşı
mızın programımızı bir kere daha okumalarını 
bilhassa tavsiye ederim. 

Kâğıt fiyatlarını artıracağı yolundaki iddia 
da zannediyorum İd, esaslı bir tetkike dayan
mamaktadır. Çünkü Gider Vergileri Kanunu
nun bir iç mekanizması vardır. Belki kendile
ri bilirler, fakat bilmiyenler zannediyorum ki, 
'değerli arkadaşlarımın içinde çoktur. Bu me
kanizmaya göre ilk maddeler vergiye tabi ise 
ki, kâğıt, İstihsal Vergisine tabidir. Mamulün 
'bünyesinde ilk madde indirimi yoliyle verginin 
fiyatlara inikası tamamen bertaraf edilir ve 
mükerrerliğe meydan vermez. Sayın Seçkin ar
kadaşımın da dikkatle dinlemesinden beni bu 
yolda tasvibettiğini anlıyorum. Sanayi Bakan
lığı da zaten bu yönden her hangi bir şekilde 
bir itiraz serd etmemiştir. 

Keresteye inikasının yüzde 20 olduğu ileri 
sürüldü. Bu da zannediyorum ki, yanlış bir 
hesaba dayanmaktadır. Kereste fiyatları, bi
lindiği gibi çok yüksektir. Tomruğun ortala
ma metreküp fiyatı 190 lira civarındadır. Ke-
reısteninki 360 - 400 liraya kadar çıkmaktadır. 
'190 liradan alırsak bunun 360 veya 400 liraya 
inikası takriben yüzde 6 - 7 nisbetinde olması 
lâzımgelir. İddia edildiği gibi yüzde 20 nis
petinde olamaz. İnşaat maliyetlerine tesirini he-
saibettik. Sadece ve sadece yüzde yarımdan 
'ibarettir. Bu konuda şu izahatımla değerli ar
kadaşlarımı zannediyorum tatmin etmiş oluyo
rum. Hepinizi hürmetle selâmlarım. (A. P. sı
ralarından alkışlar) "*" 

BAŞKAN — T. 1. P. Grupu adına Sayın 
Behice Boran. 

T. 1. P. GRUPU ADINA BEHİCE HATKO 
BORAN (Urfa) •— Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri ; 

Biraz evvel bu kürsüden konuşan Sayın 
Maliye Bakanı, bu vergiden 45 milyon lira ge
lir elde edileceğini ve henüz bu Meclisten ge
çirilmesi tamamlanmamış bulunan bütçedeki 
gelir tahminleri arasında bu 45 milyon lira
nın yer .aldığını belirtti. Demek ki, aslında bu
radaki müzakereler boşunadır. Bundan şu ne

tice çıkıyor ki, iktidar partisi ve Hükümet bu
radaki yapılan müzakerelerde ileri sürülen de
ğişik görüşlerden etkilenmek, meseleyi bir da
ha müzakere ederek gerekirse karar değiştir
mek gibi bir niyette değiller. Önceden karar ' 
verilmiştir. Oy çoğunluğu onlarda olduğu için 
nasıl olsa geçecektir ve binaenaleyh burada ya
pılan görüşmeler aslında boşunadır. Bunun 
için ben sözlerimi gayet kısa keseceğim. Tıpkı 
bundan evvel asgari vergi indirimi meselesinde 
olduğu gibi. 

Hükümet yine bu verginin alınmasında ge
rekçe olarak bütçe açığını gösteriyor. Ve Sa
yın Maliye Bakanı bu bir finansman gereğidir 
diyor. O zaman bu iddiaya, bu görüşe verdi
ğimiz cevabı yine burada tekrarlayacağız. Büt
çenin açık olması şüplhesiz bütçenin kapanma
sını gerektirir. Ama bütün mesele bu açığın 
ne yoldan kapanacağıdır. Vergilemek suretiy
le kapanacaksa hangi çeşit vergileme ile, yani 
vasıtalı mı, vasıtasız vergileme ile mi ve han
gi gelir 'kategori!erine tesir eden vergi yoliyle 
kapanacağı meselesidir. Binaenaleyh, bir ver
giyi getirirken, tekrar belirtelim, bu 'bir büt
çe açığıdır, bu bir finansman gereğidir, man
tığı doğru değildir. Bütçenin açık oluşu ancak 
o açığın kapanmasını gerektirir. Fakat ne yol
dan gerekeceği hususunda karar vermek poli
tik bir karardır. Otomatik olarak açığın in-
tacettiği bir netice değildir. 

Şimdi bu hepimizin 'bildiği gibi yine bir va
sıtalı vergi yoliyle bütçe açığının bir kısmını 
kapamak teşebbüsüdür. Artık hepimizin bil
diği gibi vasıtalı vergiler sosyal adalete en ay
kırı olan vergilerdir. Sosyal adalet meselesi 
hu kürsüden; sosyal adalet şöyledir, sosyal 
adalet böyledir, efendim biz sosyal adaleti 
fakru zaruretin eşitlikle bölünmesi olarak an
lamıyoruz filân gibi ede'hiyatla sonuçlanmaz, 
bir neticeye bağlanmaz. Sosyal adalete riayet 
edilip edilmediği bu gibi müşahhas meselelerde, 
vergi meselelerinde kendini gösterir. Şimdi 
yine bu bir vasıtalı vergidir ve en çok tesirini 
orta halli ailelerde ve fakir halkın gecekondu 
ve orta halli mesken inşaatında tesirini göste
recektir. Bu kanun tasarısı Maliye Komisyo
nunda görüşülürken iktidar partisinin bir üye
si dedi ki, bu kanunu desteklemek lâzım, çün
kü inşaat malzemesinin fiyatı hiç değilse, ah-
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şap malzemenin fiyatı yükseleceği için, lüks in
şaata az da olsa mâni olur ve zaten plânın ga
yesi de bilhassa özel sermayenin lüks inşaat ya
tırımlarından alikonarak verimli sahalara bil-
ihassa endüstriye yöneltilmesidir, dedi. Halbu
ki bu verginin lüks inşaatı önlemek bakımın
dan, kanaatimizce katiyen hiçbir tesiri olmıya-
oaktır. Milyonlara çıkan bir inşaatta yere dö
şenecek parkenin veya doğramalık için kulla
nacağınız kerestenin yüzde yedi miktarında 
fiyatının artması veya artmaması lüks inşaatı 
önlemek hiçbir tesir göstermez. Ama orta hal
li halkın yaptırdığı meskenlerde, sosyal mesken 
dediğimiz mesken tipinde ve gecekondu inşaa
tında köy evlerinin inşaatında, ahşap inşaat 
malzemesinde yüzde 7,7 nisbetinde bir artış 
gayet etkileyici bir rol oynar. Komisyonda Hü
kümet temsilcisi bunun yüzde 12 nisbetinde bir 
vergileme demek olduğunu ve ahşap inşaat mal-
zemesindeki fiyatlarla bunun yüzde 7,7 nisbe
tinde aksedeceğini belirtmiş idi. Binaenaleyh 
bu bizim esas büyük çapta olan mesken inşaatı 
faaliyetlerine tesir edecdktir. Halbuki İmar ve 
İdkân Bakanlığı bütçesi konuşulurken de be
lirtildiği üzere, her sene 200 bine yakın, 180 
bin ev inşasına ihtiyaco'lduğu halde, ancak 60 
bin ev inşa edilebilmektedir. Halkımızın, orta 
hallî halkımızın, fakir halkımızın mesken ihti
yacı gayet şiddetli, mübrem bir ihtiyaçtır ve 
bu vergi bilhassa onlara tesir edecektir. Bina
enaleyh, bu gerekçe ile, yani bütçe açığının 
kapanmasının mutlaka bu yoldan olması zaru
ri bir netice olmadığı için, bu vergileme vası
talı bir vergileme olduğu için bu çeşit vergiler 
sosyal adalete aykırı olduğu için, bu vergi sos
yal konut ve köy konutları inşasında tesirini 
halkın aleyhine olarak göstereceği için bu ta
sarının reddedilmesi gerekir. 

Saygılarımla. (T. İ. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA TURAN ŞAHİN 
(Muğla) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri ; huzurunuza getirilmiş olan bu 'kanun tasa
rısı yeni bir anlayışın ifadesi olarak üzerinde 
dikkatle durulması lâzım gelen bir kanun tasa
rısıdır. Türkiye ormanlarını bir vergi rezervi 
olarak görmek anlayışı hükümetlerin, hazine
leri sıkıntıya düştüğü devrelerde dünyanın bü
tün devletlerinde görülen hallerdendir. Türki

ye ormanları Sayın Başbakanın Türkiye tabi
atını Koruma Derneğinin faal ve alâkalı bir 
üyesi olarak bu vergi rezervi olarak nasıl göre
bildiğine hayret etmekteyim. Daha çok uzun 
zaman evel bir basın toplantısında 45 milyon-
lu'k bür kaynak olarak ormanlardan vergi alı
nabileceği kanaatini ifade ettiği zaman, alâka
lı servislerde geniş reaksiyonlar olmuş idi. Tür
kiye ormanlarından alınmak istenen bu vergi
nin muhtelif hatiplerin ifade ettikleri gibi, hal
ka intikal eden ölçüsünün dışında ormanlarda 
fiilen yapacağı tahribat büyük olacaktır. Çok 
uzun seneler Türkiye tabiatını korumanın tek 
şartı olan orman varlığının korunması için or
mandan elde edilen her kuruşun yine ormana 
sarfı zaruri iken, daha öteye, umumi muvazene
den, bütçeden ormanların süratle imarını temin 
bakımından yeni parçalar ayırmak şartken, 
Türkiye ormanlarını bir vergi kaynağı olarak 
mütalâa etmek, toprağı tahripten vatandaşı fa
kirliğe götürücü davranışa kadar bütün mâna
yı bünyesinde saklar, arkadaşlarım. Sayın 
Maliye Vekili, Tarım Bakanının içinde bulun
duğu Yüksek Plânlama Komisyonunda kabul 
edildiğini iddia ettiği bu kanun tasarısı hak
kında, alâkalı daire, ihtisas organı Orman 
Umum Müdürlüğünün müspet mütalâası yok
tur Alâkalı daire Ziraat Vekâletinin Teknik 
İstişare Heyetinin müspet mütalâası yoktur. 
Hiçjbir kanun tasarısı ihtisas dairelerinin tek
nisyenleri tarafından hazırlanmaksızm Meclis
lere getirilemez. Bu kanun 45 milyon lirayı 
gelir kaynağı olarak mütalâa eden bu kanun, 
Bakanlar Kurulu tarafından Maliye Ba'kanlığı 
eliyle hazırlanmış ve bu müesseseyi çalıştıran 
teknisyenler tarafından tasvibedilmiyen bir an
layışın mahsulü olarak huzurunuza gelmiştir. 
İnşaat malzemesine tesiri, plân hedefleri içinde 
daha fazla maliyet unsurları ortaya çıkarması 
bir tarafa, üzerinde ısrarla durabileceğimiz ve 
durmamız lâzımgelen nokta, ormanları tah-
ribedici yolu açıcı ormanı bîr gelir, bir rezerv, 
bir vergi kaynağı görüşünü ortaya çıkarıcı ve 
bu zihniyetin yarın daha büyük ölçüde Türkiye 
ormanlarını tahribedici bir yola doğru götürme
sinde kendisini gösterecektir. Bu kanunun ta
sarısının Meclisinizce ka'bul edilmemesini hassa
ten istirham ederim. Bu kanunla uzun seneler
den beri, nihayet Anayasalda teminatını bulmak 
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suretiyle toprağın her karışım korumak için atıl
mış adımlara bir çelme katılacağını ve Türkiye 
ormanlarının günibegün tahribedileceğini sizlere 
ifade etmek isterim. Saygılarımla. (Orta sıra
lardan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Sözcüsü. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NURİ BA-
YAR (Sakarya) — Muhterem arkadaşlar, Sa
yın Behice Boran Hanımefendinin mütalâalarına 
ve Sayın Turan Şahin'in beyan ettiği hususla
ra arzı cevabetmek üzere huzurunuza çıkmış 
bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Behice Bo
ran Hanımefendi bu bir vasıtalı vergidir, tek
rar Hükümet bir vasıtalı vergiye iltifat etmiş
tir, sosyal adalet vasfı olmıyan bir vergi tarzı
na iltifat etmiştir, diye bir beyanda bulun
dular. Vakıa bunda bir vasıtalı vergi karak
teri vardır ama bunun halkın zaruri ihtiyaçla
rına hitabeden bir vasıtalı vergi olmadığı da 
aşikârdır. Aslına bakarsanız bu son derece 
vasıtalı vergi dahi telâkki edilmiyen bir vergi 
tarzıdır. Sanayie ve zıraate 'müteveccih bir 
vergileme tarzıdır. Ferdin iktidarına hitabeden 
bir vergi tarzıdır. O itibarla bunda sosyal ada
let vasfı noksandır gibi, buna böyle bir vergi 
demek zannederim, yanlış bir kanaat sayılsa 
gerektir. 

Muhterem arkadaşlarım; diğer bir husus, yi
ne Sayın Behice Boran'm ifadelerinde ehemmi
yetle işaret edilen bir husus - o mâna çıktı, o 
itibarla arzı cevabetmek istiyorum, - inşaat ma
liyetine yüzde 7 gibi bir zam getirecektir, bir ilâ
ve maliyet getirecektir tarzında bir mâna çıktı, 
ifadelerinden. Şunu ifade etmekte fayda var
dır. İmar ve İskân Bakanlığının normlarına gö
re bir inşaatın yüzde yedisi kereste mamullerine 
taallûk etmektedir. Yani bir inşaatın maliyeti
nin yüzde yedisi keresteye aittir. Onu o mânada 
söyledilerse doğrudur. Ama bugün cari olan ma
liyet masraflarını yüzde 7 artıracaktır şeklinde 
bir iddia ise yanlıştır. Az evvel Sayın Maliye 
Bakanımızın ifade ettiği gibi, inşaat maliyetine 
getirdiği munzam artış yüzde yarımdan ibaret
tir. İmar ve İskân Bakanlığının bizzat resmî ifa
desi ve normlarına göre yapılan hesaplardan 
çıkmaktadır. Yani filhal cari maliyet hesapla
rına yüzde yedilik bir fark getirmemektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Turan Şahin'
in ifade ettiği hususları cevaplandırmak isterim. 
Bu vergi ormanları tahribedecek bir vergidir, 
dediler. Adeta bu beyandan şu anlam çıkmakta
dır; bu vergi ile süratle ormanları kesmeye mü
teveccih bir eğilim doğacaktır. 

Hayır, hayır muhterem arkadaşlarım, zaten 
bu vergiyi koysanız da, koymasanız da ormandan 
mamul, ormandan elde edilen tomruklara inhi
sar etmektedir. Bu vergi olsa da, olmasa da bu 
tomruklar istihsal edilecektir. Ve hiç şüphesiz 
memleket dâhilinde bunlar istihlâk edilecektir. 
O itibarla bu verginin özellikle ormanı tahribe 
yol açacağı tarzındaki bir iddiaya da yer ver
mek mümkün değildir. Aynı zamanda muhterem 
arkadaşlarım, hem dâhilde istihlâk edilen tom
ruktan alınacaktır, kanun tasarısının hedefi, is
tihdaf ettiği gaye odur, hem de ithal edilen tom
ruktan alınacaktır. O itibarla yalnız memleket 
içinde istihsal edilenden değil ama bir zaruret 
hâsıl olduğu zamanda hariçten ithal edilen tom
ruklara da hitabeden bir tarafı vardır. O itibar
la bu verginin ormanları tahribe sevk edeceği 
tarzında bir iddiayı kabul etmek mümkün değil
dir. 

Diğer taraftan muhterem arkadaşlarım, sene
lerden beri Plânlama Teşkilâtı bu vergiyi teklif 
etmektedir. Uzun müddet Bütçe ve Plân Komis
yonunda çalışmış olan bir arkadaşınız olarak ifa
de edeyim ki, bunun plânla çelişen tarafı yok
tur muhterem arkadaşlarım. Plân hedeflerine 
uygunluğu vardır. Malûmu âlileri, Yüksek He
yetinizin çok yakından bildiği üzere, bizim Beş 
Yıllık Plânımız özel sektör tasarruflarının müm
kün olduğu kadar az nisbette konut sektörüne, . 
konut yatırımlarına gitmesine mâni olacak ted
birleri derpiş etmiştir. Hatırlarsınız, buna ait 
mütaaddit tedbirler almıştır plânımız. -Kredi 
şartları tanzim etmiştir, muafiyet, vergi muafi
yetleri ortadan kaldırılmıştır. Hattâ bunlar ka-
nuniyet kazanarak bugün filhal cari değildir 
mer'i değildir bu hususlar. Ayrıca plân. hedef
lerine son derece yakın zaruri tarafları da var
dır. Yüksek Meclisin tasvibine mazhar olduğu 
takdirde, hem plân hedeflerine uygunluğu bakı
mından, hem de Türkiye'mizin ekonomik şartlar 
bakımından faydalı neticeler hâsıl olacaktır. Say
gılar sunarım. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Söz istiyo
rum. 
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BAŞKAN — Siz grup adına mı söz istiyor
sunuz ? 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun Şener. 
C. H. P. GRUPU ADINA AHMET ŞENER 

(Trabzon) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım; Sayın Bakan programlarının daha iyi 
okunmasını söyledi. Biz buraya çıkarken her 
halde okumak icabeden kısımları okuyarak çı
kıyoruz. Bendeniz kendilerinin de o pragramı 
okumasını tavsiye etmem biraz tuhaf kaçar. Ama 
hatırlatırını. Sayfa 17. Ucuz mesken yapacağız 
diye va'dedilmiştir. Bu kadarla iktifa ediyo
rum. 

Muhterem arkadaşlarım; Sayın sözcü arka
daşımız Kalkınma Plânına aykırı olmadığını ifa
de ettiler. Kalkınma Plânına aykırılığı vardır. 
264, 266 ncı sayfalarını bir defa daha okumala
rını istirham edeceğim. Daima bize okumayı 
tavsiye ederken, evvelâ iktidar olarak kendileri
ne peşinen okumayı bilmeyi ve bilhassa sözcü 
olarak da tavsiye ederim. Odunun üzerine mües
sirdir. Burada sosyal bir vergi getirilirse, sos
yal adaleti getirecek bir vergi getirilirse elbette 
ki, bu mâkul olur. Aslında lüks konut yapımına 
tesir edeceğinden bahsettiler. Halbuki bilhassa 
gecekondu yapmak için bugün gidelim bakın 
kaç yüz liraya alıyorlar kerestenin metre kübü-
nü. Bilhassa gecekondu yapmak istiyen vatan
daşlarımız için... O halde 800, 1 000 liraya, 1 500 
liraya nıetrekübünü alırken elbette sen vergi 
koyduğun zaman orman içinde olmadığından, 
tarifeden de istifade edemiyecek, bu şekilde al
maya mecbur kalacaktır. O halde biz bunun 
grup olarak karşısındayız. 

Muhterem arkadaşlarım bu bir vergidir. Bul 
mı evvelâ tesbit edelim. Bu bir vergidir. Bu bir 
zamdır. Vergi zammıdır. Vasıtalı vergi olarak 
bilhassa zengin vatandaşı değil, fakir vatandaşı 
tazyik edeceğini de kabul etmek lâzımdır. Çün
kü bu taraftan göstererek, sağı gösterip solu, so
lu gösterip sağa vurmak değil. Asıl maksat, dâ
va burada sosyal adaleti temin etmektir. Bunun 
için vergi getirilir ve zam getirilir. Onun için 
grup olarak biz bunun aleyhindeyiz ve aleyhinde 
rey vereceğiz. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Halil Cop, söz istemişlerdir. Fakat bir kifa

yet önergesi verilmiştir. Kifayet önergesini oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakerelerin yeterliğini arz ve teklif ede

rim. 
Kırşehir " 

Süleyman Onan 

BAŞKAN — Kifayet önergesini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tümü üzerinde görüşmeleri bitmiş olan ta
sarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler.,. Kabul edil
miştir. 

Teklifte ivedilikle görüşülmesi hususu da 
derpiş edilmiştir. İvedilikle görüşülmesini oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... İvedilikle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergi
leri Kanununa bağlı 1 numaralı tablo ile IV nu
maralı tablonun sonuna birer pozisyon eklenmesi 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 6802 sayılı Gider Vergileri 
Kanununa bağlı 1 numaralı ilk istihsal madde
leri tablosunun sonuna aşağıdaki 14 ncü pozis
yon eklenmiştir. 

14. — Ağaçlar : 
Gümrük Giriş Tarife. Cetvelinin 44.03 ve 

44.04 pozisyonlarında kayıtlı ağaçlar (memle
ket dâhilinde, Orman Kanunu gereğince orman 
sayılmıyan yerlerden istihsal olunanlar hariç) 
% 12,5. 

BAŞKAN — 1 nci madde hakkında söz isti
yen1? Yok. Sayın Hüseyin Balan sizin sualiniz 
bu 1 nci madde ile ilgili mi ? 

HÜSEYİN BALAN (Ankara) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan yerinizden lütfen 
cevap verin. Sayın Hüseyin Balan sizden şu suali 
soruyor: «Bu kanunun kabulü ile söğüt, kavak 
ve okaliptüs tomrukları da kanunun şümulüne 
girecek mi?» diyor. 

MALİYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (İz
mir) — Orman içinde ise girecektir; Orman Ka
nununa göre orman sayılan ise girecektir. 
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BAŞKAN — Sayın Bakan, cevabınız anlaşıl
mıyor, lütfen kürsüye buyurun. 

MALİYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (İz
mir) — Muhterem arkadaşlarım, sorulan sualler 
kanunun tamamen tekniğine ve tatbikatına ve 
bizim üzerinde hâkim olmadığımız bâzı mevzua
tın da detayına taallûk etmektedir. Eğer tensi-
bederseniz kendi teşkilâtımdan bu mevzuda sa
lâhiyetle cevap verebilecek arkadaşım, eğer Ta
rım Bakanlığının bu mevzudaki salâhiyetlerine 
taallûk ediyorsa tensibiniz üzere arkadaşlarımız 
tarafından cevaplandırılsın. (Muhalefet sırala
rından, alkışlar.) 

Arkadaşlarımın suallerine amadeyim. Vere
bileceğim kadarına cevap veririm. Cevap veremi-
yeceklerime kendileri hangi şekilde isterlerse 
o şekilde cevap veririm. 

BAŞKAN •—• Sayın Bakan bu soruyu yazılı 
olarak cevaplandırabilirsiniz. 

MALİYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (De
vamla) — Eğer isterlerse o şekilde cevaplandı
ralım. (Muhalefet sıralarından, alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Bakan tamamdır efen
dim. (Gürültüler), (Arka sıralardan bir ses : 
«Soruya cevap versin.») Muhterem arkadaşlarım, 
bu şekilde bağırarak bir müzakere usulü ihdas 
etmeyin. 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Sayın 
Başkan, Sayın Bakandan bir sualim var. 

BAŞKAN — Bir sual daha var; buyurun Sa
yın Er demir, siz de birinci madde ile ilgili suali
nizi sorunuz efendim. 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Sayın 
Bakan, köylünün bizzat kendi arazisinden istih
sal ettiği kavak, söğüt gibi ağaçlar da buna ta
bi midir ? 

MALİYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (İz
mir) — Girmiyor, tabi değil. 

BAŞKAN — Peki Sayın Bakan, tamam efen
dim. 

Birinci maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Aynı kanuna bağlı IV numa
ralı ithal maddeleri tablosunun sonuna aşağıda
ki 14 ncü pozisyon eklenmiştir. 

14. Ağaç muameleleri ve diğer ağaçlar : 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 44 ncü faslı

nın 44.03 ve 44.04 pozisyonları dışında kalan 
diğer pozisyonları ile başka fasıllarında kayıtlı 

ağaç ve ağaç mamulleri (IV numaralı tablonun 
başka pozisyonlarında Gümrük Giriş Tarife 
Cetveline atıfta bulunulmak suretiyle vergiye 
tabi tutulmuş olanlar hariç) % 10. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Aynı kanuna bağlı 1 numa
ralı tablonun 15 . 7 . 1965 tarihli ve 664 sayılı 
Kanunla değişik 2/D pozisyonunun iiij/b - bb 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

bb) 5 ve 6 numaralı Fuel - oil (A. S. T. M. 
standartlarına göre «pensky - Martens kapalı 
kab usulü» ile iştial noktası 55 santigrat de
receden aşağı olmıyan ve aynı zamanda 
A. S. T. M. standartlarına göre, Seybolt üni-
vcrsal viskotizesil 37,8 santigrat derecede 150 
saniyeden yüksek bulunanlar) (1 kg. S. den 
4 Kr.) 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü hakkında söz istiyen? Yok. Tümü açık 
oylarınıza sunulmuştur. Kutular sıralar arasın
da dolaştırılacaktır. 

3. — 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe. Karma Komisyonu raporu ile 1966 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/5; Cumhuriyet Senatosu 1/639) (Millet 
Meclisi S. Sayısı: 47; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 716) (1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; 1966 
yılı Bütçe kanun tasarısının maddeleri ve mad
delere ilişkin cetvelleri hakkında müzakereler 
bitmiştir. Bugün tümü hakkında görüşmeler ya
pılacaktır. Ancak bu görüşmelerin olumlu ve 

(1) 47 S. Sayılı basmayazı 14 . 2 . 1966 ta
rihli 45 nci Birleşim tutanağı sonuna eklidir. 
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faydalı bir müzakereye esas olabilmesi için, so-
yın grupların görüşlerini ifade edebilmeleri ba
kımından, kendilerine daha geniş bir zaman ve
rilmesi hususunu müşahhas olarak grup üyele
rinin konuşmalarının bir saat uzatılarak kabu
lünü tasvibinize sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bütçenin tümü üzerinde grupları adına söz 
alan arkadaşların isimlerini sırası ile okuyorum. 

Sayın Turhan Feyzioğlu, C. H. P. Grupu 
adına,. 

Sayın Ekrem Alican Y. T. P. Grupu adına, 
Sayın Faruk önder M. P. Grupu adına, 
Sayın Mehmet Ali Aybar ve Sayın Behice 

Boran T. t. P. Grupu adına, 
Sayın Alpaslan Türkeş C. K. M. P. Grupu 

adına söz İstemişlerdir. 
Şahısları adına söz alan sayın arkadaşlarımın 

isimlerini sıra ile : Sayın Kasım Gülek, Sayın 
Kemal Sarıibrahimoğlu, Sayın Cihat Turgut ve 
Sayın Coşkun Kırca'dır. 

Söz sırası C. H. P. Grupu adına Sayın Tur
han Feyzioğlu'nundur. Buyurun Sayın Feyzioğlu 
(C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

C. H. P. GRUPU ADINA TURHAN FEY
ZİOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 1966 Bütçesinin tümü üzerinde 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupunun görüşlerini 
ve Demirel Hükümetinin tutum ve davranışla-
riyle ilgili kanaatlerimizi arz etmek üzere hu
zurunuzda bulunuyorum. 

Bilindiği gibi, bütçe müzakereleri sadece 
bütçe tekniğinin müzakeresinden ibaret değildir. 
Hükümetin ve ayrı ayrı bütün Bakanların ic
raatları hakkında bir gensoru mahiyetindedir. 
Bu itibarla Hükümetin sorumluluk allanma gi
ren bütün konuların bu müzakerelerle ele alı
nıp, incelenmesi tabiîdir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu bütçe müzake
relerinin bir özelliği olmuştur. Bir yandan, bu 
müzakereler şimdiye kadar alışmamış olduğu
muz bir ilgisizlik içinde cereyan etmiş, öte yan
dan, erişilmemiş bir derinlik zaman zaman ka
zanılmış ve Türkiye'de siyasi partilerin çeşitli 
ekonomik konularda, sosyal konularda memle
ket dâvalarındaki görüşleri ve inançları şimdiye 
kadar olduğundan biraz daha berraklıkla or
taya konabilmiştir. 

Bütçe müzakerelerin son gününde, C. H. P. 
Grupu olarak, biz de bir defa daha çeşitli mem

leket dâvaları üzerindeki görüşlerimizi açıklık
la ortaya koymaya ve yapıcı bir çaba içinde 
memleket işlerinin daha iyi bir yola girmesi 
için çağrılarda bulunmaya çalışacağız. 

Gördüğümüz gerçekleri, bu gerçekler acı da 
olsa, açıkça söylemeyi, tenkid etmekle sorumlu 
olduğumuz Hükümete ve temsil ettiğimiz aziz 
milletimize karşı vazife saymaktayız. 

Sayın arkadaşlarım, önce, Türkiye'de de
mokratik rejimin yaşatılması konusunda hepi
mize düşen sorumluluk ve bu konuda iktidar 
ile aramızdaki görüş ayrılıkları üzerinde dur
mak istiyorum. 

Bundan 4 ay önce, Hükümet Programı müza
kere edilirken, aynen şöyle söylemiştik: «Artık 
Türkiye'de rejim meselesini, sistem ve siyasi 
düzen" davranışını tartışma konusu olmaktan 
çıkarmak ortak ülkümüz olmalıdır.» 

Hükümet Programında yer alan, «Atatürk il
kelerine ve 27 Mayısa dayanan Anayasayı ru
hu ve metni ile hâkim kılmak şaşmaz hedefimiz
dir.» tarzındaki bir cümleyi teminat olarak ka
bul etmiş ve Türkiye'de siyasi rejimle ilgili 
kısır çekişmeler devrinin geride kalması dile
ğini ileri sürmüştük. Programda yer alan bâzı 
cümlelerin bu konuda bize endişeler vermekte 
olduğunu da belirtmekten geri kalmamıştık. 

Ne yazık ki, aradan geçen kısa aylar, endi
şelerimizi haklı çıkardı ve ümitlerimizi boşa 
çıkardı. Yepyeni bir seçimden tek başına Hü
kümet kurmaya yeter çoğunlukla çıkmış olan 
bir iktidar, inamlmıyacak kadar kısa bir süre 
içinde ve tamamiyle lüzumsuz davranışlar yü
zünden memlekette demokratik rejimin kade
rini ilgilendiren meseleler ve buhranlar ortaya 
çıkardı. 

Aziz arkadaşlarım, 
Biz, bütün kusurlarına rağmen, hukuk Dev

leti esasına dayanan hür demokratik rejimi, re
jimlerin en az kusurlusu; hattâ insan haysi
yetine uygun tek idare tarzı olarak kabul ediyo
ruz. 

Bütün teminat müesseseleriyle tam bir hür
riyet düzeninin, demokratik hukuk Devletinin 
kurulup işlemesi yolunda yıllarca inançla müca

dele etmiş, çile çekmiş insanlar olarak; bu 
rejimin arızasız işlemesi başta gelen dava
mızdır, başta gelen dâvamız olmakta devam 
edecektir ve hepimizin ortak dâvası olmalıdır. 
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Biz Türkiye'nin ekonomik, sosyal, kültürel 
kalkınma dâvasının hürriyet düzeni içinde hal
ledilmesinin mümkün olduğuna inanıyoruz. Yal
nız mümkün olduğuna değil, bu yoldan halle
dilmesinin zaruri olduğuma inanıyoruz. 

Aziz arkadaşlarım, 1966 Türkiye'sinde, par-
tileraı asında asgari müşterekleri ararken, işte 
en başta, bu temel konuda ittifak etmemiz 
lâzım ve mümkün olduğu inancındayız. 

C. H. P. bir defa daha ifade edelim ki, 
bâzı maddi haklar karşılığında yurttaşları en 
tabiî hürriyetlerimden mahrum eden totaliter 
rejimlerin, cebir ve şiddet esasına dayanan re
jimlerin, her türlüsünü reddederek.. C. H. P. 
Türk Devriminin demokratik ülküden ayrılma
mış olması ile iftihar eder. C. H. P. faşizmin 
de, komünizmin de karşısıındadır dediğimiz za
man, biliyoruz ki, bu totaliter rejimlerin ay
rılıklarından çok benzerlikleri vardır... 

Biz totaliter rejimlerin her türlüsünü, yal
nız hürriyetleri yok ettiği, insan havsivetini 
ayaklar altına aildıgı için değil, bu 
çeşit rejimler Türkiye'nin millî bütünlü
ğü, millî varlığı Ibakımından bağımsız mil
let olarak yaşama imkânımız bakımından 
da tehdit ve tehlike teşkil edecekleri için bu 
türlü rejimleri reddediyoruz. Sanıyorum ki, 
bu noktaya kadar Yüce Meclisin çeşitli ka
natlarında bulunan pek çok arkadaşımın ka
naatlerine tercüman olmuş bulunuyorum. 

önemli olan, bundan sonra sövlivecekle-
rimdo de, ortak bir görüşe varabilmemizdir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Demokratik rejimi ayakta tutabilmemiz, bu 

rejimin bütün icaplarını, bütün şartlarını iyi 
bilmemize ve değerlendirmemize bağlıdır. 

Demokratik rejimi, sadece «seçim sandığın
da baslıyan, seçim sandığında biten» bir rejim 
olarak görmek, bu rejimin özelliklerini, imce-
liklerini yaşama şartlarını kavramamak demek
tir. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

Sayın Başbakan, 17 Şubat günü, bu kür
süde «demokratik rejimin yolu samdıktan ge
çer, sandıkta biter» diyordu. 

Demokratik rejimde, hür seçimle ve vatan
daş oyuyla iş başına gelmenin şart olduğu el
bette tartışılamaz. Ancak, demokratik rejimi 
çoğunluk idaresinden ibaret sanmak kadar da 
sathi ve hatalı bir görüş olamaz. (C. H. P. 
sıralarından «Bravo sesleri.) 
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iktidarın menşei kadar, kullanılış tarzı da 
önemlidir. 

Büyük hürriyet mücahidi Thomas Paine'in, 
demokrasiye bilerek ve yürekten bağlı olanla
rın çok değer verdikleri bir sözü vardır : 

«îdare edenlerin seçimle iş başına gelmeleri, 
seçilen kimseler, sonradan sanırsınız bir yet
kiye sahibolacak iseler, istibdadı ortadan kal
dırmaz.» Bununla Paine iktidarın menşei ka
dar, iktidarın yetki sınırlarının da dönemli 
olduğuna açık ve belki sert bir ifade ile dik
kati çekmek istiyordu. 

Demokrasilerde, iktidar koltuğu, bir defa 
oturüldu mu insana dilediğini yapmak imkâ
nını veren bir yer değildir. Aksi halde, reji
min adı, iktidar seçimle kurulmuş olmasına 
rağmen demokrasi olmaktan çıkar, çoğunluk istib
dadı olur. Ve âmme hukuku kitapları yazar ki 
«çoğunluk istibdadı istibdatların en korkun
cudur.» 

İsviçre'de 1874 Anayasası hazırlanırken 
önemli vazifeler görmüş olan hukuçıı Philippin'-
in demokrasiye inananların daima kulağında 
küpe olması gereken güzel bir sözü vardır : 
«İki yüz başlı bir Sezarizm, tek başlı bir mut-
lakivetten daha da korkunç olabilir.» 

Sayın arkadaşlarım, deniyor ki, «T. B. M. M. 
inin üstünde mevhum kuvvetler mi olacak
tır? Hayır.. Açıkça cevap veriyoruz, hayır.. 

Fakat T. B. M. M. nin de Hükümetin de, 
yargı kuvvetinin de üstünde, bunların hep
sini bağlıyan bir Anayasa vardır.. Meclisin de, 
Hükümetin de, yargı kuvvetinin de metnine ve ru
huna tam mânasiyle sadık kalmakla sorumlu olduk
ları bir Anavasa vardır. Ve bunun içindir ki, 
demokratik rejim sadece sandıkta başlayıp san
dıkta bitmez. Anayasaya saygı ile başlar. Ana
yasaya saygının bittiği yerde biter. (C. H. P. 
sıralarından, «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Son aylarda, iktidar sorumluları, en haklı 
tenkidlerin, hattâ bağımsız mahkeme kararlarınım 
ve açık Anayasa emirlerinin karşısına «millî 
irade» sözü ile çıkmayı âdet haline getirdiler. 
Millî irade, sadece çoğunluğun iıadesi demek 
değildir. Demokratik idare, sadece çoğunluğun 
istediği tarzda bir ülkenin idare edilmesi demek 
değildir. 

Yakın tarihten bir misal verelim. Bu mi
sal sert görünebilir. Fakat, sadece âmme hu-
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ku'ku ve siyasi ilimler açısından, «bir iktidarın 
seçimle teşekkül etaıiş olması ve millet çoğun
luğunun alkışlarına, tasvibine mazhar olması 
o iktidarı demokratik kılmaya yetmez.» hük
münün çok açık ve yakın bir örneği olduğu 
için, bu örneği vermeye mecburum. 

•&. 
Alman halkının çoğunluğunun tasvibi ile ve 

seçimle işbaşına gelen Hitler'e hiç kimsenin de
mokratik bir lider demesine imkân var mıdır? 
O halde, seçimle geldiğine ve Alman halkının 
büyük çoğunluğunun alkışları, tasvibi onun 
yanında olduğuna göre, nedir demokrasi bakı
mından eksik olan? Demokrasi bakımından ek
sik olan, vazgeçilmez başka unsurlar vardır. 
Ve bu da demokrasinin ayırıcı özelliğidir. Ço
ğunluğun iktidarı tasvihetmesi değil, muhale
fetin de teminat içinde olması ve her şeyden 
evvel iktidarın Anayasa hükümleriyle sımsıkı 
sınırları olmasıdır. Türkiye'de hiç kimsenin 
27 Mayıs Anayasasının ve ondan evvelki Ana
yasanın Türkiye'de çok partili rejimin uygu
landığı devirlerde 20 yıldan beri geçirdiğimiz 
tecrübelerin ışığı altında, milletin edindiği de
mokratik terbiye karşısında, hiç kimsenin 
Türkiye'yi böyle bir yola götürmesi mümkün 
olmadığını biliyoruz. Ancaik bir noktayı belirt
mek istiyoruz. Seçim ve seçim sandığı demok
ratik rejimin tek unsuru, tek ayırıcı vasfı de
ğildir. İktidarın Anayasayla sınırlı olması re
jimin asıl ayırıcı özelliğini teşkil eder. 

Sayın arkadaşlarım, demokrasilerde her 
kuvvet sınırlıdır. Yalnız Hükümet değil, Mec
lisler de yetki bakımından sınırlıdır, yargı 
kuvveti de yetki bakımından sınırlıdır. Bırakı
nız Hükümeti, bırakınız bir iktidar partisinin 
çoğunluğunu, bu Meclis bütün üyeleriyle ve 
oy birliğiyle bir araya gelip «millî iradeyi yal
nız ben temsil ediyorum.» diyemez. Çünkü yi
ne Anayasamızda doğrudan doğruya millet 
adına hüküm vermeye yetkili bağımsız yargı 
organlan vardır. Millet adına hüküm veren 
yargı organlarının kararları karşısında, oy bir
liğiyle başka yolda düşünsek bile, bu Meclis 
de eğilmeye meclburdur, hükümetler de eğilme
ye mecburdur. Demokratik rejimin özünde bu 
vardır. 

Yalınkat bir millî irade anlayışı ile, san
dıktan ve rey çoğunluğundan bahsederek her 
hareketlerini mubah göstermeye çalışanlara bir 

gerçeği hatırlatmak zaruri olmuştur. «Çoğun
luğun kaadiri mutlak, hâkimi mutlak olduğu» 
yolundaki görüşler, artık âmme hukuku ve 
siyasi ilimler nazariyesinde modern demokra
silerin değil modern totaliter rejimlerin öncüsü 
olarak görülmekte ve gösterilmektedir. (C. H. 
P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Demokrasi aslında ne çoğunluğun, ne azın
lığın, ne iktidarın, ne muhalefetin, ne yasa
manın, ne yürütmenin, hiçbir kuvvetin «kaa
diri mutlak, hâkimi mutlak» olmadığı esasına 
dayanır. Demokraside, herkesin yetki sınırla
rı vardır. 

Yine, temel görüşlerde aydınlığa kavuşmak 
ve birbirimizi daha iyi anlamak için Sayın Baş
bakanın birkaç gün önce bu kürsüde söyledik
leri bir başka söze dönelim. Sayın Demirel : 
«Nedir bu rejim meselesi? Türk Milleti seçim 
yapıp bu seçtim neticesinde gelecek hükümet
lerce idare edilmeyi kabul etmiş midir?» diye 
soruyor ve bu soruya yine kendileri cevap ve
riyorlar. «Kalbul etmiştir. Bu husus 1961 
Anayasası ile kabul edilmiştir.», 

1961 Anayasası ile bu hususun kabul edildi
ğine şüphe yok. Bu Anayasaya emek vermiş 
insanlar olarak çok iyi biliyoruz ki, elbette ki 
Anayasa da bu esası ka'bul etmiştir. Ancak, 
1961 Anayasası ile kabul edilen başka esaslar 
da vardır ve 1961 Anayasası, sadece seçim so
nucunda çoğunluğu alan partinin Hükümet 
kurup milleti idare etmesini söylemekle yetin
memiştir. Bu nokta 1961 Anayasasının bir par
çası olduğu kadar, demokratik rejimin de el
bette vazgeçilmez bir parçasıdır. Ama, arka
daşlarım, sadece bir parçasıdır. Tümü değildir. 

1961 Anayasmda, aynı şekilde vazgeçilme
si imkânı olmıyan başka birçdk ilkeler, başka 
birçok hükümler vardır. Ve demokratik rejimi 
sıhhatli şekilde yürütmek, Anayasaya tam 
saygılı olmak için, bu hükümlerin tümünü bir
den hatırlamak ve tümüne birden saygılı olmak 
lâzımdır, 

Türkiye'de artık geride kalmış olması gere
ken rejim tartışmalarının son günlerde yeni 
baştan alevlenir gibi olmasının sebebi nedir? 
Anayasanın bâzı hükümlerinin hatırlanıp, bâzı 
hükümlerinin hatırlanmak istenmeyişidir. (C. 
H. P. sıralarından alkışlar) 
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Meselâ, Anayasanın, metne dâhil olduğu 
tasrih edilmiş olan başlangıç kısmında 27 Ma
yıs devriminin anlamı tarif ve meşruluğu tes-
bit ve ilân edilmiştir. 

Sayın Başbakan, iktidar çevrelerinin bu ko
nudaki davranışlarından, bu konuda her gün 
yapılan tahriklerden haJbersiz midir? 

Türkiye'de rejim tartışmasını istemiyorsak, 
bu konuda samimî isek, Anayasanın ve reji
min meşru temeline gölge düşürmemeliyiz. 
27 Mayısın hangi meşru sebeplerden doğduğu
nu burada bir bir tahlil ederek acı geçmişi ha
tırlatmak istemem. Fakat, şunu bilmek gere
kir ki, 27 Mayısın meşruluğunu tartışanlar, 
27 Mayıs Anayasasından doğan bu Meclisin de 
meşruluğuna gölge düşürürler. Meclisin meş
ruluğunu, Hükümetin meşruluğunu savunan 
iktidar, bunların temelinde olan 27 Mayısın 
meşruluğunu da savunmak hususunda aynı has
sasiyeti göstermekle yükümlüdür ve bu vazife
sini yeterince yaptığı inancında değiliz. (C. H. 
P. sıralarından alkışlar) 

Anayasanın bir başka maddesi var : 
«Kimse, siyasi veya şahsi çıkar veya nüfuz 

sağlama amaciyle, her ne suretle olursa olsun, 
dini veya din duygularını yahut dince kutsal 
sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kul
lanamaz.» 

Seçimle Hükümet kurmaJk ne kadar Anaya
sa hükmü ise, şimdi ofkuduğuım 19 ncu madde
nin fıkrası da o kadar Anayasa hükmüdür!.. 
Anayasa nasıl Türkiye'nin «demokratik bir 
Hükük Devleti» olduğunu söylüyorsa aynı Ana
yasa Türkiye'nin «Lâik ve sosyal bir Hukuk 
Devleti» olduğunu da söylüyor. O halde Ana
yasanın bir parçasına bakıp öbür ilkelerini ih
mal etmek doğru ,olmaz. Yine Anayasa, «hiç
bir kimse ve hiçbir organ, kaynağını Anayasa
dan almıyan bir Devlet yetkisi kullanamaz.» di
yor. 

Anayasa, egemenlik çoğunluğundur demiyor, 
Anayasa açıkça bütünü ile «Türk Milletinin-
dir.» diyor. Egemenlik hiçbir suretle bir züm
reye, bu zümre ne kadar kalabalık olursa ol
sun, hiçbir zümreye aidolamıyacağmı belirti
yor. 

CBVAT ÖNDER (Erzurum) — Partimiz 
taşlanırken bu hüküm nerede idi?... 
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C. H. P. MECLİS GRUPUU ADINA TUR
HAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Anayasa 
«Yasama vo yürütme organları ile idare, mah
keme kararlarına uymak zorundadır» diyor. Ana
yasanın 132 nci maddesinde mahkeme kararla
rının yasamayı ve yürütmeyi bağlıyacağını em
rediyor. Bu organlar, yani yasama ve yürütme 
organları ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir 
suretle değiştiremez. Bu kararların yerine geti
rilmesini geciktiremez, diyor, 

Şimdi sayın arkadaşlarım, bu Anayasa hü
kümlerinden bâzılarına biraz daha yakından 
bakmak suretiyle Hükümetin, Anayasaya saygı 
bakımından gerekli titizliği her konuda tam ola
rak gösterip göstermediğini anlamaya çalışalım. 

132 nci madde, bu kürsüde son aylar içinde 
birçok defalar okundu, biraz evvel özünü söyle
dim, tekrar vaktinizi alacak değilim. 

Bu konuda C. H. P. Grupu olarak bir gen
soru önergesini Yüce Meclis Başkanlığına vermiş 
bulunuyoruz. Hükümetin, bağımsız mahkeme 
kararlarını, Anayasanın açık emrine rağmen, 
yerine getirmemesi karşısında Hükümet hakkın
da bir güvenoyu ile sonuçlanacak gensoru açıl
masını talebetmiş bulunuyoruz. Bu meseleyi 
Meclis etraflıca konuşmak imkânına sahibolacağı 
için şu bütçe müzakerelerinde bu konu üzerinde 
teferruatı ile durarak vaktinizi almıyacağım. 

Ancak şu kadarını söyliyeyim ki, bu küreli
de çeşitli bütçelerin müzakeresi sırasında birçok 
bakan arkadaşlarımız tarafından ileri sürülmüş 
olan bahanelerin hiçbiri yerinde değildir. Bu 
kürsüde bir Anayasa Mahkemesi kararının bü
yük bir zafer edası ile ve Hükümetin tutumunu 
haklı gösteren bir karar keşfedilmiş gibi okun
duğuna şahidolduk/ Bu kararı bulduk. Kararın 
okunmıyan kısımlarını okumak, kararın özünü 
anlatmak için söz rica ettik, kifayet aleyhinde 
konuştuk, fakat izahına imkân bırakılmadı, gen
soru müzakeresi sırasında bunu anlatacağız. Şu 
kadarını söyliyeyim ki, bu Anayasa Mahkemesi 
kararının, Hükümetin Yüksek idare Mahkeme
since verilmiş olan kararları lıasıraltı etmek ve 
tatbik etmemek yolundaki tutumunu caiz göste
ren hiçbir yönü yoktur. Anayasa Mahkemesi ka
rarını hukuktan anlıyan bir gözle okuyan herkes 
bu Anayasa Mahkemesi kararının tam aksine 
Danıştayın vermiş olduğu yürütmeyi durdurma 
kararlarına, idarenin ve Hükümetin derhal uy-
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ması gerektiği sonucunu çıkarır. Anayasa Mah
kemesi kararından, hukukî bir tahlil yapıldığı 
zaman, çıkabilecek tek sonuç budur. 

Sayın arkadaşlarım, Danıştay, verdiği kara
rın yanlış anlaşılması, sağa, sola çekilmesi kar
şısında bir tavzih kararı vermiştir. Bu tavzih 
kararının bir cümlesini izninizle okuyorum. 
«Yürütmenin durdurulması kararlarının bu ni
teliği dolayısiyle artık tasarruf uygulanmıştır, 
durdurma yapılamaz defi hukuka dayanan, iti
bara değer bir defi olamaz.» Bu defi Hükümet 
adına bu kürsüde ileri sürüldü. Devam ediyo
ruz : «Bir idari tasarrufun iptali ve yürütmenin 
durdurulması talebi daima idari tasarrufun itti
haz ve tebliğinden sonra yapılacağı ve idari yar
gı yerinde daha geç bir tarihte karar verileceği 
cihetle, böyle bir defin kabulü yürütmenin dur
durulması kararlarını daima kâğıt üzerinde bı
rakmak sonucunu elde etmeye yarar ki, bu da 
bir yargı kararının idarece uygulanmaması du
rumunu yaratır. Ve böyle bir tutum, Anayasa 
hükümlerine de aykırı düşer.» Bunu söyliyen bir 
siyasi parti sözcüsü değil, Türkiye'nin bağımsız 
ve en yüksek idare mahkemesinin Dâva Daireleri 
Genel Kurulu der, yani kaza hakkını kullanma
ya yetkili bütün dairelerden alınmış yüksek hâ
kimlerin bir araya gelerek verdikleri bir karar
dır. 

Bunun karşısında, Hükümetin çeşitli bahane-
nel ardına sığınmak yerine, bir defa daha Ana
yasayı açıp okuması, bu kararları incelemesi hu
kuk bilen kimselere inceletmesi ve neticede, fa
zilet ve basiret hatadan dönmektedir, diyerek ha
talı yoldan dönmesi faydalı olacağı inancındayız. 
(C. H. P. sıralarından, «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

Sayın arkadaşlarım, bu kürsüde, Danıştay 
kararlarının yerine getirilmemesini savunan bir 
bakan arkadaşımızın kendi hareket tarzını haklı 
göstermek için, burada hazır bulunmıyan Devlet 
memurları ve birtakım görevliler hakkında, isim 
vermeden, uluorta töhmetler savurduğunu gör
dük. 

Çok sayıda görevliyi, çok sayıda millet 
hizmetkârını bu kürsüden isim vermeye dahi lü
zum görmeden uluorta itham eden Sayın Baka
na sormak istediğimiz bâzı hususlar vardır. 

Kendi hukuk dışı fiillerini örtbas etmesk için 
bu kürsüde bir bakanın, başka kimseleri ve bu

rada hazır bulunmıyan kimseleri genel sözlerle 
itham etmesi ne bakanlık sıfatiyle ne de 
Devlet idaresinin ciddiyeti ile bağdaşmaz. 
Saym arkadaşlarım, suçlular varsa bu suç
luların yakasına yapışirnakta O. H. P. Gru-
pu olarak biz herkesten önde koşarız. 
Eğer suçlular varsa yapılacak olan şey usulü 
dairesinde tahkikat yapmaktır. Eğer bu mil
letin bir kuruşuna el uzaıtılmışsa, vazife suiisti
mali yoliyle millet hazinesine zarar verilmişse, 
yapılacalk olan şey mahkeme önünde bunun he-
saıbmı sormaktır. Devlet zararı varsa bunu 
ödetmektir. (A.P. sıralarından «bu yoldayız» 
sesleri). Bu yoldayız diyen Sayın Bakan ve ar
kadaşlarına hatırlatayım ki, bir taraftan bu 
kürsüde, kendi emrinde çalışan insanları, isim 
vermeden, ulu orta türlü suiistimallerle itham 
ederken, bir taraftan da bu çeşit suiistimalleri 
affetmek maksadını güden bir af tasarısının al
tına kendisi, Başbakan ve bütün arkadaşları 
imza koyarak gelmişlerdir. (O.H.P. sıraların
dan sürekli alkışlar). 

Değerli arkadaşlarım; bir taraftan ulu orta 
ithamlar söyleyip, öte yandan bu şeçit suiisti
malleri affeden bir tasarıyı Meclise sevk et
mek insafa sığmaz, vicdana sığmaz, mantığa 
sığmaz. 

Biz C.H. Partisi grupu olarak bir defa daha 
açıkça söyliyelim ki, vazife suiistimallerinin af
fını reddediyoruz. C.H.P. Grupu olarak mil
let malına el uzatmak suretiyle Devlet Hazine
sine verilen milyonlarca liralık zararın bağış
lanmasını reddediyoruz. Ve bütün bunların 
hesabının sorulması ve Devlete verilmiş zarar
lar varsa bunlarım tazmini hususunda İsrarlı 
Olacağız. Af kanunu tasarısı geldiği zaman bu 
yoldaki görüşlerimizi bir defa daha bu kürsü
de, tarih önünde, millet önünde tescil edece
ğiz. 

Sayın arkadaşlarım, ben mahkeme kararını 
istersem dinlerim diyen Ba'kan yanlış yolda
dır. Eksik ve sathi hukukî mütalâalara daya
narak, bu gibi mütalâalara inaımmnk suretiyle 
yaptığı hareketin Anayasaya aykırı okluğunu 
görmiyen Saym Başbakan hatalı yoldadır. Bu
nu söylemek de bizim başta gelen vazifemizdir. 

Sayın arkadaşlarım, Şimdi de din ve vic
dan hürriyeti konusundaki bâzı görüşlerimizi 
arz etmek isterim. C.H.P. vatandaşın din, vic-
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dan ve ibadet hürriyetine saygılıdır. C. TL P. 
programının altıncı maddesi, din ve vicdan 
hürriyetini tabiî hak olarak saymıştır. Din ve 
Devlet işlerinin birbirine karıştırıl mam asını 
ve vatandaşların mukaddes inançlarının, dinî 
duygularını siyasete alet edilmemesini ist'iyen 
lâiklik ilkemiz, din ve vicdan hürriyetinin reddi, 
inkârı demek değildir. Hakikatte lâiklik, dine 
karşı gerçek saygının en yüce ifadesini teşkil 
öder. 

Anayasamızın 19 ncu maddesinde bu görüş
lerimiz açılkca yc.v almıştır. Anayasa maddesi 
şu cümlelerle başlıyor: «Herkes, vicdan ve dinî 
inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Kamu 
düzenine veya genel ahlâka veya bu amaçlarla 
çıkarılan kanunlara aykırı olmıyân ibadetler, 
dinî âyin ve törenler serbesttir.» 

Anayasa din ve vicdan hürriyetimi bu ber
rak kelimelerle ışığa kavuşturduktan sonra, 
şahısların veya siyasi partilerin dini hasis 
menfaatleri uğruna sömürmesini yasaklamak
tadır. 

Anayasa, din ve ibadet hürdür, fakat dinin 
ve din duygularının siyasi veya şahsi menfaat 
veya nüfuz sağlamak amaciylc istismar edlikncsi 
ve kötüye kulanı İm ası yasaktır, diyor. Yurttaşın 
tertemiz din duyguları hiç kimse için şahsi veya 
siyasi ikbal vasıtası olmamalıdır. Kutsal inanç
lar rey toplama vasıtası olarak siyaset sahneısin-
de sömürü! memelidir. Devlet işlerinde ve siya
sette din sömürücülüğü Atatürkçülüğe sırt 
çevirmektir. (C.H.P. sıralarından alkışlar). 

Devlet işlerinin akıl ve çağdaş bilim esasla
rına göre yönetilmesi Atatürk'ün bütün icraatı 
içinde belki de on önemli yeri işgal eder. 

Siyaset, dinî taassubun esiri olduğu zaman 
memleket kaderi uçuruma gider. 

Aynı şekilde, dinî inançlar siyasetin emri
me girdiği zaman, dinin ulvîliği, yüceliği zarar 
görür. 

Aziz arkadaşlarım, bu memlekette, birbirini 
anlamıyan, anlamak istem iyen hasım cepheler 
yaratmakta ne fayda var?. Hangi memleket ya
rarı var? 

Din sömürücülüğü, dinsizlikle itham, Ata
türk devrimlerini açık ve kapadı şekilde çamur -
lara batırma istikametinde öyle korkunç ya
yınlar yapılıyor; Millî Dirlik ve bütünlüğü bo
zucu, mezhep kavgalarını körükleyici, alevî -

sünnî diye Türk'ü ve müslümanı birbirine düşü
rücü öyle gayretler sarf ediliyor ki, bunları 
yakından takibeden hiçbir sorumlu insanım, 
hiçbir yurtseverin iliklerine kadar isyan etme
mesi mümkün değildir!... Yurdun yararını düşü
nen bir iktidar bunlara göz yumamaz, kanat 
göremez. 

Kızıl ifratla savaşmanın yolu kara taassu
bun körüklenmesi değildir. Atasözünü bilimi
niz: «Kanı kanla yumazlar.» Bir ifrat başka bir 
ifratla tedavi edilmez. Her ifrat karşı ifratı 
besler. 

Anayasaya aykırı din sömürücülüğünün -
elimizde pek çok belgeleri bulunan - korkunç 
örneklerini burada binbir anlatmama vakit mü
sait değil. Fakat seçimlerde, seçimlerden sonra 
akla sığmaz istismar örnekleri tesbit ettik, ha
zırladık. Sırası gelince, bunları Yüce Meclisin 
ve Büyülk milletimizin dikkatine sunacağız ve 
eminiz ki, bu korkunç örnekleri öğrencilikleri za
man siyasi parti farkı olmadan, pak çok iz'an sa
hibi tehlikeyi görecektir. Müslümanı müıslüma-
na, Türk'ü Türk'e kırdırmanın bir çıkar yol ol
madığını bütün iz'an salhipleri ankyacaklardır. 
(C.H.P. sıralarımdan, alkışlar). 

Din siyasi rakipleri çürütme ve rey toplama 
vasıtası olmaktan mutlaka kurtarılmalıdır. 
Biz yurttaşın dinî inançları, din ve ibadet hür
riyeti saygı görmesin, demiyoruz. Tam aksine 
bu temiz din inançları saygı görsün, baştâcı 
edilsin, siyasi mevkilere tırmanmak için poli-
tikcıların ayakları altında basamak yapılmasın 
diyoruz. (C.H.P. sıralarımdan, «bravo» sesleri 
alkışlar). 

ıBir Bakan bile bu kürsüde kolay propagan
da yoluna saparak, «Allah sözünü söylemiydim 
mi» dedi. İstediğiniz kadar söyleyin, yürekten 
söyleyin, A Hailim Yüce adı, cüce siyasi hesap
lar uğrunda istismar edilmesin, diyoruz. (C.H.P. 
sıralarından sürekli alkışlar ve «bravo» sesleri). 

Sayın Başjbakanın bu kürsüde tekrarlanan 
meşhur yazısı: «Cenabı Hak milletimizi serden 
korusun» diye bitiyordu. Buna geliniz hep bera
ber bir cümıle daha ekliydim. 

«Cenabı Hak, mil etimizi, müslümanı müslü-
mana düşman ederek rey cerrine çıkan siya
set cambazlarının şerrinden de korusun». 
(C.H.P. sıralarımdan alkışlar, «bravo» sesleri) 
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Anayasanın 19 ncu maddesini - bütün hü
kümleri ile ayakta tutmaya mecburuz!.. Bütün 
yurtseverleri - parti farkı ayırmadan - Anaya
sanın 19 ncu maddesini ayakta tutmaya davet 
ediyoruz. 

Başbakanın haklı bir sözü var, çok haklı 
bir sözü var: 

«Aynı gemideyiz! Bu sebeple, kaptana kı
zıp, gemiyi delmek affedilmez bir akılsızlık 
olur» diyor... Çok doğru!.. Yalnız partiler ve 
milletvekilleri olarak değil, bütün milletçe bu 
gemideyiz. 

Ama, mile'ltçe aynı gemide okluğumuz için
dir ki, kaptanı başıboş bırakamayız. «Ne yapalım. 
Bir defa bu kaptan seçildi. Gemiyi batıracak da 
olsa, kaptandır! Söz onundur!.. İstediğin1! ya
par !» diyemeyiz... 

Aslında bahis konusu olan bir gemi değil, 
bir memlekettir. Demokratik bir rejimde Baş
bakanın memleket idaresindeki yetkileri, bir 
kaptanın gemi idaresindeki yetkilerinden daha 
çok tartışmaya açık, daha kontrollü, daha sınırlı 
yetkilerdir. 

Demokrasi öyle bir idare tarzıdır ki, gemide 
bulunan bütün yolcular, «Dikkat et, karşıda 
kayalıklar var!» diyebilir. «Böyle gidersek fır
tınalı bölgeye gireriz» diyebilir. Ya da «Bu rota 
yanlıştır. Varmak istediğiniz hedefe daha kısa 
ve emin yoklan gitmek için bu rotayı değiştir
mek lâzım» diyebilir. 

Demokratik rejimde, bu çeşit uyarmaları ya
dırgamak ve «millî iradeyi ben temsil ediyo
rum» diye, yanlış bir millî irade anlayışı için
de muhalefetlerin söylediğine ve hele Anaya
sanın açık kurallarına gerekli ölçüde değer 
vermemek maalesef nadir raslanan bir davranış 
değil, fakat pek hatalı bir davranıştır. 

Yine Sayın Başbakan «her türlü gayrim eşru 
ve her türlü gayri kanuni davranışları kar
şılamaya kararlıyız» diyor. Bu konuda biz de 
kendileri kadar kararlıyız. Yakı ;J unutulmasın 
ki, hangi hareketin gayri •meşru, kanun dışı 
olduğunu karara bağlamak yetkisi siyasi tar
tışmalarda taraf olan Hükümete değil, bağım
sız mahkemelere aittir. Bu bağımsız mahke
melerin kararlarını yerine getirmemek de başlı 
başına gayri meşru ve kanunsuz bir davranış
tır. (C.H.P. sıralarından alkışlar). 

Arlkadaşlarım, Türkiyenin binbir derdi var. 
Milyonlarca yurttaş daha iyi geçim şartı bekli

yor. Tarlasına su, hastasına ilâç, yavrusuna okul 
bekliyor. Bütün dikkatimizle bu gerçek dâva
lara eğilmemiz için siyasi huzur şarttır. 

Huzurun bozulmasında, siyasi bakımdan 
gerginlik yaratacak tasarıların üst üste ve ale
lacele sevk edilmesinin ve Hükümetin bilhassa 
personel politikasında yakında bu kürsüye ayrı
ca getireceğimiz çeşitli aşırılılk ve haksızlıkların 
büyüık payı olduğunu her insaf sahibi teslim 
eder. 

Bu sebeple, Sayın Başbakanın bu kürsüde 
«rejim münakaşaları açılıyor» diye şikâyet et
mesini haklı bulmuyoruz. Çünkü kendi politika
larının tabiî sonucu olarak bu durumdan şikâ
yet etmeye hakları yoktur. Böyle bir şikâyet 
suya giren bir kimsenin «ıslanıyorum» diye 
şikâyet etmesinden farksızdır. 

Huzurun anahtarı herkesten önce ve her
kesten çok iktidarın elindedir. Bu konuda, 
muhalefet partisi alarak, her olumlu davranışı 
olumlu şekilde karşılamaya hazırız. Demokra
tik rejimin arızasız işlemesine hep birilikte gay
ret göstermemiz ve hepimizin Anayasaya - bü
tünü ile Anayasaya - tam saygı fikri etrafın
da birleşmonilz, aklın kabıdır, memleket sevgi
sinin icabıdır. 

Şimdi arkadaşlarım kısaca ekonomik konu
lardaki görüşlerimizi de özetlemeye çalışaca
ğım. 

Bu konular bütçe müzakereleri sırasında 
sözcülerimiz tarafından genişçe söylendi. Bir 
ncıktayı belirtmek istiyoruz. Biz iktidarın kar
ma ekonomi anlayışına katılmıyoruz. Adalet 
Partisi karma ekonomiyi, özel kesimin tam ola
rak hâkim hale geleceği bir liberal kapitalist 
sisteme geçiş dönemi olarak görmektedir. Dev
letçilik ancak zaruret halinde uygulanır, aslolan 
özel teşebbüstür, demektedir. 

Tüükiyc İşei Partisi ise karma ekonomiyi 
zamanla özel kesimin hemen hemen ta>mamiyle 
ortadan kalkacağı ve iktisadi faaliyetlerin aşa
ğı yukarı tutumun kanunlaştırılacağı bir sisteme 
geçiş dönemi olarak görmektedir. 

C.H.P. bu iki uçtaki görüşlerin de karşısm-
dadır. Bizce Türkiye'nin şartlarına göre mil
letimizin iktisadi kurtuluş savaşında yurttaşla
rın yapıcı gücü yanında başlıca görev kamu 
yatırımlarına düşecektir. 
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Biz inanıyoruz ki, ekonominin hâkim tepe
leri, kilit noktaları özel kişilerin değil, bütün 
milletin malı olmalıdır. Bu hâkim tepeler mil
lete ait teşebbüslerin elinde olunca, ekonomi
nin, özel çıkarlara gıöre değil, toplum yararına 
göre işletilmesi kabil olur. . 

Biz, programımıza göre, bu kilit noktalar 
dışında da, millet menfaatinin gerektirdiği hal
lerde, Devletin müteşebbis olarak harekete ge
çebilmesini hızlı kalkınmanın şartı sayıyoruz. 
Ancak, karma ekonomiyi ya kapitalizme, ya da 
kollektivizme geçişin bir dönemi bir ön safha
sı olarak kabul etmiyoruz. Bu iki uçtaki dog
matik görüşlerin çağımızda değerini gitgide yi
tirdiğine ve çağdaş iktisat bilimine göre bizim 
anladığımız mânada bir karma ekonominin ya
şama gücü olduğuna, hürriyet içinde kalkın
mayı sosyal adalet içinde kalkınmayı gerçekle
şebileceğine yürekten inanıyoruz. (C. H. P. sı
ralarından alkışlar) 

Sayın arkadaşlarım, Türkiye'de bütün az 
gelişmiş ülkelerde olduğu gibi tasarruf eğilimi 
•düşük, tüketim eğilimi yüksektir, özel sektö
rün eline geçen gelirin yılda yüzde 92 sinden 
fazlasının tüketime gittiği ve ancak yüzde 8 
den onunun tasarruf edildiği riyazi bir vakıa
dır. özel teşebbüsle kalkmalım diye özel teşeb
büse daha fazla kaynak sağlamak için Devlet 
eğer vergileri azaltacak ve büyük kazançların 
tasarruf imkânlarını artıracak olursa, hesaplar 
gösteriyor ki, bu toplum tasarrufları artırmıya-
cak, toplam tüketimi artıracaktır. Devlet eli 
ile vergi toplıyarak veya başka şekilde kaynak 
yaratıp Devletin topladığı bu kaynakları özel 
sektör yatırım yapsın diye kredi yolu ile özel 
teşebbüse aktaracak olursanız, bu da birçok ba
kımlardan mahzurludur. Evvelâ sosyal adalete 
aykırıdır. Çünkü fakirden alıp zengine vermek 
demektir, ikincisi, ancak .büyük teşebbüsler ha
linde en ileri teknolojiye uygun olarak kurul
dukları takdirde, çağdaş teknolojiye uygun şe
kilde kuruldukları takdirde sınai kalkınmamızı 
ısağlıyalbilecek olan tesisler yerine dağınık, an
cak himaye altında zorlukla yaşryabilen, ufal-
ımiş birtakım teşebbüslerin kurulması tehlike
siyle karşı karşıya kalacağız. Bu itibarla hem 
ekonomik, hem sosyal sebeplerle Türkiye'de 
Devletin yatırım yapması sosyal adaleti gerçek
leştirerek kalkınmanın zaruri şartıdır. 

BAŞKAN — Saym Feyzioğlu bir dakika. 
Açık oylamaya katılmıyan arkadaşlarımız 

lütfen oylarını kullansınlar... 
Oylarını kullanmıyan arkadaşımız var mı? 

Yok. 
Oy verme muamelesi bitmiştir. 
Saym Feyzioğlu, 16 dakikanız var efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZİ
OĞLU (Devamla) — Çok teşekkür ederim efen
dim. 

Saym arkadaşlarım, vaktin darlığı sebebiy
le bu teknik konuların teferruatına girmek is
temiyoruz. Yalnız Cumburiyet Halk Partisi ola
rak inancımız şudur k i ; sadece özel teşebbüse 
dayanarak kalkınma, bir hayal olmaya mah
kûmdur. Bizim durumumuzda olan ülkelerde 
Devlet hem yeterli miktarda tasarruf yapmak 
ve hem de bu tasarrufları toplumsal öncelikle
re en uygun alanlara yöneltmek bakımından 
görevlidir, özel teşebbüsle geçen yüzyılda veya 
bu yüzyılın başlarında kalkınmayı başarmış 
olan ülkelerin faydalandıkları şartların hiçbi
ri Türkiye'de mevcut değildir. Müstemlekeci
lik tarihe karışmıştır, nüfus geçen yüzyılda ol
duğundan çok daha büyük bir hızla artmakta
dır. Ve nihayet sosyal uyanış yüzünden ucuza 
sömürülen el emeği ile sermaye, birikimi sağla
mak artık imkânsız bir hale gelmiştir. Bu iti
barla biz kapitalist modelle kalkınmayı müm
kün görmüyoruz. Tıpkı bunun gibi kollektivist 
modeli de bir taraftan aşırı merkeziyetçiliğe ve 
israflara yol açabileceği için fakat bilhassa kol
lektivist bir iktisadi yapı siyasi bakımdan hür 
bir düzenle bağdaşamadığı için, reddediyoruz. 
(Orta sıralardan alkışlar) 

Saym arkadaşlarım bununla demek istemi
yorum ki, totaliter rejimler ancak kollektivist 
bir iktisadi yapının bulunduğu yerde görünür. 
Hayır. Kapitalist ülkelerde de karma ekonomi-
li ülkelerde de hürriyetlerin ortadan kalktığı, 
hukuk devletinin ortadan kaldırıldığı çok gö
rülmüştür. Fakat karma ekonomili ülkelerde 
hürriyetin yaşıyabildiği de görülmüştür. Buna 
karşılık ekonomisini tam mânası ile kollektivist 
bir hale getirmiş olan hiçbir dünya ülkesi yok
tur ki, burada siyasi hak ve hürriyetlerin ger
çek anlamda demokrasinin yaşadığı da görüle-
bilmiş olsun. îşte bu inançladır ki, C' H. P. ik
tisadi görüşünü biraz evvel açıkladığım sınır-
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lar içerisinde tesbit etmiş bulunmaktadır. Biz 
devleti iktisadi alanda hâkimi mutlak bir dev 
haline getirmek istemiyoruz. Devleti iktisadi 
alanda kalkınmanın başlıca mıot'oru, öncüsü ha
line getirmek istiyoruz. Anayasamızın 40 ncı 
maddesi ile Devlete özel teşebbüsler konusun
da da görevler vermiştir, özel teşelbbüsleri mil
lî iktisadın gereklerine ve sosyal amaçlara uy
gun halde yöneltmek Devletin vazifeleri arasın
dadır. Bu itibarla biz plân disiplinine inanıyo
ruz. Ve diyoruz ki, gerçek plân disiplini, yalnız 
sektörlerden biri için değil, fakat sektörlerin 
hepsi için faydalıdır. 

Saym arkadaşlarım, birkaç kelime ile de 
ıhayat pahalılığı konusuna temas etmek istiyo
ruz. Türkiye'de Kalkınmanın yavaşladığı yıl
larda hayat pahalılığı yükselmiştir mazide. 
1954 ilâ 1958 yılları gelişme hızımızın yavaşla-

- dığı yıllardır. 1954 ten evvelki yıllar gelişme 
hızının özel sebeplerle hızlı olduğu yıllardır. 
1950 - 1953 ylları arasında bu kürsüden çok 
söylenmiş olan sebeplerle, bir yandan gelişme 
bir yandan fiyat istikrarı sağlanabilmiştir. Fa
kat, 1954 - 1958 yılları arasında gelişme durak
larken yılda ortalama yüzde 13 fiyat artışı gö
rülmüştür. 1959 da bu artış temposu yüzde 
19,5 a yükselmiştir. 1900 dan sonra ise alman 
istikrar tedbirleri faydalarını göstermeye baş
lamış ve ekonomide istikrar sağlanmıştır. Bu
nu ben söylemiyorum, bizzat Başbakanın ve 
bütün bakanların imzasını taşıyan 1966 yılı 
programının 1 nci sayfasiyle 10 ncu sayfası 
arasındaki çok kısa pasaj okuyan bütün arka
daşlarım, 1954 ile 1958 e ait, daha sonraki dev
reye ait bu rakamları bulabilecekleri gibi, «1960 
yılından itibaren ekonomide denge sağlanmış
tır» cümlesini de bizzat Başbakanın İmzasiyle 
'bulacaklarıdır. 

Sayın arkadaşlarım, yine bu dokümanı ince-
liyenler göreceklerdir ki, bu dokümanda bizzat 
Başlbakan ve arkadaşlarının imzalariyle şu ifa
de yer almıştır. «1963 ve 1964 yıllarında ekono
mide istikrar sağlanmıştır. 1965 yılında başgös-
termiş olan enflâsyonist baskıların ise yerinde 
tedfbirlerle düzeltilmesi mümkündür. 

Sayın arkadaşlarım, bu konuda 1965 yılın
da takibedilen politika bizzat Hükümetin uygu
lamakla görevli olduğu 1965 programına uygun 
olmadığı içindir ki, tedbirler zamanında alın

madığı içindir ki, enflâsyonist baskı şiddetlen
miştir. 1964 yılında alınmış olan tedbirler se
bebiyet verdi, deniyor bazan. Asla arkadaşlar. 
1964 yılında alınan tedbirler o günün tedbirle
ri idi. İktisatta 1 yıl, evvel alınmış 1,5 yıl evvel 
alınmış olan tedbirler o günün şartları içinde 
isalbetli olur. Fakat aynı tedbiri 1,5 sene son
ra devam ettirir ve daha da şiddetli hale geti
rirseniz o zaman ters olalbilir. Bir çocuğa kışın 
palto giydirmek iyidir. Fakat yazın iki polto-
yu üst üste giydirmek hatalı olur Hükümet 
1964 yılında niçin palto giydirdiniz, diyor. 
Mevsim öyle gerektiriyordu. 1965 yılında bir 
palto daha giydirdiğiniz mevsimin değişmesine 
rağmen, bunun için çocuk terledi diyoruz, hayır 
paltoyu siz giydirdiniz diyorsunuz. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar) 

Bu ekonomik bakımdan doğru bir izah değil
dir ve bunun doğru olmadığını başka şahide 
lüzum yok, bizzat Hükümet üyelerinin imzasını 
taşıyan programdaki cümlelerle ispat mümkün
dür. Çünkü, aynı dokümanda Sayın Demirel ve 
arkadaşlarının imzası ile şu cümlede yer almış
tır: «1964 yılında alınan tedbirlerin olumlu so
nuçları...» Bu sonuçların olumlu olduğunu ken
di programlarında ifade etmişlerdir. 

Saym arkadaşlarım, vaktin darlığı sebebiy
le bu mevzuun bir hayli dikkate şayan olan, 
başka inceliklerine temas edemiyorum. Şu kada
rını söyliyeyim ki, 1965 yılında Hükümet, sınai 
yatırım kredilerini ancak yüz milyon artırırken, 
spekülatif kazançlara imkân verebilecek mahi
yette olan ticari kredilerde iki milyarın üstünde 
artırma yapmıştır. Hem banknot hacmi, hem 
krediler 1965 yılında muvazi olarak artmıştır. 
1964 yılının bu bakımdan özellikleri vardır. 

Saym arkadaşlarım, toprak reformu konu
sunda sözlerimi özetliyerek birkaç kelime ile arz 
etmek isterim. Toprak reformu konusunda Hü
kümetin tutumunu bizzat Demirel'in imzasiyle 
bundan bir yıl kadar önce ilân edilmiş olan Hü
kümet protokoluna uygun görmüyoruz. Daha ön
ce yapılmış olan taahhütlerle bugünkü tutum 
arasında davranış farkları vardır. Top
rak reformu konuşunda Türk • köylüsü
nün yalnız toprağa değil, ucuz krediye, ucuz zira
at aletlerine, gübreye ve çalışma imkânlarına 
kavuşturmak amaciyle çıkarılması gereken top
rak reformu bakımından Hükümetin acele etme-
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sini ve bir defa daha tarafımızdan imzalanmış 
olan tasarının kanunlaşmasını olsun geciktire
cek yollara gitmemesini istirham ediyoruz. 

Sayın arkadaşlarım, şimdi sonuç olarak baş
lıca konular üzerindeki görüşlerimizi böylece 
özetledikten sonra bu Hükümetin bütçesine ne
den kırmızı oy vereceğimizi maddeler halinde kı
saca özetlemek isterim. 

1. — İktidar, demokrasinin sadece çoğunluk 
idaresi demek olmadığını ve yetkilerinin Anaya
sa ile sınırlı bulunduğunu unutmaktadır. 

2. — İktidar, Anayasanın meşru temeli olan 
27 Mayısa gölge düşürücü beyan ve davranışla
rı hoş görmekte, bazan teşvik etmektedir. 

3. — Vatandaşın hal çaresi bekliyen gerçek 
meseleleri ortada dururken, Hükümet, suistimal-
leri ve din sömürücülüğünü bile affeden, 27 Ma
yısa gölge düşürücü, adaletsizlikle ve eşitsizlik
lerle dolu bir Af Kanunu ve seçim sistemini de
ğiştirme teşebbüsleri ile siyasi huzuru sarsmıştır. 

4. — Devlet memurları arasında değişiklik 
ve nakiller yapmak hususundaki meşru yetkisi
ni, Hükümet, ölçüsüz, haksız, partizan şekilde 
kullanmıştır. 

5. — Tarafsız Devlet Radyosu hakkında, yan
lış ve haksız oldukları adliyece karara bağlan
mış olan isnat ve ithamlar bile durmadan tek
rar edilmekte ve özerk bir Anayasa kuruluşu 
olan Devlet Radyosu, devamlı surette iktidarın 
siyasi baskısına ve hücumlarına hedef olmakta
dır. Anayasanın tarafsız kalmasını emrettiği 
Anadolu Ajansında da, yeniden partizan belirti
ler başlamıştır. 

7. — Gerçek din saygısiyle, Anayasa ve lâik
lik ilkesi ile bağdaşamıyacaik tarzda din siyasete 
alet edilmektedir. 

8. — Bağımsız mahkeme kararları, Anayasa
nın açık emrine rağmen hiçe sayılmaktadır. 

9. — Cumhurhaşkanı tarafından tâyin edi
len bir Cumhuriyet Senatosu üyesine cevap ve
ren bir bakanın, bu Cumhuriyet Senatosu üye
sinin «millî iradeye iktiran etmemiş» olduğunu 
söylemesi, Hükümetin Anayasaya karşı saygı 
derecesini» bir başka hazin örneğini vermiştir. 

Sayın Demirel'in milletvekili olmadığı hal
de, aynı Anayasadan kuvvet alarak 8 ay Başba
kan yardımcılığı yapmasını yadırgamıyan bu 
zihniyet, nedense, Türkiye Cumhuriyeti Anaya

sasının aynı derecede meşru başka bâzı madde
lerini yadırgamaktadır. 

10. — Anayasanın ruhuna ve metnine saygı
lı dernek ve teşekküllere yapılan yardımlar kı
sılırken, Adalet Partisi çoğunluğu geriliği ve 
bölücülüğü temsil eden birtakım kuruluşlara 
malî yardımlar yaparak, bunları kendi iktidarı
na destek olarak kullanmak hevesine kapılmış
tır. Ve Hükümetin karşı koymasına rağmen, ko
misyonun hayır demesine rağmen, bu gibi karar
ların verilebilmesi Sayın Başbakana bir defa 
bu gibi hareketler teşvik edilirse, kendi elinden 
de çıkabileceğini göstermek bakımından şayanı 
dikkattir. (C. H. P. sıralarından «bravo» sesleri 
alkışlar) 

11. — Dış politika ve Millî Savunma konu
larında muhalefet partisi olarak ileri sürdüğü
müz ciddî ve iyi niyetli birçok düşünceler Hükü
met tarafından paylaşılmamıştır. 

Millî açıdan ele alınması ve ciddî seviyede 
tartışılması gereken dış politika ve millî savun
ma konuları bile, iç politikada kullanılacak ima
lı ithamlara, isnatlara ve baısit istismar gayretle
rine vesile yapılmıştır. Bu tutum da memleket 
kaderi bakımından hüzün vericidir. 

12 — Devlet Personel Kanunu ile ilgili uy
gulama hazırlıkları gecikmiştir. Üstelik bu ha
zırlıklar, idarenin çeşitli kollarında huzursuzluk
lar yaratmıştır. Takibedilen yol, personel rejimi
mizi çıkmaza sürüklemek istidadındadır. 

13. — Son aylarda, millî eğitim camiası için
de görülmemiş ölçüde huzursuzluk yaratılmış
tır. Talim Terbiye Heyetine karşı girişilen hare
ketten yurtsever ve ileri düşünceli öğretmenlere 
reva görülen baskılara kadar, herşey, Adalet 
Partisi iktidarının Millî Eğitimde toplayıcı de
ğil, dağıtıcı ve bölücü bir politika güdeceğini 
ortaya koymuştur. Daha önce de örneklerini gör
düğümüz bu geriye dönük politika, iktidarın 
beklediği siyasi faydaları sağlamıyacafc, fakat 
Millî Eğitim dâvamızda yeni rahneler açacak
tır. 

14. — Hükümetin temel iktisadi görüşleri, 
plân anlayışı, özel sektör - Devlet sektörü hak
kındaki görüşleri, Türkiye'nin iktisadi kurtuluş 
savaşını basan ile yürütecek bir istikamette de
ğildir. 

15. — Aynı günlerde imzalanan iki devlet 
vesikasında, aynı Başbakan ve aynı bakanlar, 



M. Meclisi B : 58 27 . 2 . 1966 Û : 1 

birbirine zıt beyanların ve rakamların altına im
za koymuşlardır. 1966 programı ve 1966 bütçesi 
arasında imza. tarihleri bir gün fark ettiği halde 
sözcü arkadaşlarımızın ortaya koydukları - önem
li farklar ve çelişmeler vardır. 

16. — Hayat pahalılığı ve enflâsyon tehlike
si karşısında Hükümetin tutumu güven verici 
değildir. Bu konuda birbirini tutmıyan sözler; 
ve bu sözlere uymıyan fiiller karşısındayız. Bu 
yılki bütçe açığının ve sorumsuz bir iktisadi gi
dişin ekonominin dengesini daha fazla bozmama
sı için hangi ciddî tedbirleri alacağı hususunda 
Hükümet Yüce Meclise inandırıcı bilgi vereme
miştir. 

BAŞKAN — 3 dakikanız var Sayın Feyzioğ-
lu. 

C. H. P. GRUPU ADINA TURHAN FEY-
ZİOĞLU (Devamla) — 17. — işçi meselelerin
de, sosyal güvenlik konularında Hükümet sami
mi bir davranış içinde değildir. îşçi - işveren an
laşmazlıkları ve çalışma dâvaları karşısında Hü
kümetin anlayışsızlığı birbirini kovalıyan esef 
verici olayları tahrik etmektedir. 

18. — Hükümet kamu iktisadi teşebbüslerine 
ve 440 sayılı Kanuna aykırı müdahalelerde bu
lunmaktadır. 

Millete aidolan fabrikalarda işçilerin kâra ve 
yönetime ortak edilmesi hakkındaki kanun hük
mü hâlâ uygulanmamaktadır. 

19. — Petrol dâvasında, 4 ncü Koalisyon Hü
kümeti içinde Adalet Partili kanadın takibetti-
ği menfaatlere aykırı politika, 4 aylık icraat ile 
daha da belirli hale gelmiştir. 

20. — Toprak reformu konusunda, Hükümet 
Başkanının davranışları bu konuda evvelce yap
tığı taathhütlerin bir inanç mahsulü olmadığını 
ortaya koymuştur. 

Bütçe müzakereleri sırasında Hükümetin ve 
iktidar sözcülerinin bu konudaki bâzı beyanları 
dalha da ümit kırıcı olmuştur. 

21. — Bütçe açıktır. Bütçe samimî değildir. 
Yıl içinde yapılması zaruri olan, hattâ Hükü
metçe taahihüdedilmiş birçok ödemeler bütçeye 
konmamıştır. Bütçe, Hükümet programındaki 
«kamu harcamalarının artmıyacağı» va'diyle te
zat halinde olduğu gibi, plân hedefleri ve stra
tejisi ile de çatışma halindedir. Bilhassa cari 
harcamalarda görülen çok hızlı ve önemli artış
lar plânla ve kalkınmamızın icapları ile çatışma 
halindedir. 

Bütçe açığının bir kısmını kapatmak için en 
az geçim indirimiyle ilgili kanunun iki sene 
müddetle durdurulması bilhassa dar gelirli yurt
taşlara ağır bir vergi yüklemiş olmaktadır. 

Şimdi de büyük kazanç sahiplerini ilgilendi
ren servet beyanını kaldırarak, büyük kazanç
lardan âdil ölçülerle vergi alınmasını daha da 
güçleştirecek bir adım atılmaya hazırlanılmak
tadır. Hükümetin vergi politikasında zengini ka
yırıp fakire yüklenen tutumunu tasvibetmiyo-
ruz. Sosyal adalet icaplarına aykırı buluyoruz. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar) 

Sayın arkadaşlarım, bütçeye beyaz oy verme
mek için bir önemli sebep daha vardır. Cumhur
başkanlığı makamı muhterem ve tarafsız bir zat 
tarafından işgal edilir. Bunun bâzı sebepleri var
dır. Sayın Cumhurbaşkanımızın hepimize bü
yük elem veren hastalığı doTayısiyle görevini şu 
anda yapamaz halde bulunması sebebiyle bir 
parti üyesi olan Cumhurbaşkanı Vekili - Anaya
saya göre şüphesiz - yerine vekillik etmektedir.. 
(A. P. sıralarından gülüşmeler) 

Ancak bu durumda Hükümetin tarafsız bir 
Cumhurbaşkanı seçilinceye kadar bu makam ta
rafsız bir kişi tarafından işgal edileceği güne 
kadar memlekette ağır rejim tartışmaları yapa
cak af kanunu gibi, seçim kanunu gibi tasarıla
rı bir müddet bekletmesinin Anayasanın ruhu
na olduğu kadar, siyasi icaplara da uygun olaca
ğını takdirlerine arz ederiz. Kabul etmezlerse 
bunun sorumluluğu kendilerine aidolur. (C. H. 
Partisi sıralarından, alkışlar) 

Bütçeye beyaz oy vermemek için öne sürüle
bilecek daha birçok sebeplere Bakanlık ve ku
ruluş bütçelerinde arkadaşlarımız temas ettikle
ri için, bunların hepsini bir bir sayacak değilim. 
Vaktim de dolmak üzeredir. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu Sayın Feyzioğ-
lu. 

C. H. P. GRUPU ADINA TURHAN FEY-
ZİOĞLU (Devamla) — Bu sebeple, nedenler 
listesini daha fazla uzatmıyacağım. Esasen say
dığım sebeplerden yalnız biri güven oyu verme
mek için kâfi gelir. 

Sözlerimi bağlarken Hükümeti bir kere daha 
Atatürk ilkelerinin ve 27 Mayıs Anayasasının 
aydınlık yoluna davet etmek isterim. (C. H. P. 
sıralarından «bravo» sesleri, alkışlar) Hükümet 
kısa vadeli parti ve seçim hesaplarını bir tarafa 
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bırakarak memleketin ve hür demokratik rejimin 
selâmeti için yapılan uyarmaları iyi niyetle de
ğerlendirmeye çalışmalıdır. Her yurt severi dü
şündürmesi ve üzmesi gereken kutuplaşma eği
limleri bir millî toplanış, bir millî silkiniş eğili
mine yerini terk etmelidir. 

Cumhuriyet Halk'Partisi bu uğurda Atatürk 
ilkelerinin ve Anayasanın imanlı savunucusu ola
cak kendisine düşen görevleri daima yılmadan ve 
usanmadan yapacaktır. Yüce Meclisi Cumhuri
yet Halk Partisi Grupu adına derin saygılarla 

»» ^ « ı 

BAŞKAN — İkinci oturumu açıyorum. 
1966 yılı Bütçe kanun tasarısının tümü üze

rindeki görüşmelere devam ediyoruz. 
Söz sırası Y. T. P. Grupu adına Sayın Ek

rem Alican'mdır. Buyurunuz Sayın Alican. 

Y. T. P. MECLİS GRUPU ADINA EKREM 
ALİCAN (Sakarya) — Muhterem arkadaşlarım, 
1966 malî yılı Bütçesi üzerindeki görüşmeler so
na ermek üzeredir. Bütçe vesilesiyle Yeni Türki
ye Partisi Meclis Grupunun teferruatlı ve me
selelerin daha derinliklerine inen görüşlerini 
bundan önceki müzakereler- sırasında Yüksek 
Heyetinize izah etmiş bulunmaktayız. 

Müzakerelerin sona ermek üzere olduğu şu 
anda yaptığım bu son konuşmada 19*66 bütçe mü
zakerelerinin cereyanı sırasında edindiğimiz bâ
zı müşahedeleri, bu müşahedelerin bize verdiği 
bâzı intibaları sizlere özetlemek, bu arada toplu
mumuzun gelişmesi bakımından ağırlık taşıdığı
na inandığımız birkaç konuya ayrıca değinmek 
ve Hükümetten ve iktidar grupundan bâzı te
mennilerde bulunmak isterim. h 

selâmlarım. (C. H. P. sıralarından «bravo» ses
leri, sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, açık 
oylarınıza sunulmuş olan 13 . 7 .1956 tarihli ve 
6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa bağlı 1 
numaralı tablo ile IV numaralı tablonun sonuna 
birer pozisyon eklenmesi hakkındaki kanun tasa
rısının açık oylamasına 369 üye katılmış, 209 
kabul, 156 ret ve 4 çekinser oy kullanılmıştır. 
Tasarı Meclisimizce kabul edilmiştir. Saat 14,30 
da toplanılmak üzere Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 13,03 

1966 bütçe müzakereleri kifayet önergeleri 
tatbikatının bir disiplin içerisinde yürütülmüş 
olması suretiyle cereyan etmiş bulunmasına rağ
men, grupumuzun kanaatine göre, bu müzakere
ler Parlâmento hayatımızda gerçekten önem taşı
yan, gerçekten özellikleri olan müzakereler vas
fını taşımıştır. Bilhassa müzakerelerin fikrî se
viye itibariyle, demokratik hayatımızda kendi
lerine has bir mevkii olduğu kanaatimizi peşinen 
ifade etmek isterim. Şüphesiz 1966 bütçe müza
kerelerine bu özelliği veren önemli unsurlardan 
birisi, bu müzakerelere Türkiye İşçi Partisinin 
katılmış olmasıdır. Bugüne kadar yapılan müza
kerelerde tartışmalara iştirak etmiş olan siyasi 
partilerimiz arasında Türk Devletinin yönetimi 
bakımından, Türk Devletinin siyasi, iktisadi, 
sosyal temel esasları, temel prensipleri bakımın
dan büyük ölçüde farklılıklar müşahede etme
mekte idik. Nihayet tartışmalar, nihayet müna
kaşalar, Devletin yönetimi bakımından aynı 
prensipleri savunan siyasi teşekküllerin zihni
yetleri, metotları, biraz da şahısların şahsiyet
leri üzerinde cereyan eden münakaşalardı. 

ÎKÎNOÎ OTURUM 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Ferruh Bozbeyli 

KÂTİPLER : Abdülbâri Akdoğan (Ağrı), Şâdi Binay (Bilecik) 
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Fakat 1966 bütçe müzakereleri, tartışmaları 
bu seviyenin daha ötesine götürmüş münaka
şalardır. 1966 bütçe müzakerelerinde doktriner 
birtakım görüşlerin karşılaşması gibi bir olay 
meydana çıkmış bulunmaktadır. Yeni Tür
kiye Partisi Meclis Grupu olarak müzakerele
rin böyle bir yön almasını gerçekten memnu- • 
niyette karşıladığımızı bir defa daha ifade et- i 
mekte fayda gördük. 

Hükümet Programının görüşülmesi sırasın- i 
da gene Partimiz Meclis Grupu adına Yüce He
yetinize hitabederken Türkiye işçi Partisinin 
temsü ettiği fikirler hakkında bu Partinin Mec
lis Grupundan bâzı hususları öğrenmemiz lâ- i 
zımgeldiğini ifade etmiştim. O zaman benim bu \ 
mütalâalarım bâzı çevrelerde ve bizzat Türki
ye İşçi Partisinin Sayın Meclis Grupu azaları j 
nazarında yadırganmıştı. Canım, bir muhalefet \ 
partisinin sözcüsü bir başka muhalefet parti- \ 
sinin sözcüsüne iktidarla meşgul olmak durur
ken niçin sualUer sorar acaba diye, bendenizi \ 
bâzı tenkidlere tabi tutanlar olmuştu. Fakat 
1966 bütçe müzakereleri sırasında memnuni
yetle gördümki, bütün gruplarımız bu mevzu
larda bâzı mütalâalar beyan etmek ihtiyacını 
duyar hale gelmişlerdir. 

Sabahtan Sayın C. H. P. Grupu adına konu
şan Sayın Turhan Feyzioğlu da bâzı Türkiye 
İşçi Partisi görüşlerine cevap vermek ihtiyacını 
duymuştur. Demek ki, Türkiye siyasi haya
tında partilerimizin temsil ettikleri ekonomik ve 
sosyal felsefe artık muhalefette olsunlar, ikti
darda olsunlar, karşılıklı oBarak daha derinle
mesine tartışma konusu haline gelmektedir. Bu, 
şüphesiz, tartışmaların fikrî seviyesini yuka
rıya doğru çıkartacaktır, siyasil hayatımıza 
bir başka renk katacaktır. Nitekim, 1966 büt
çe müzakerelerinde kamu sektörü, özel sektör, 
kamu teşebbüsü, özel teşebbüs, serbest rekabet 
ekonomisi, çeşitli sosyalist ekonomiler merkezî 
plânlama, demokratik plânlama, Batı sosyaliz
mi Doğu sosyalizmi, kapitalist ekonomi, refah 
ekonomisi, sosyal adaletin gelir dağılımında 
sağlanması veya sosyal adaletin servet dağı
lımına kadar bir adalet unsuru halinde götü
rülüp götürülmemesi gibi konular müzakere
lerimizde tartışma vesilesi olabilmiştir. Bun
lar, tartışıldıkça hem partilerimizin durumu 
açıklığa kavuşacak, hem memleket meseleleri 
açıklığa kavuşacak, hem de tartışmalar şüphe

siz daha ciddî daha fikrî seviyeli olmak niteli
ğine ulaşacaktır. Şimdi bu tartışmaların sonu 
olarak bâzı hususları tesbit etmekte fayda gö
rürüz. Türkiye îşçi Partisi 1966 bütçe müza
kerelerinin sonunda daha belirli bir hüviyet ka
zanmıştır nazarlarımızda. T. 1. P. nin sayın 
sözcüleri' Doğu sosyalizmi, Batı sosyalizmi fi
kirleri arasında partilerinin bâzı görüşlerini 
açıklığa kavuşturmuşlardır. Bunları kısa kısa 
başlıklar halinde Yüce Heyetinize arz etmekte 
yine fayda görürüz. 

Meselâ, bir kıymetli İşçi Partisi sözcüsü 
bu kürsüden açıkça biz ne Batı sosyalistiyiz, ne 
de Doğu sosyalistiyiz, demiştir. Bunun ifade et
tiği mâna, önemlidir kıymetli arkadaşlarım. Hü
kümet programının müzakereleri sırasında ben
deniz bu kürsüden sosyalizmin çeşitli şekilleri 
var, Batıda sosyalist ekonomiler tatbikatı var
dır. Doğuda sosyalist ekonomiler tatbikatı var
dır, acaba kıymetli arkadaşlarımız hangi çeşit 
sosyalist ekonominin sahibidirler, sosyalist eko
nomiyi benimsemişlerdir, diye sormuştum. O za
man cevap alamamıştım, ama bu müzakereler 
sırasında bu cevalbı almış bulunmaktayız. Demek 
ki, arkadaşlarımız nevi şahsına münhasır bir sos
yalist parti hüviyetini benimsemiş bulunmakta
dırlar. Bunu hiçbir suretle tenkid için ifade et
miyorum, sadece vaziyeti tesbit için ifade edi
yorum. Bu açıklamayı yapmakla isabetli hare
kette bulunmuşlardır. Batıdaki sosyalist temayül
ler özel teşebbüsle kamu teşebbüsleri arasında 
daha evvel çeşitli vesilelerle ifade ettiğim gibi, 
bir karma ekonomi düzeni içerisinde farklılık 
mütalâa etmezler. Demek ki, Türkiye İşçi Par
tisi esasen, bilâhara verdikleri daha geniş izah
larda da açığa ulaştığı şekilde özel teşebbüse 
karşı katî olarak bir durum almış vaziyettedir
ler. 

Böyle olunca plânlama konusundaki görüş
lerini de dikkate almamız ioabeder. Plânlama 
konusunda kıymetli arkadaşlarımız sadece, bütün 
kamu sektörünü içerisine alan, serbest rekabet eko
nomisi fikrini reddeden, bir merkezî plânlama esa
sını da açıkça savunmaktadırlar. Bunları tesbit 
etmekte bütçe müzakereleri vesilesiyle meselele
rimize vuzuh kazandırmakta fayda vardır arka
daşlarım. Siyasi partiler de, müesseseler de, şa
hıslar da benimsedikleri fikirleri ciddiyetle sa-

— 743 — 
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vunnıak zorundadırlar. Madem ki bu fikirlerin 
karşısında bulunmaktayız, fikir haysiyetinin ica
bı olarak bu fikirlere karşı olan mütalâalarımı
zı muhalefette aynı saftayız falan gibi düşünce
lerden uzak bulunarak açıkça ifade edip izah 
etmek ve mukabil fikirleri ortaya atmak zorun-
luğundayız. (A. P. ve Y. T. P. sıralarından al
kışlar.) Aksi halde fikir haysiyetine sahiibolma-
mış oluruz. Aksi halde benimsemediğimiz fikir
lerin savunma gücüne sahilbolmadığı kanaatinde 
olduğumuz gibi bir hava yaratırız. Bunun için 
bendeniz bu noktalara temas ediyorum. Yoksa 
ne T. İ. P. ne mensup arkadaşlarıma bir şah
si tenkid yöneltmek arzusundandır bu fikirleri
mi açığa vurmak, ne de başka her hangi bir mü
lâhazanın neticesidir. Demek ki arkadaşlarımız 
özel sektöre inanmaktadırlar, özel teşebbüse inan
mamaktadırlar, bir merkezî plânlama yoluyle 
serbest rekabet ekonomisini bir yana bırakarak, 
memleketlerin, toplumumuzun ekonomisini dü
zenlenmesinin şart olduğuna inanmaktadırlar. 
Biz bu fikirlerin, sabahtan Sayın Feyzioğlu'-
nun ifade ettiği gibi, bugünün dünya realitele
rine uygun fikirler olmadığı, bugünün dünya re
alitelerinin daha çok refah ekonomisi fikrine 
doğru, refah devleti fikrine doğru gittiği kar
ma ekonomiye dayandığı, her memleketin şart
larına uygun karma ekonomi düzeni içinde re
fah devleti fikrinin gerçekleştirilmesi suretiyle' 
toplumların refaha ulaştırılabileceği kanaatinde 
olduğumuzu ifade etmeliyiz. Böyle bir merkezî 
plânlama esasiyle özel teşebbüsün bir ekonomik 
faktör olarak değersiz olduğuna inan bir ekono
miyle, bir toplum içinde hattâ demokratik düze
ne dayanan bir siyasi sistemin dahi kurulamıya-
cağı kanaatindeyiz. (Alkışlar.) 

Hele sosyal adalet anlayışımızı da kıymetli 
arkadaşlarımızın anladıkları gibi, sosyal adalet 
sadece gelirin fevziinde adalet, gelirin tevziin-
de denge meselesi değildir. Servetin tevziinde 
de denge meselesi hattâ eşitlik meselesidir de
mek gibi daha ileriye gidecek olursak bu çeşit 
bir sistemin demokratik sistemle bağdaştırılıp 
bağdaştırılamıyacağı üzerinde tereddütler izıhar 
etmemizden tabiî bir şey olamaz. Hattâ ben
deniz böyle bir sistemin Anayasamızla da na
sıl bağdaştırılabileceği hususunda, açık ifade 
edeyim, bâzı tereddütlere saıhip bulunmakta
yım. Kıymetli arkadaşlarımi'Z konuşmalarında 

| bunu da açıklarlarsa şüphesiz bütçe müzake
releri, 1966 bütçe müzakereleri Türk siyasi sis
temi bakıımından çok faydalı bir netice yarat
mış olur. Faraza Anayasamız bendenizin ka
naatime göre, karma ekonomi düzenine daya-

I nan bir Anayasadır, yani Anayasamız özel te
şebbüsü, hele ö'zel mülkiyeti tabiatiyle sureti 
kafiyede reddetmez, ama özel teşebbüsü red-

I deden bir Anayasa değildir bizim Anayasamız. 
Anayasamızda hattâ, «Karma ekonomiye daya-

I nan bir iktisadi düzen kurulur.» da dememeik-
I tedir açıkça. Ama Anayasamızın rulhu, Anaya'-
I samızı tetkik edecek olursak onun ruhu, karma 
I ekonomi düzenine dayanan bir ruhtur. Madem 
I ki Anayasamızı hem metni, hem ruhu ile tat-
I bike koymak gibi bir vazifenin sorumluluğu 
I altındayız, bunların hepsini dikkate almak mec-
I buriyetindeyiız. Bakın, Anayasamızın 39 ncu 
I maddesindeki devletleştirme hükmü ne şekil-
I dedir? «Kamu hizmeti niteliği taşıyan özel te-
I şebbüsler, kamu yararının gerektirdiği haller-
I de, .gerçek karşılığı kanunda gösterilen şekilde 
I ödenmek şartiyle devletleştirilebilir.» Buna mü-
I şabiıh hükümleri 40 ncı maddesinde de vardır. 
I Yani, Anayasamız özel teşebbüsü o derece 
I önemli bir faktör olarak kabul etmiştir ki, dev-
I letleştirme hali bahis konusu olduğunda bir de-
I fa kamu hizmeti niteliğini taşıması, kamu ya-
I rarmın olabilmesi baihis konusudur diye çok 
I hudutlu birtakım şartlar ortaya atmış bulun-
I maktadır. Demek ki, benim Anayasam karma 
I .ekonomiye dayanan, kamu teşebbüsü ile özel 
I teşebbüsü yanyana mütalâa eden bir ekonomi 
I şeklidir. Şimdi böyle bir ekonominin içerisinde 
I bu Anayasaya uygun tatbikat yapabilmek için 
I ne özel teşebbüsü, ne de kamu teşebbüsünü ih-
I mal edici bir yola iktidarlar gidemezler, kar-
I ma ekonomiyi benim Anayasam bu şekilde ka-
I bul etmiş ve tatbikini istemiştir. 
I ıSevıgili arkadaşlarım; bu mevzüdaki mülâ

hazalarımı daha fazla uzatacak değilim. Bu su j 

retle T. 1. P. nin temsil ettiği fikirlerin kısmen 
I vuzuha varmış olmasını böylece görmekten ta-
I biatiyle memnuniyet duyuyoruz. Yalnız, sayın 

parti sözcülerinin bizden sıonra yapacakları ko
nuşmalarda veyahut Meclisin bundan sonraki 
müzakereleri sırasında vesile buldukça yapa
cakları konuşmalarda zihinlerimizde tereddüt
ler yaratan böyle bir ekonomik ve sosyal sis-

I temin Anayasa'mızla ne şekilde bağda'ştırılabil-
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diğind, hattâ demokratik siyasi sistemle nasıl 
bağdaşitırılabildiğini ve kendi sistemleri içinde 
bugün bizim toplumumuzda tatbik şekli olan 
kamu iktisadi teşebbüslerinin kamu teşebbüsü 
mânasında kabul edilip edilmediğim açıklarlar
sa bu bakımdan zihinlerimizde uyanmış olan 
tereddütlerimiz de ortadan kalkmış olabilir. 
Yani bu son nokta üzerine ilk bütçe konuş
mamda da temas etmiştim, kamu teşebbüsü di
yoruz, Türkiye'de kamu teşebbüslerimiz şu an
da şu karma ekonomi sistemi içinde mevcut. 
Kamu iktisadi teşebbüsleri, teşekkülleri bunlar
dır. Acaba kıymetli arkadaşlarımız bir iktidar 
'kendilerine teveccüh edecek olursa, bu teşek
külleri, kamu teşebbüsü olarak kabul edecek
ler midir, etmiyecekler midir1? Yoksa bunlara 
kendilerine has bir tâbirle, bunlar Devlet kapi
talizmidir, bizim anladığımız mânada kamu te
şebbüsü değildir mi diyeceklerdir? Bu noktala
rı da vuzuha kavuştururlarsa şüphesiz daha zi
yade meselelerimiz aydınlığa doğru yöneltilmiş 
olur. 

Sevgili arkadaşlarım, bu sabah Sayın Pey-
zioğlu'nun yaptığı izahlardan bir nıokta da vu
zuha kavuştu. Muhterem C H. P. nin karma 
ekonomi düzeninden anladığı, ortanın solunun 
yerini bulamadım ben onun içerisinde yalnız... 
(A. P. ve Y. T. P. sıralarından alkışlar) Şimdi 
kıymetli arkadaşımız, C. H. P. nin karma eko
nomi sistemine inandığını ifade etti. Şüphesiz 
böyle olduklarını zaten bilmekteydik. Bunu duy
makla memnun olduk. Arada, Türkiye îşçi Par
tisi dışındaki partiler arasında, aslında pren-
sibolarak, temel ilke olarak bendenizin kanaatine 
göre büyük farklar mevcut değil. Aslında bü
yük farklar mevcut değil. Olsaydı büyük fark
lar, 1961 - 1965 devresinde bu partilerden her 
biri yanyana hükümetler, bir arada hükümetler 
kurar da iktisadi görüşler bakımından büyük 
ihtilâflara düşmezler miydi arkadaşlarım? Düş
medik. Ne kurarken düştük, ne işleyişi sırasında 
ihtilâflara düştük, işleyişi sırasındaki bütün ih
tilâflarımız zihniyet farklılıklarından, partizan 
idareye sen gidiyorsun, ben gitmiyorum, hikâ
yelerinden doğmuştur, iktisadi felsefeden ara
mızda ihtilâflar doğmamıştır. Bu itibarla karma 
ekonomi fikri bakımından arada büyük farklar 
yok. Esasen bir vesile ile de söylemiştim, bu tar
tışmalar 1946 - 1950 arasında da yapıldı. Demok

rat Parti, liberal ekonomiyi benimsemiştir, de
nildi. Ama Demokrat Parti iktidara geldi, C.H.P. 
sinin devletçiliğinden hiç de farklı bir hüviyet 
ortaya koymadı. Bendenizin mazideki ekonomik 
şartları tetkikim budur. Eee, nereden çıkıyor bu 
münakaşalar? Bu münakaşalar zihniyet farklı
lıklarından doğmaktadır. 

Şimdi, sabahtan Sayın Feyzioğlu Adalet Par
tisi için daha çok mahdut büyük sermayedarlara 
dayanan ve daha çok 19 ncu asır kapitalist eko
nomisinin temsilcisi bir siyasi teşekküldür, o hü
viyettedir, onun için karma ekonomi anlayışımız 
Adalet Partisinden farklıdır, dediler. Adalet 
Partisi hakkında tatbikat yönünden bu istika
mette bâzı teredütler izhar etmek için sebepler 
mevcuttur arkadaşlar. Ama, Adalet Partisi de 
buraya çıkıyor, üç gün önce Sanayi Bakanının 
ağzından dinledik, biz özel teşebbüsü, özel sek
törü şu şekilde anlıyoruz, dedi ve Türkiye'de özel 
teşebbüs gücünü harekete getirmek imkânına 
sahip, sermayedar veya sermayedar olmıyan bü
tün vatandaşlar özel sektördür, özel teşebbüs gü
cüne dâhildir, bunları destekliyeceğiz, dedi. De
mek ki, prensip itibariyle Adalet Partisi de 
karma ekonomiyi bizden başka anlıyaıı bir parti 
hüviyetini kabul etmemektedir. Nereden doğu
yor aramızdaki farklılıklar? Zihniyet farklılık
larından doğuyor. Bu noktada bâzı tereddütleri 
bizler de taşımaktayız, iktidara ve Hükümete 
ricamız, bu çeşit tereddütleri daha çok kuvvet
lendirecek şekilde icraattan kaçınmalarıdır, ifa
de ettikleri istikamette icraatlarını yönelttikleri 
takdirde kafalardan bu tereddütler silinecek o 
zaman karma ekonomi anlayışı, Anayasamızın 
biraz önce okuduğum esasları içerisinde hep be
raber, bütün partiler tarafından benimsenmiş 
olacak, partiler aralarındaki farklılıkları o zaman 
zihniyetleri ile metotları ile, tatbikatları ile or
taya koyacaklardır. Bendeniz gerek Hükümetten 
gerekse iktidar grupundan bu vesile ile zihin
lerde tereddütler yaratıcı tatbikattan kaçınma
larım temenni etmek isterim. Bir başka temen
nim de bu vesile ile, birinci konuşmamda da 
arz etmiştim, Türkiye işçi Partisinin temele ta
allûk eden, doktrine taallûk eden görüşleri kar
şısında, Hükümetin meselelere vuzuh verici çalış
malar yapmasıdır. Bilhassa gelecek bütçede bu 
mevzularda bütçe gerekçesinde geniş malûmat 
bekliyeceğiz. özel teşebbüs nedir? Türkiye'de 
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sayın arkadaşlarımız derler ki, özel te
şebbüs dediğimiz nedir? önemsiz bir eko* 
nomik faktör, üç gün, beş gün sonra za
ten yok olmaya mahkûm bir faktör. Böy
le değil Türkiye'nin ekonomisi diyoruz. O 
halde Hükümete düşen vazife bu mevzuda yapı
lan tenkidler karşısında Türkiye'de özel teşeb
büs nedir? özel teşebbüs gücü nedir? özel te
şebbüs hangi sahalarda, hangi ekonomik faali
yetlerle, hangi sanayi faaliyetlerle Türk ekono
misine büyük hizmetler yapabilirdi? Bunlar 
açıkça ortaya konmalı, bunlar açıkça delilli, ista
tistik! rakamlı bilgilerle cerhedilebilmeli ki, çı
kartılan karşı fikirlere ikna edici cevaplar veri
lebilmiş olsun. Bu temennimi de ayrıca bu vesile 
ile ifade etmek isterim. 

Sayın arkadaşlarım, 1966 bütçe müzakere
leri dolayısiyle plân uygulamaları bakımından 
bir önemli konu da açığa çıkmış bulunmakta
dır. Biz plân uygulanmasında umumiyetle 
şimdiye kadar finansman güçlüklerinin, iç ve 
dış finansman güçlüklerimin asıl önemli unsur 
olduğu kanaatinde idik. Ama öyle olmadığı 
meydana çıkmaktadır, iç ve dış finansman güç
lüklerinden ziyade, teşkilâtlanma meseleleri
nin, proje hazırlama meselelerinin, idarede re
form konusunun, plân uygulamasında ciddiyet 
konusunun büyük önem taşıdığı ortaya çıkmak
tadır. 1964 yılında bütçe gerekçesinde mevcut 
34 milyon dolarlık finansman ve proje finans
manı kredisi kullanılmadığı için 1965 e devre
dildi der bütçe gerekçesi. İmkânı mı var? 
Tatbik edemiyoruz. Demek ki, bu konular, fi
nansman konuları kadar önemli konulardır. 
Gerek plânımızda, gerekse yıllık programları
mızda bunları ortadan kaldırıcı çeşitli ted
birler kabul edilmiştir. Bu tedbirleri tatbike 
koyamamaktayız. Sadece muhterem arkadaşla
rım, Türkiye'ye mahsus bir mesele değil bu. 
Bilmiyorum Hükümetin bu konuda da dikkat
lerini çekmek isterim. Dünyada gelişmiş mem
leketlerin az gelişmiş memleketlere yardım 
fikri gün geçtikçe za'fa uğramaktadır. Nitekim 
1961 yılından 1966 yılma kadar az gelişmiş 
memleketlere, gelişmiş memleketlerin yaptık
ları yardımların sabit rakamlar halinde kal
dığı söylenmektedir. Yani gelişmiş memleketler, 
az gelişmiş memleketlere yardım fikrinden 
uzaklaşmaktadırlar. Bunun da çeşitli sebepleri 

vardır. Gelişmiş memleketler şikâyet ederler, 
az gelişmiş memleketlere verdiğimiz yardımlar 
lâyıkı ile kullanılmamaktadır. Lâyıkı ile teş-
kilâtlanmamaktadır, bu memleketler. Proje yap
ma bakımından yetersizlikler göstermektedirler. 
Başaramıyacakları sanayiin gerçekleştirilmesi yo
luna gitmektedirler gibi bâzı bahaneler de 
ileri sürerek, yardım fikrimi hafifletmeye çalış
maktadırlar. kaldı ki, dünyada bilhassa gıda 
maddeleri istihsali bakımından nüfus artışı ile 
istihsal artışı arasındaki bir dengesizlik dola
yısiyle Malthus, Markx'ın önüne geçmektedir, di
yorlar. Yani nüfus artışı istihsal artışını kar-
şılıyamadığı için yakın bir gelecekte dünyayı 
bir kıtlık bekliyebilir denilmektedir. Bu iti
barla önümüzdeki yıllarda dış yardımların da 
azaltılması gibi bir vaziyet doğabilir. O halde 
hem, iç şartlarımız yönünden, hem dünya şart
ları yönünden hükümetlerin plân uygulamaları
na, başarılı plân tatbikatına çok ciddî önem 
vermeleri mecburiyetiyle karşı - karşıya bulun
maktayız. Sayın Hükümete bu vesile ile ilk 
konuşmamda da ifade ettim, sözcülerimiz de 
ettiler, plân uygulaması konusunda Devletin 
merkezi hükümet teşkilâtından başlıyarak bir 
defa idari teşkilâtlanmasını, ıslah etmesi sure
tiyle, zihniyetlerdeki idari reformu sağlamak 
suretiyle, idari reform, idari reform, diyoruz, 
idari reform aslında kanunla halledilecek me
sele değildir. Teşkilâtla halledilecek kısımları 
vardır. Onların çalışmaları zaten yapılmış 
belki de bitmiştir. Merkezi Hükümet teşkilâtı
na ait çalışmalar mevcuttu; bizim Hükümette 
bulunduğumuz zamanı dahi. Bakanlıkların taşra 
teşkilâtı konusunda çalışmalara girişildi denil
di ; bir iki sene önce mahallî idareler teşkilâtı 
üzerinde çalışmalar yapıyoruz denilmektedir. 
Bunlar biran önce bitirilmek zorundadır. Bu
nun yanında da zihniyetlerde idari refor
mu gerçekleştireceksiniz. Yani verimli, idare, 
süratli idare fikirleri âdil, tarafsız idare fikir
leri gerçekleşecek, plân uygulamalarımız başa
rılı bir hale sokulacak. Aksi halde hem Türkiye 
şartları bakımımdan uzun uzun bütçe müza
kerelerinde izah edildi, hem de biraz önce arz 
ettiğim gibi dünyadaki temayüller bakımın
dan yarın müşkül vaziyetlerle karşı - karşı
ya gelebiliriz, Türk toplumu olarak. Bu va
ziyetlerle karşı karşıya gelmemek için de bu-
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günden hükümetlerimizin ve iktidar grupla
rımızın gerekli tedbirleri almaları elbet ieabeder. 

Sayın arkadaşlarım, Sanayi Bakanlığı büt
çesi burada tartışılırken, görüşülürken bir hu
sus dikkatimi çekti. Hükümete bu konuda da 
kısaca Y. T. P. Meclis Grupunun bir görüşünü 
açıklıyacağım. Türkiye'de bir sınai hamleye ih
tiyaç vardır diyoruz. Hakikaten bu mevzuda bü
tün grupları mutabık gördüm ben, bu bütçe mü
zakerelerinde. Bilhassa iktidar grupunun bâzı 
büyük sınai üniteleri programa ilâve ettim de
miş olmasını da memnuniyetle karşıladık. Güb
re sanayii konusunda, çimento sanayii konusun
da, zannediyorum onlara ilâve edecek bâzı sınai 
kolları daha olacaktır, programa, plâna ilâve et
tik dediler, bâzı sanai kollarım. Bu suretle sa-
nai hamle fikrini gerçekleştirme esasını kabul et
tiklerini ki, Hükümet programında da kabul 
edilmişti bu esas, görmekle memnuniyet duyduk. 
Yalnız, Türkiye'de bir çimento fabrikası yaptı
racağız, teknisyenlere bu fabrikanın yerini tes-
bit edin diyecek olursa Hükümet, faraza diyo
rum, misal olarak, teknisyenlerin yer olarak tes-
bit edecekleri yer, muayyen büyük merkezleris
iniz olacaktır. Umumiyetle bunlar için hammad
de bakımından, diğer istihsal faktörleri bakımın
dan yer daima daha çok gelişmiş bölgelerimiz-
dir. Programımızda, plânımızda az gelimiş böl
gelerle, gelimiş bölgeler arasında denge fikri 
var, coğrafi denge fikri var. Sektörler arasında 
denge fikri var. Bunu nasıl tatbike koyacağız? 
îşte bendeniz bu mevzuda Hükümete bir görüşü
müzü ifade etmekte fayda görürüm. Türkiye 
millî hedefleri bakımından bütün Türkiye'ye 
yaygın bir sınai örgüt kurulabilmek için muay
yen bölgelere ayrılmak mecburiyetindedir. Ev
velâ böyle bir bölge ayrılması yapıp her bölge
de gelişmesi mümkün sanayiin o bölgede geliş
tirilmesine çalışmak plânın esas hedeflerinden, 
plânın esas ilkelerinden biri olmalıdır. Zaten 
plân stratejisinin bölgeler arası denge fikrini 
gerçekleştirebilmek ancak böyle bir metotla 
mümkündür. Onun için bu konuya ki, bölge 
plânlaması fikri de bunun sonunda oraya gider, 
sektör plânlaması fikri de bunuu sonunda oraya 
gider, Hükümetin tüm olarak işte falan fabrika
yı kurmaya istiyaç vardı, tetkikini yaptırdım, 
falan yeri buldu. İstanbul'umuzun maalesef 
birçok hallerde, bir sanayi merkezi olmaması 
lâzımgclen bölgeleri dahi, sanayiin sıkıştığı yer

ler haline getirilmektedir bu suretle. Bu isabetli 
bir plân tutumu olamaz. Bizim görüşümüze gö
re bu noktada Hükümetin dikkatini çekmekte 
fayda mülâhaza ediyoruz. 

Sayın arkadaşlarım, tarafsız idare konusun
da hassasiyet gösterdiğimiz hususları bundan 
önceki konuşmalarımızda ifade ettik. Hükümet
ten bir hususu, bu idari tasarruflar konusunda 
bilhassa dikkate almasını tavsiyeye değer gör
mekteyiz. Hükümet şüphesiz iktidarda olan bir 
grupa dayanmaktadır. O grupun mensuboldu-
ğu partinin bir programı vardır, Hükümetin 
kendisine mahsus bir programı vardır. Bunları 
gerçekleştirmek için icraatta bulunacaktır. Bun
da hiç kimsenin şüphesi bahis konusu olamaz. 
Demokratik rejimin tabiî icabıdır bu. Bu itibar
la idare, Hükümetin bu yoldaki gayretlerine 
yardımcı olmak mecburiyetindedir. Muayyen 
bir iktidar partisinin programı vardır, muayyen 
bir iktidar Hükümetinin programı vardır. Bu 
yoldaki Hükümet çalışmalarına yardımcı olacak
tır, idare. Ama idarenin yardımcı olması fikrini, 
idarenin siyasi iktidarın her emrine evet demek 
mânasında anlıyacak olursa Hükümet, o çeşit 
idareden kendi programını tatbik etmeye de im
kân bulamaz, bizim kanaatimiz. Yani idare her 
şeyin başında şahsiyetine sahip bir idare olma 
zorundadır. Muayyen idari ünitelerin başında 
bulunan eşhas vilâyetlerimizde valilerimiz, ik
tisadi Devlet Teşekküllerimizde umum müdür
lerimiz, Devletin çeşitli teşkilatındaki mesul va
zifelilerimiz, Hükümetin her dediğine bir mutlak 
surette evet demek mecburiyetinin altına soku
lacak olursa o idareden tarafsızlık beklemeye, 
o idareden adalet beklemeye, o idareden verim 
almaya imkân yoktur sevgili arkadaşlarım. 
(Bravo sesleri, alkışlar.) 

Memur teminatı dediğimiz şey nedir ? Memur 
teminatı, muayyen sübjektif haklar bakımından 
kazai murakabeye tabi tutuyoruz meseleleri. 
Amma teminat orada bitmez tabiatiyle. Bir 
yere tâyin edilmiş olan insan, alacağı bir emri 
kendi ihtisası çerçevesi içersinde bir süzgeçten 
geçirip de ihtisasının kendisine telkin ettiği gö
rüşünü ifade etmek cesaretinden mahrum hale 
getirilecek olursa, o memura teminatlı memur 
demek imkânı olamaz. Çünkü mütalâasını be
yan etmiş olmakla daha dün geldiği bir mevki
den ertesi gün bir başka yere, sübjektif hakları 
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mahfuz kalmak şartı ile de olsa, başka bir yere 
nakledileceğini düşünen bir insan, «çocuğum 
var, okuyan çocuğum var, şu aile güçlüklerim 
var, başıma bu felâket geleceğine ne yapayım, 
emredileni aynen tatbik edeyim» demek gibi 
bir yola girer, insan ruhunun, insan psikoloji
sinin tabiî icabıdır bu. Bir memleketin bütün 
idare kadrolarını işgal etmiş her şahsı birer 
kahraman olarak mütalâa etmeye imkân yok
tur. Her şahsın her türlü fedâkârlığı heran 
göze alacak şekilde mütalâa edilebilmesine im
kân yoktur. O halde bendeniz Hükümetin son 
tasarrufları dolayı siyle idareye böyle bir istika
met vermek havası içersinde bulunduğu inti
baını almış bulunmaktayım, açık. Böyle bir 
istikamete götürecek bu şekilde şahsiyetinden 
yoksun hale getirilecek bir idare, inanınız ki ne 
Hükümete yardımcı olabilir, ne iktidar grupuna 
yardımcı olabilir, ne de Türk Milletine yardımcı 
olabilir. O halde, bu meseleleri mülâhazaları
mın başında ifade ettiğim gibi, elbet programı
nızı tatbike koyacaksınız, elbet Hükümet prog
ramı tatbike konulacaktır; ama idarenin içinde 
bulunduğu şartları da bu mülâhazalar içinde mü
talâa edip tasarrufları ona göre yapmak icabe-
der. Aksi halde Türkiye'mizde yıllardan beri 
hasretini çektiğimiz tarafsız idare, âdil idare, ve
rimli idare fikirleri maalesef hayal olmakta de
vam eder. 

Sayın arkadaşlarım, bütçe münasebetiyle 
yaptığım ilk konuşmamda temas etmiştim. Esa-
sen meselelere çok uzun temas etmiştim. O ko
nuşmamda. Bu defa temas etmek niyetinde de
ğilim. Fakat sabahtan Sayın Feyzioğlu'nun te
mas ettiği, bu din istismarı konusuna bir iki 
cümle ile temas etmek ihtiyacını ben de duy
dum. Türkiye'de şu siyasi prestij sağlanma fik
rini, suni birtakım gayretlerle sağlayıcı hale 
getirmekten çıkartmak mecburiyetindeyiz arka
daşlar. Din konusu fevkalâde önemli bir ko
nudur. Din konusu hakikaten mukaddes bir 
konudur, Türk milletinin büyük önem verdiği 
bir konudur. Hattâ istismar edene, sen bunu 
istismar ediyorsun diyebilmek dahi bir cesaret 
meselidir. Âdeta bu derece milletimizin önem 
verdiği, bu derece kutsî, bu derece millî bir 
konudur. Lütfedin bu konuyu küçük siyasi 
menfaatler için istismardan vazgeçelim. (Alkış
lar «bravo» sesleri). 

Sevgili arkadaşlarım, alkışlarınıza teşekkür 
ederim. Şimdi, sabahtan kıymetli arkadaşım 
mevzua temas ederken, kendi kendime düşün
düm ; tamamen haklı konuşmaktadır. Din mev
zuunda istismarlar yapılıyor ve bir ifade kul
landılar. «Allah'ın yüce adı yüce siyasi maksat
lar için kullanılmamalıdır» dediler. Tamamen 
isaıbetli bir teşhis. Fakat o anda kafamda ne 
geçti biliyor musunuz arkadaşlar; Demirel son 
Bayram Gazetesindeki makalesiyle, benim kana
atimce dinî istismar etmiştir, açık. (C. H. P. sı
ralarından alkışlar) Fakat Demirel niye yaptı 
bunu acaba dedim? Demirel'i de biraz isyan 
hissiyle doldurdular gibi geldi bana. Seçimler 
sırasında hani bir Masonluk şeyi dolaştı ortada.. 
Bir foto kopi dolaştı. Kim dolaştırdı, nasıl 
dolaştı bilmiyorum. («Halk Partisi dolaştırdı» 
sesleri, gülüşmeler) Ama ben seçimlerde hangi 
bölgeye gittiysem, hangi köye gittiysem Sakar
ya'da gördüm o foto kopiyi, dolaştı.... 

Şimdi sevgili arkadaşlarım her ikisi de din 
istismarıdır, («Bravo» sesleri) biri bir istika
mette, biri bir istikamette. Açık benim kanaa
timce. (Alkışlar) Onun için istirham ediyorum 
ki, politika biraz da tenezzül meselesidir. Yani 
vatandaşın oyunu birtakım küçük hesaplarla 
almaya tenezzül edip etmemek meselesidir Po
litikacı bu tenezzülün içinde bulunmamalıdır. 
Demokratik rejimi başka türlü yerleştirenleyiz. 
Ne olacak bu tenezzüllerle oy toplıyacaksmız, 
iktidara geleceksiniz. Üç gün içersinde, rengi
niz ortaya çıkacağına göre, üç gün içersinde 
gerçek kabiliyetlerinizle orada oturamıyacağmız 
anlaşılacağına göre kaç para eder o politikalar 
o reyler? (Alkışlar) 

Kimseyi ima etmek için söylemiyorum arka
daşlar. 

P> İSKAN — Sayın Alican üç dakikanız var 
efendim. 

Y. T. P. GRUPU ADINA EKREM ALİ
CAN (Devamla) — Sevgili arkadaşlarım, bu 
itilbarla istirham ediyorum, bu din istismarı ko
nusundan kendimizi sıyırıp iktidarlar olarak 
Anayasamızın çerçevesi işinde bu memlekette 
din politikasına vuzuth getirici, gerçek din ih
tiyacımızı karşılayıcı neler yapabileceîksek 
hep birlikte bunları yapmaya çalışalım, ilk 
konuşmamda ifade ettim bunları. Gerisi, sayın 
arkadaşımın dediği giibi «cüce maksatlarla dini 
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kullanma» mânası taşır ki, buna da hiçbirimizin 
tenezzül etmemesi henşeyden evvel şahsi hay
siyetimiz konusudur. 

YUSUF AZÎZOĞLU (Diyarbakır) — Sa
yın Başkanım lütfen sözcünün sözlerini bitirme
sine imkân veriniz. Rica ediyoruz gıerekirse 
bu istirhami'mızı oya koymanızı diliyoruz. 

Y. T. P. ADINA EKREM ALİOAN (Devam
la) — Bitiyor Sayın Başkanım bitiyor kâfidir 
müddet. 

BAŞKAN — Sözcü böyle bir şeye ihtiyacı 
olmadığını söylüyor Sayın Azizoğlu. 

Y. T. P. GRUPU ADINA EKREM ALI-
CAN (Devamla) — Efendim, ben müddetimi 
'kâfi görüyorum zaten, daha fazla uzatmak ni
yetinde değilim. Gözlerime bakanlar ne dediği
mi anladılar herhalde. (Gülüşmeler) 

Sayın arkadaşlarını, bugün'kü ve bundan 
önceki konuşmalarımızdan da anlaşılmış olaca
ğı üzere Y. T. P. Meclis Grupu her konuya tak-
dimen ele alınmaları gereken, ekonomik ve sos
yal dâvalarımıza cesur ve hamleli çözüm şe-
'killeri aranmasını, tarafsız, âdil, çalışkan ve 
verimli bir idare kurulmasını, siyasi rejimimi
zin her türlü istismar ve tavizleri ortadan kal
dıran gerçdk, toplumcu ve medeniyetçi bir ni
teliğe ulaştırılmasını teminatlı bir demokrasi
nin ve özlediğimiz refah Devletinin temel şart
ları saymaktadır. Bu şartların yerine getiril
mesinde asıl görev ve sorumluluğunun işbaşm-
daki hükümetlere düştüğünde kimsenin şüphesi 
olmamak gerekir. Yeni Türikiye Partisi Meclis 
Grupu bütçe müzakereleri sırasında birinci 
Adalet Partisi Hükümetini böyle bir görev ve 
sorumluluk anlayışı içerisinde bulamamış, bu
lunamamış olmanın üzüntüsünü duymuştur. 
1966 malî yılı bütçesini bu sebeple müspet kar-
şılıyamadığımızı ifade edenken, hataların tas
hih edilmeleri yolundaki samimî temennilerimi
zi tekrarlar, yeni malî yılın memleketimize 
ve topluluğumuza hayırlı olmasını dileriz. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; söz 
sırası şimdi M. Partisi Grupu adına yapılacak 
konuşmada. Millet Partisi Grupu adına daha 
evvel Faruk önder konuşacağını beyan etmişti, 
bu yolda Riyasete bir önerge verilmişti. Fakat 
şimdi başka bir önerge ile Millet Partisi Grupu 
adma Sayın Osman Bölükbaşı'nın konuşacağı 
bildirilmiştir. Buyurunuz Sayın Bölükbaşı. 

Muhterem arkadaşlarım; Millet Partisi Gru
pu adına konuşacak Sayın Bölükbaşı Yüce He
yetinizden bir ricada bulunuyor; ben konuşma
larımı böyle bir tahdit olacağını hesaplamıya-
rak daha uzun bir zaman içinde konuşabilecek 
şekilde hazırlamıştım, konuşmam birbuçuk saat 
kadar sürebilir, Yüce Heyet bana bu imkânı 
versin, diye bir takrir yollamıştır. Bu hususu 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. Sayın Bölükbaşı müd
detiniz 1,5 saattir efendim. (Alkışlar.) 

M. P. GRUPU ADINA OSMAN BÖLÜKBA
ŞI (Ankara) — Sayın Başkan; Sayın milletve
killeri, bütün Devlet faaliyetlerinin gözden ge
çirildiği, hal ve âtiye ait düşünce ve temenni
lerin ortaya konduğu, bir murakabe ve karşı
lıklı aydınlatma vasıtası olan bütçe müzakere
leri sona ermek üzeredir. Bugüne kadar cere
yan eden müzakerelerde ortaya konan görüşle
rin ilhamı ile bâzı temel meseleler üzerinde bir 
kere daha durmak, düşündüklerimizi, temenni 
ve endişelerimizi Yüce Meclis önünde belirtmek 
zaruretini hissetmiş bulunuyoruz. 

Samimî uyarmalarımızı dile getiren gayret
lerimiz, .bâzı hayatî konularda iktidarla Millet 
Partisi arasındaki farklı görüşleri uzlaştırıcı 
bir neticeye bizi götürseydi konuya şüphesiz 
tekrar dönmek lüzumunu hissetmezdik. 

Muhterem milletvekilleri; 
Saltanat rejiminin bütün şekillerini ve tek 

partili otoriter idareyi, daha önce deneyen mil
letimiz için, demokrasi idaresi kanaatimizce son 
tecrübedir. 

Çok kısa ömürlü olan evvelki hürriyet dene
melerinden sonra, 1946 da girdiğimiz yeni ha
yat tarzı 1960 da bir ihtilâle müncer oldu. 

Türk Milleti için büyük bir talih eseri ola
rak, 1961 de tekrar demokratik hayata dönüldü. 
Bu hayatın devam etmesi, rejimin bir kazaya 
uğramaması için herkes kendisine düşeni, bü
yük bir mesuliyet ve tarih şuuru içinde yapmak 
zorundadır. 

Bu gerçek ihmal edildiği takdirde, asırlık 
gayretlerin boşa gitmesi kanaatimizce mümkün
dür. 

Son tecrübe dediğimiz demokrasi idaresi, 
Tanrı korusun, bir gün nihayet bulursa, onun 
enkazı üzerinde kurulacak idarenin başta adı 
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ne olursa olsun, sonunun nereye varabileceğini 
kestirmek tarih ve sosyoloji ilminin verilerini 
bilenler için hiç te güç değildir. 

Böyle bir ihtimal üzerinde durmamızı belki 
çok görenler olacaktır. Ne yapalım ki, biz geçir
diğimiz tecrübelerden aldığımız dersleri ve akim 
icaplarını zararlı bir hayalperestliğin ra
hatlığı uğruna unutamıyoruz. Uzun yılların 
met ve ceziri içinde çırpınmış, çile çekmiş ve 
demokrasinin gerçek mânada kurulması uğrun
da ömründen ve herkes için aziz olan varlıkla
rından çok şey feda etmiş kimselerin acı tecrü
belerinden fışkıran endişelerini tecrübe ve in
saf sahibi olanlar herhalde çok görmiyecekler-
dir. 

Muhterem Milletvekilleri; 
İktidarla Millet Partisi arasında çok hayati 

konularda beliren görüş ayrılıkları devam 
etmektedir. 

Bütçenin tümü üzerinde konuşan sözcümü
zün ortaya koyduğu mütalâalar Hükümet tara
fından cevapsız bırakılmıştır. 

Bu görüş ayrılıkları bilhassa demokrasiyi 
anlayışta ve memleket şartlarını takdirde ken
dini göstermektedir. 

İktidara göre, demokratik rejim Türkiye'de 
tamamiyle oturmuş, başta iktidar olmak üze
re meşruiyetin dışına çıkmak imkânı herkes için 
ortadan kalkmıştır. Bu itibarla A. P., rejim 
meselesinden bahsedenlere karşı hiddetle karı
şık bir allerji duymaktadır. 

Sayın Demirel'in çeşitli beyanlarında bu ruh 
haletinin, bu yanlış inanışın tezahürlerini gör
memek mümkün değildir. 

îşte Millet Partisi, evvelâ bu kanaati bütün 
iyi niyetine ve arzusuna rağmen payla§ama-
maktadır. 

Bunun nedenlerini bir kere daha dil/e ge
tirmeyi ve iktidarı uyarmayı kaçınılmaz bir va
zife saymaktayız. Bu bizim hem demokratik 
rejime, hem de vatana bağlılık vazifemizdir. 

Muhterem Milletvekilleri; 
Kahredici bütün şartlara rağmen, devirler 

boyunca, yalnız inandıklarını söylemiş ve söy
lediklerine inanmış ve bu yolun çilesine şeref
le katlanmış kimseleri bünyesinde toplayan 
Millet Partisinin, demokratik rejime bağlılığı, 
onun gözü kapalı muarızlarının da kabul ve iti
rafa mecbur olduğu bir gerçektir. 

Meşruiyet ve Anayasa hâkimiyeti uğrunda 
geçirilmiş imtihanların ortaya koyduğu bu ger
çeği kısa bir zaman evvel Sayın Başbakan da, 
bu kürsüde ifade etmek kadirşinaslığında bu
lunmuşlardır. 

ileri süreceğimiz görüşlerin ve dile getire
ceğimiz vatansever endişelerin, vicdanlarda 
yerleşmiş olan bu hüviyetimizin ışığı altın
da değerlendirileceğini ümit etmek isteriz. 

Muhterem Milletvekilleri, demokratik re
jimin dayandığı zemin bakımından bugün Tür
kiye'deki fiilî ve hukukî durum nedir? 

Evvelâ bunu tesbite çalışacağız. 
Yüksek malûmlarıdır ki, demokrasi, Garplı 

telâkkiye göre sadece bir seçim ve oy meka
nizması değildir. Bir hayat felsefesi, bir dünya 
görüşü, bir inanışlar ve teminatlar rejimidir. 

Bu hayat felsefesinin, bu dünya görüşünün, 
ruhlara nüfuz etmesi ve böylece demokrasinin 
vicdanlarda teminat ve müeyyidesini bulması 
şüphesiz, bir heyetin derhal alacağı kararlarla 
kısa bir zaman içinde sağlanamaz. Bunlar, ha
yat potasında eriyen nesillerin gayret, feda
kârlık ve ıstıraplariyle meydana gelir. 

Gelenekler, taammüll'er ve itiyatlar olarak 
cemiyet hayatına temel olur. Demokrasinin ger
çek teminatı her şeyden evvel bu mânevi 
unsurlardır. 

Yazılı bir Anayasaya sahibollmadığı halde, 
bugün İngiltere'de bizim endişe ile üzerinde 
durduğumuz ihtimalleri kanunlardan ve mües
seselerden çok daha kuvvetli bir şekilde önle
yen işte bu mânevi unsurlardır, j^ 

Orada gerçekleri günü gününe öğrenmek im
kânına kavuşmuş teşkilâtlı bir halk efkârının 
asırlık alışkanlıklarla bilenmiş tesirli bir bas
kısı vardır. 

Demokrasi ve hak mefhumuna bağlılık, mil
lî terbiye ve görenek yolu ile insanların sa
dece kalblerine değil, tâbiri caizse hücrelerine 
kadar nüfuz etmiştir. 

Bugün Mecliste ve A. .P saflarında bulunan 
Ordinaryüs Prof. Sayın Ali Fuat Başgil, bu mâ
nevi unsurların büyük değerini veciz bir şekil
de dile getirmiştir. 

Sayın Ali Fuat Başgil «Demokrasilerde va
tandaş hak ve hürriyetlerinin korunması mese
lesi» adlı eserinin 9 ncu safyasmda «Hak ve 
hürriyetlerin teminatı her şeyden evvel ruhlar
dadır.» başlığı alltmda şöyle demektedir : 
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«Her şeyden evvel şuna inanmalıdır ki, bir , 
memlekette hakkın ve hürriyetin teminatı ne 
birtakım kelime oyunlarında ve meydan nu
tuklarında, ne de her gün bozulup yeniden ya
pılan temelsiz kanunlardadır. Fakat bu te
minat, o memleket, insanlarının ruhlarında, me
deni cesaret ve ahlâki terbiyelerindcdir. Bu 
cesaret ve terbiyenin esası şudur : Vatandaş, ' 
evvelâ, kendisi hak ve şuuruna ve hürriyet sev
gisine sahibolacak, hakkı duyacak ve hürriyeti 
medeni insanlığın yegâne yaşama ve yükselme 
yolu olarak sevecektir. Sonra da, muktedir ise 
eliyle ve koluyla, dcğillsc -diliyle ve kalemi ile, 
buna da muktedir değilse, haksızdan nefret edip 
yüz çevirmek suretiyle hakkı ve hürr'ycti, kime 
karşı olursa olsun korumıyarak müdafaa ede
cektir. 

îşte okuyucum, demokrasi fertleri bu cesa
ret ve terbiye ile bezenmiş mert ve erkek mil
letlerin hükümet rejimidir. 

Bu terbiyeyi almamış ve fertleri birbirleri- ' 
ne kardeşlik duygusuyla ballanmamış memle
ketlerde, bilhassa dikkatinize arz ederim, de
mokrasi makinasımn işlemesine imkân yoktur. 
Çünkü bu türlü memleketlerde hakkın ve hür
riyetin ahlâki teminatı yoktur. 

Bu teminatın olmadığı bir memelekette ise, 
demokrasi, sırf bir şekilden ibaret kalır ve 
halkın yani büyük bir ekseriyetin faydasına 
isliyen bir makina olmaktan ziyade şahıs ve 
zümre menfaatini gözeten bir Hükümet gidişi 
şeklini alır. 

Şahıs ve zümre menfaatleri güden rejime, 
demokrasi değil, medyokrasi, yani aşağılık re
jimi (ve demagoji) yani «Şarlatanlık ve sahte- * 
karlık» İdaresi denir.» 

Demokratik rejimin en kuvvetli teminatımın 
mânevi unsur olduğunu belirtmek için Sayın 
Başgil'in eserinden aldığımız bu satırlar ta
rihî ve sosyolojik verilere tamamiyle uygun
dur. 

örnek olarak aldığımız İngiltere ile biz
deki şartların eşit olduğunu temas ettiğimiz 
mânevi firenlerin bizde de aynı kuvvetle işle
diğimi hiçbir insaf cahibi iddia edemez. 

Memleketimizde, halkı zamanında öğrenme 
imkânından mahrum eden fiilî engellerin, ay
dınlatma vasıtası adı altında, halkı aldatma 

vasıtası olarak işliyeaı çeşitli müesseselerin ve 
bilhassa ikbalini yol göstereceği vatandaşı al
datmakta ariyan politikacıların çok sayıda bu
lunduğu bir gerçektir. 

Eğer böyle olmasaydı, politikacılar yüzün
den memleket buhranlara, ihtilâllere sürük
lenmez ve demokrasi düzeni de arızasız işlerdi. 
Biz hâdiselerin teferruatına inmeden bu neti
ceyi ifade ile iktifa edeceğiz. 

Sayın Başbakan gibi engin demokrasi tec
rübesine sahibolduğumuz yolunda zararlı kelâm 
rüşvetlerine iltifat etmeyip gerçekleri ve en
dişelerimizi dile getirmekte devam edeğiz. 

Mânvi unsur bakımından Türkiye'ıiin du
rumunu Sayın Başgil, eserinde şöyle ifade 
etmiştir : 

«Acı da olsa söylemek lâzımdır ki, demok
rasinin mânevi iklimini vücuda getiren hak 
şuuru ve hürriyet terbiyesi bizde hâlâ kökleşip 
umumilesmemiştir. Trnzimattan yani 100 kü
sur seneden beri hasretini çektiğimiz halde bu 
topraklar üstünde temiz bir hak ve hürriyet 
idaresinin temel tutam amasının başlıca sebebi 
bence budur. Bu eksiğimizi gidermek için ne 
yapmalıyız? 

Bu noktada baştan aşağı bir mektep ve 
maarif siyaseti ve halk terbiyesi meselesi ile 
karşılaşmaktayız.» Sayın Başgil mütalâalarını 
böyle bitiriyor. 

1956 yılında yayınlanan ve o zamanki, mem
leket gerçeklerinden mülhem olan bu eserin 
neşrinden bu yana geçen 10 yıl, her halde bu 
ve diğer zaıflarımızı tamamiyle tedavi etmiş 
sayılamaz. 

Hattâ bâzı hususlarda durum lehe değil bi
lâkis aleyhe gelişmiştir. Bunun nedenlerini bi
raz sonra açıklıyacağız. 

Muhterem milletvekilleri, 
Her canlı, yaşamak ve gelişmek için muay

yen bir ildim bter. Bunu bulamazsa ya ölür, 
ya da cılız ve kısır kalır. 

Demokrasi de böyledir. Muhtacolduğu mâ
nevi ildim yaratılamaz, o da kendinden bekle
nileni veremez, belki bir müddet gölgesiz 
vo meyvasız bir ağaç gibi yaşar. 

Demokrasinin emniyetle içinde yaşıyacağı, 
gelişeceği, kendisinden beklenilen meyvayı ve
receği mânevi iklimin başlıca unsurları ise, 

— 751 — 



M. Meclisi B : 58 27 . 2 . 1966 0 : 2 

fazilet, ahlâk, hak ve hürriyet aşkı, itidal, mü
samaha ve karşılıklı saygı ve sevgidir. Bun
lardan yoksun olan bir vasatta demokrasi çü
rük bir zem'm üzerine kurulmuş bir bina gibi 
bir gün yıkılabilir. Bir milleti de beraber yı
kabilir. Tarihin şahadeti budur. 

Rejimin teminatını yalnız yazılı kaidelere, 
hukukî müesseselerde ve zaman zaman yapı
lan seçimlerde aramak ve tarihî gerçeği inkâr 
etmek olur. 

Demokrasive bağlı bütün insanlar, mües-
oe'nler, hükümetler evvelâ bu mânevi iklimi 
hareket ve davramşlariyle yaratmak, geliştir
mek ve korumak zorundadırlar. -

Aksi istikamette hareket edenler, hangi 
millî ve mukaddes mefhumu kendilerine kal
kan yaparlarsa yapsınlar, tarihî kaderi değiş
tiremezler. Muayyeniyet prensibi amansız hük
münü ic-a edor. Aynı sebepler aynı netice
leri doyurur. (Sırdan, alkışlar.) 

Demokrasimizin üzerinde titriyerek dile ge
tirdiğimin endişelerin sebebi budur. 

Bn iklimin yaratılmışımda başlıca vazife, 
memleket avdmlarma ve siyasi havatta mesulivet 
al?m politikacılara ve bilhassa liderlere ve Hü
kümet adamlarım düşer. Bu sebepledir ki bir fa
zilet roi'mi ölnn demokrasiye aynı zamanda fa
ziletli liderler rejimi de denmiştir. 

tmanvn güldüğü yerde cemaat kahkaha atar, 
düsturu bas olanlar tarafından unutulmılıdır. 

Baş olanlar ahlâki ve hukukî bakımdan meş
ruiyet dışma çıkarlarsa, onları taklide özenen
ler çok olur. TürkiveVe ait bâzı gerçekler, bizi 
bu umumi kaideleri ifadeye mecbur etmektedir. 
Bizde, yerleşmiş demokrasilerde olduğu gibi hak 
ve hürrivetferi koruyucu bir anane ve Devlet te
amülü henüz vücut bulmamıştır. Umumiyetle 
siyasi geleneklerimiz, hürriyet ve demokrasi içini 
bir teminat de^il, ancık bir tehlike teşkil edebi
lecek mahiyettedir. Türkiye'de İktidar mevkiine 
geleni", hemen daima icat, tevehhüm ve istis
mar ettikleri mazeretlerin tahtı üstünde milletin 
rağmma saltrmat sürmüşlerdir. 

Çok zaman hak ve hürriyetler, sözde kurtarı
cılarının kucağmda can vermişlerdir. Geçirilen 
buhran ve ihtilâllerin temelinde bu hakikatin 
büyük payı vardır. 

Asırların yoğurduğu bu alışkanlıkların tas
fiye edilmediği ve kolay kolay edilcmiyeceği de 

geçirdiğimiz büyük buhranlara rağmen, siyasi 
hayatımızda hâkim olmakta devam eden zaıf-
lardan anlaşılmaktadır. 

Bu itibarla, iktidar sahipleri kendilerini bu 
zaıftan ve şahlanabilecek gururlardan kurtarmak 
için özel bir itina göstermeli, geçmişte birçok 
başları yemiş dalkavukluğun çemberini kırmalı 
ve acı da olsa kusurlarını söyliyen namuslu in
sanların sözlerine itibar etmelidirler. (Sağdan al
kışlar.) 

Vaktiyle mutlak kudret sahibi padişahların 
bile «Mağrur olma padişahım senden büyük Al
lah var» diye kendi yüzlerine karşı insanları ba
ğırtmaları elbette bir hikmete dayanmaktadır. 
Zamanımızda ise bu zaruret hudutsuz derecede 
artmıştır. 

Muhterem milletvekilleri; 
Sayın Ali Fuat Başgil'in sözü geçem eserini 

yazdığı 1956 dan bu yana bâzı hususlarda duru
mun lehte değil aleyhte geliştiğini biraz evvel 
işaret ettik. v 

Simdi bizi bu kanaata sevk eden sebepleri 
söyliveceğiz: 

27 Mayıs İhtilâlinden evvel sivasi hayatımı
zı zehirliyen ve Memleketi bir ihtilâle sürükliyeın 
çeşitli zaıflar ve bu arada kin ve ihtiraslar, ge
çirilen bunca buhranlara rağmen, azalmamış bi
lâkis daha da artrmstır. Bugünkü nizamın teme
li ol?n ve Türk Milletin'n oyları ile tescil edil
miş bulunan 27 Mayıs İhtilâli ve onun meşrui
yeti açık ve kapalı çekişmelerin mevzuu olmak
ta devam etmektedir. 

MiHî iradeyi bir kalk?n gibi kullananlar, her 
tenkidi ve uyarmayı bu iradeye bir saygısızlık 
gibi göstermek taktiğime baş vuranlar, 27 Mayı
sın meşruiyetinin de millî iradece tescil edildiği
ni unutur* gözüküyorlar. Böylece millî iradeye 
ancak işlerine geldiği ölçüde bağlı olduklarını 
ortaya koyuyorlar. (Sağdan, alkışlar.) 

Dilleri ile ikrar ettiklerini kalpleri ile tasdik 
etmedikleri davranışlarından anlaşılmaktadır. 
Bu hal kimsenin gözünden kaçmamaktadır. 

27 Mayısın meşruivetini kabul etmiyeni erin, 
onun kapadığı bir devri makbul sayanlarım, 
27 Mayısın getirdiği Anayasa düzenine yürek
ten bağlı olduklarını ve bunun ruhuna uygum 
olarak hareket edeceklerini kabul etmek kanaati
mizce mantığı zorlamak olur. (Alkışlar) İşte 
huzursuzlukların ve yarına ait endişelerim başlıca 
kaynağı bu hüzün verici gerçektir. 
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27 Mayıs İhtilâlinden evvel mevcudolan menfi 
unsurlara bugün bir de bu zihniyet onun neti
celeri eklenmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, 
Çok gerilere gitmeden vereceğimiz başka 

misaller do vardır. Bunların hatırlatılması hem 
demokrasinin mânevi iklimi bakımından hangi 
noktada bulunduğumuzu tesbite yanyacak, hem 
de ileride söyliyeceklerimizin anlaşılmasına yar
dım edecektir. 

Bir seçim geçirdik. Bu seçimde normal 
demokratik bir rejimde yeri olmıyaın her türlü 
Vasıta kullanıldı. Vatandaş iradesini ifsat ede
bilecek her çareye başvuruldu. Rakiplere va
tan ihanetine kadar varan iftiralar ve isnatlar 
yapıldı. 

Bu mücadelenin içinden çıkıp Meclise gelen 
arkadaşlar bizim söyliyeceklerimize kendi hafı
zalarından yeni misaller ekliyecek durumda
dırlar. Neler olmalı? Şöyle geriye bir göz ata
lım. Zamanın eliyle kapanmaya başlıyan yara
lar kanatılmadı mı? Hatıralar yakınlıklar fe
lâketler sömürülme di mi? Bâzı gözlerden akan 
yaşlar bile sivaset pazarında kazanca tahvil 
edilmedi mi? öfkeler, kinler tazelenmedi mi? 
Sınıfları ve zümreleri birbirine düşman edecek 
kışkırtmalara başvurulmalı mı? Açılacak sözde 
bir altın devrinin hayali ile birçok idrakler uyuş
turulmadı mı? Cepler para ile dolacak, yokluk 
bir anda yok olacak denmedi mi? Plân ve 
program devrinde ağızlardan bir sel gibi fab
rikalar ve nimetler akıtan, mesuliyet duygu
sundan yoksun sözde mesuliyet sahipleri gö
rülmedi mi? Yalan, iftira, tertip ve iğfal pa
rasız oldukları için, çeşitli maksatlar uğrun
da seçimlerde akıtılan milyonlardan daha 
cömertçe kullanılmadı mı? Halkı aydınlatması 
icabeden vasıtalar, bir iştiha cezvesi içinde 
halkı aldatmayı ince bir hüner hajine getir
diklerini ortaya koymadılar mı? Seçim tah
minleri adı altında halkın ümit ve idrakine 
tuzaklar kurulmadı mı ? Yoklar var gösteri
lip var olanlar hakkında vatandaş ümitsiz
liğe ve yanlış karara sevk edilmedi mi? 

Bütün bunlar oldu arkadaşlar. Hem de 
vatan sathında demokrasiyi soyşuzlaştırabi-
lecek bir şümul ve kesafette cereyan etti. 
«Münferit ve mevzii hâdiselerdir.» diye teselli 
aramak imkânı da kalmadı. Fazilet rejimi 

denilen demokrasinin, ancak şartlarından biri 
olan seçim işte böyle bir atmosfer içinde 
yapıldı. 

Kısacası, seçim mücadelesi geniş ölçüde mâ
nevi bir karaborsacılık haline getirildi. Biraz 
evvel arkadaşlarımız temas ettiler, kimisi din
siz dedi, kimisi Mason dedi, Allahm arasına 
girmek cüretini bile ikballeri uğrunda Kendile
rinde buldular. Böylece bir kısım vatandaşlar 
aldatıldı. Şüphesiz bu da neticelere şu veya bu 
ölçüde tesir etti. 

Haksız kazançlariyle öğünenler, daima yer
siz bir iddianın siperine çekilmişler ve «Halk 
aldanmaz.» demişlerdir. Cevap veriyoruz, halk 
aldanabilir. 

Halkın nasıl aldatılabileceğini, demokrasi
nin nazariyatı ile fiiliyat arasında tezada ka
dar varan farklar ve aşılmaz dağlar bulundu
ğunu biraz evvel bahsettiğimiz Sayın Ali Fuat 
Başgil'in izahlarını tekrarlamadan bu iddiaya 
kısa bir cevap vereceğiz. 

îlmi, irfanı, tecrübesi ne olursa olsun, her 
faninin aldatılabileceği daima görülmüştür ve 
görülecektir. Tarihteki büyük nedametler ve 
eyvahlar bunun delilidir. Fâniler topluluğu 
olan milletlerin, bu kaderin dışında olduğunu 
kimse iddia edemez, Milletler de zaman za
man aldatılmıştır. Yalnız bu aldanış devamlı 
olmamıştır; , 

Muhterem milletvekilleri, 
Hükümet işte bu seçim mücadelesinin çok 

olgun ve seviyeli bir hava içinde cereyan etti
ğini büyük bir semahatle ifade etmiştir. Prog
ramında bu nevi kelâm rüşvetlerini cömertçe 
sıralıyan Hükümetin bu iddiasına rağmen bi
raz evvel dile getirdiğimiz hâdiseler demokrasi
nin mânevi iklimi bakımından iç açıcı olmaktan 
çok uzaktır. Ahlâkî ve mânevi ölçülerle mesele 
ele alındığı zaman birçok muvaffakiyetleri ta-
mamiyle meşru saymak da mümkün değildir. 

Seçimlerin içinde cereyan ettiği bu hüzün 
verici hava A. P. îktidarına geldikten sonra 
acaba tılsımlı bir el ile dağılmış kötü itiyat 
ve alışkanlıklar, türlü zaıflar tedavi ini edil
miştir? Durum hiç te böyle değildir. 

Şimdilik vereceğimiz bir tek misal tâbiri 
caizse, gidiş ambarından alacağımız bir avuç 
numune, durumu tesbit ve teşhise yarıyacak-
tır. Ağızdan çıkacak kelimeleri tâbir caizse 

— 753 — 



M. Meclisi B : 58 

mesuliyet duygusunun elmas terazisinde tarta
rak ifade etmeleri icabeden iktidar adamları 
yangına benzin sıkan bir kayıtsızlıkla söyle
dikleri sözlerle, huzura muhtacolan bu mem
lekette siyasi havayı biraz daha zehirl emişler
dir. Bu sözlerin davet ettiği mukabeleler de 
aynı ölçüde olmuştur. Söylemesinden eza duy
duğumuz bu sözleri burada tekrar etmiyeceğiz. 
Sadece herkesin kendi hafıza ve vicdanını yok
lamasını temenni etmekle yetineceğiz. 

Muhterem milletvekileri; 
Buraya gelmişken geçmişin ilhamiyle bir nok

taya temas etmek zaruretini şu anda hissettim. 
Arkadaşlar, ben ve arkadaşlarım 1948 de mer
hum Fevzi Çakmak'la birlikte kapatılan Millet 
Partisini kurmuşuz. Günün birinde o partiye 
Başkpm olan bir zat, ki, şimdi Cumhuriyet Halk 
Partisi saflarına intikal etmiş bulunuyor, vic
dan hürriyetini halkın önünde müdafaa eder
ken görüşlerini takvive için bazsın âyeti kerime 
okurdu. «Lâ ikrahe fiddîn» ey Müslümanlar, ba
kın Allah «dinde ikrah, cebir yoktur, onun için 
kimsenin vicdanı kanaatine karışmayın. Eski 
bir Millet Partili gülüvor, ordan, çünkü o liderle 
çok seyahat etti. (Gülüşmeler) Ertuğrul Akça. 
Buna benzer sözler söylerdi, o kadar vahîm de
ğildi arkadaşlar, Yani dinimizin dahi lâiklikle 
bağdaşabileceğini söylemek bence lâikliği tah
rip değil takviye eden bir sözdür. Ama buma 
rağmen o zamanın iktidarı büyük bir hassasi
yet göstererek, bu parti lideri midir, müftü mü
dür? Ne biçim konuşuyor dedi. Harekete geçti, 
sağdan soldan bulduğu bâzı mânevi desteklerle 
de yüz kuruş para cezasiyle 1954 seçimleri arefe-
sinde bir partiyi maalesef boğazlamak hatasına 
düştü. 

Şimdi o hâdiseleri hatırlayanlar Sayın De
mirci'm bayram mesajı üzerinde dururlarsa bu 
çok görülmemelidir. Şahsan, inanan bir insana, 
neye inanırsa inansın samimiyetinden dolayı hür
met eden <bir insanım. İştirak etmediğim bir fi
kir dahi olsa samiyetinden dolayı. Volter'in de
diği gibi, iştirak etmediğim fikirlerinizi müda
faa için hayatımı veririm. Bir zihniyete sahibim. 
inanan insana hürmet ederiz. Ama bir insanın 
kendi inanışlarını siyaset pazarlarında bozdurup 
harcamaya kalkışmasını ise her vicdan sahibi in
san gibi kaıbul etmeviz. Böyle bir hareket ka
naatimizce kem JtujJriki mümini ve hem de Cenabı 
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Hakkı gazaba getirecek bir mahiyettedir. (M.P. 
sıralarından alkışlar) Bu memlekette politikacı 
A1!ah sözünü ağzına almasın mı? Ne münasebet. 
Ben geçen sene Amerika'da iken hangi otele git-
timse komidini açtığım zaman orada însili gör
düm. Politikacı dindar olabilir. Allah sözünü de 
veri gelince ağzına alabilir. Ama Allanın da mak
bul saymadığı münafıklık yoluna girerse dinine 
en büyük kötülüğü etmiş olur. (Alkışlar) 

Bulduramadım, bir hadis varmış, 12 madde
lik sayarmış, sayarmış kötü işleri, en sonunda en 
kötüsü de dini menfaatine âlet eden dermiş. Ben 
bulduramadım. Bir arkadaşım söyledi. Bu işler
de behre sahibi, Mevlânazade. 

Arkadaşlar, Sayın Başvekilin bayram mesajı, 
ben de diğer arkadaşlar gibi ifade edeyim ki, dü
pedüz bir istismar örneğidir. (Ortadan ve sağ
dan alkışlar) Bir insanın ibadetinde ku3ur 
olabilir. ibadetinde kusur olabilir e r ıa 
hem ibadetinde kusurlu olup da, hem de 
dörtbaşı mamur bir mümin iddiasiyle 
halkın1 hislerini istismara kalkışırsa bunu avıp-
1 amam ak mümkün değildir. (ISağdan ve ortadan 
alkışlar) Faraza ben şuraya geleceğim, Ramazan
da konuşurken su içeceğ;m veya Sayın Başbaka
nın yaptığı gibi, Bütçe Encümenine gidip puro 
içeceğim, ondan sonra da ibadeti, itaati dörtbaşı 
vp^'nde bir miim'n gibi halkın karşısına çıkıp 
telkin yapacağım. Bunun ne demokraside, ne de 
samimiyette yeri voktıır, arkadaşlar. (SaŞdan ve 
ortadan alkışlar) işte mânevi iklimi bozan sebep
lere bunu da ilâve edebilirsiniz. Kimsenin ne ina
nışına karıştım, ne kul ile Al! ahin arasına gir
dim, ne de ibadetimi yapıyorum diye halkın kar
şısına çıktım, övündüm. Ben ibir ayıbı teşhir edi
yorum. 

Muhterem milletvekilleri, görülüyor ki, 27 
Mayıs ihtilalinden evvel siyasi hayatımızı zehir-
liyen ve memleketi bir ihtilâle sürükliyen çeşitli 
zaıflar, bu arada kin ve ihtiraslar geçirilen bun
ca buhranlara rağmen azalmamış daha da art
mıştır. Türkiye'de demokrasinin' emniyetle için
de yaşayabileceği mânevi iklim henüz kemali ile 
gerçekleşmemiş, demokrasi sağlam bir şekilde yer
leşmemiş ve bütün vicdanlarda teminat ve mü
eyyidesini bulamamıştır, dememiz .boşuna değil
dir. 
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Demokrasiyi tehdideden çeşitli cereyanlar ve 
mânevi hastalıklar mevcuttur, ihtilâlden evvel 
mevcudolmıyan azgın bir komünizm cereyanı da 
rejimi tehdideden unsurlar arasında bugün maal
esef katılmıştır. Nikâbı ne olursa olsun gerçek 
budur. 

A.P. si seçim beyannamesinde de endişe ile 
belirttiğimiz hu hususları teyideden mütalâalar 
vardır. İleride bunlara temas edeceğiz. Endişe 
edenlere taan eden Demirel'e kendi seçim beyan-
namervyle cevap vereceğiz. Bu gerçeği kavramak 
için, yakın geçmişe bir göz atmak faydalı olacak
tır. 27 Mayıs ihtilâlinden bu tarafa geçirdiğimiz 
tecrübeler son derecede uyarıcıdır. Mesuliyet 
mevkiinde bulunanların ister inanarak, ister va-
tandaşlardaki endişeleri yatıştırmak gayesiyle ol
sun, rejim oturmuştur, hiçbir tehlike yoktur, 
şeklinde verdikleri teminatı birkaç gün geçmeden 
fırtınaların takibettiği henüz unutulmamıştır. 
Biz o zaman da nikbin görüşlere katılmamış, tah
riklerden doğabilecek fırtınalara mesuliyet mev
kiinde bulunanların dikkatini çekmiştik. Bunu 
en iyi hatırlıyacak inönü'dür. Son birkaç yıllık 
sükûnot devri bünyedeki hastalıkların tamamiyle 
tedavi edildiği mânasına alınmamalıdır. 

Tahriklerin büyük rol oynadığı bu buhranlar, 
(huzursuzluk ve tahrikler arttığı, endişe ve ümit
sizlikler yaygın (hale geldiği zaman nüksedebilir. 

Her hâdiseyi onu yaratan şartlar içinde de
ğerlendirmek lâzımdır. O buhranlar ortaya çık
tığı zaman, memleketi yine secimle gelmiş, millî 
iradeyi temsil eden bir Meclis ve Hükümt idare 
etmekte idi. Görülüyor ki, millî irade var diye 
gözeri kapayıp bakınmak, tedbir ve basireti ih
mal etmek, rejimi tehlikelerle karşılaşmaktan kur
taramıyor. 

I^e bunun1 içindir ki, Millet Partisi, başta 
Hükümet ve iktidar olmak üzere demokratik re
jime bağlı olduklarını söyleyenler çok dikkatli ve 
samimî davranmazlarsa, memleket yeni buhran
lara sürüklenebilir, demektedir. Biz bu sözleri
mizle, yalnız iktidarı değil muhalefeti de dikkatli 
ve samimî davranmaya davet etmiş bulunuyoruz. 

Bu nevi uyarmalaırı yapanlara karşı, «Dilini
zin altındaki baklayı çıkarınız, bildiğiniz varsa 
ihibar ediniz, kaptana kızıp gemvi deliyorsunuz, 
rejim meselesi ne demektir, millî irade var» gibi 
ucuz mukabeleler ve suçlamalar, mesuliyet duy

gusuna ve hele tarih şuuruna sahip siyaset ve 
Hükümet adamlarına hiç yakışmaz. (Sağdan al* 
kışlar) 

Tarih göstermektedir ki, Devlet gemisini, 
muhalefetin tarihten ibret alan uyarmaları değil, 
ikbalin mestliliği içinde idrâkleri fırtınanın uğul
tusunu duymıyacak kadar sağırlaşmış, önündeki 
kayayı ve mayını görmiyecek kadar körleşmiş 
olan iktidar sahiplerinin gafleti batırmaktadıı. 
(Sağdan, alkışlar) Çok,zaman kabahati bir kısım 
yolculara yükleme ve bununla teselli bulma yo
luna sapan iktidar sahipleri de görülmüştür. Ta
rih/bunu da göstermektedir. Dikkatli olunmasını 
tavsiye edenlere karşı iktidar ve başı Sayın De
mire!, rejim için hiçbir tehlikenin bahis mevzuu 
oîamıyacağını hiddetli bir üslûp ile ifadeyi itiyat 
haline getirmişlerdir. Bu davranışlariyle A.P. 
nin seçim beyannamesinde yer alan bâzı mütalâa
ları bağdaştırmak mümkün değildir. Şimdi bun
ları karşılaştıralım. 

A.P. seçim beyannamesinde aynen şöyle de
mektedir : «Anayasamızı tahribetmek için pusu 
kuran, vatandaşı düşman kamplara ayırarak 
anarşi ve iç savaş zemini hazırlıyan komünizm 
ve diğer totaliter ideolojilere karşı milletimizin 
uyanık tutulması hayati bir ihtiyaçtır.» 

Soruyoruz? 
Seçim beyannamelerinde böyle diyenler, mil

leti uyanık tutmanın hayati zaruret olduğunu 
-övliyenler, şimdi kendilerini uyanık tutmak is-
t iyeni ere neden kızıyorlar? (Sağdan, bravo ses
leri, alkışlar) 

Görülüyor ki, Adalet Partisi de secim beyan-
namesiyle rejimi tehdidedebilecek tehlike kay
naklarının varlığını kaibırl etmektedir. 

Demokratik rejimin akıbetini tehdideden bu 
teıhlikeler zincirine bizzat A.P. iktidarı da tutum 
ve davranışlariyle yeni halkalar ilâve edebilir. 

Icraatiyle yaratabileceği huzursuzluk, hayal 
kırıklığı ve ümitsizlik bahsettiği cereyanları kuv
vetlendirip rejimi öldürücü tehlikelerle karşı kar
şıya getirebilecek bir vasat hazırlıyabilir. 

A.P. nin rejim için bizzat gördüğü tehlike
leri, daha başka s-ebeplerle ve başka istikametler
de şümullü bir şekilde görenlere taan etmeye şu 
duruma göre hakkı olmamak lâzımdır. 
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Mtthterem milletvekilleri; 
Demokratik rejimin dayandığı zemin bakı

mından Türkiye'deki fiilî duruma temas ettik. 
Hukukî durum nedir? Şimdi onu inceliyeeeğiz. 
Adalet Partisi, bir parti tek başına iktidara 

ıgelse bile meşruiyet dışına çıkamaz, baskı yoluna 
sapamaz iddiasını seçim beyannamesiyle ortaya 
atmıştır. 

Tek başına iktidara gelebilmek ve bu yoldaki 
tereddütleri ortadan kaldırmak için o zaman baş
vurduğu bu taktrği bugün de tenkid ye endişe
lere karşı bir kalkan gibi kullanmaktadır. Bu 
iddia, hukukî gerçeklere ve vakıalara tamamıyle 
aykırıdır. 

Muhterem milletvekilleri; 
• Eski Anayasamız, siyasi iktidarı ellerinde tu

tanların değişen mizaç ve temayülleri karşısında. 
(hak ve hürriyetleri koruyacak teminat ve mües-
selerden mahrum bulunuyordu. 

Bu mahrumiyeti telâfi edecek mânevi unsur
lar da evvelce temas ettiğimiz üzere kifayetsizdi. 

Bu sebeple geçirdiğimiz acı tecrübeler iktidar
da bulunanların vazife ve salâhiyetlerinin Ana
yasa ILe sınırlanması, Devletin dahi tecavüz ede-
miyeceği temel hak ve hürriyetlerin ve bâzı pren
siplerin güvenilir teminata bağlanmasını icabet-
tiriyor. Bu da, kudretin bir elde toplanmasını ön
lemek, Devlet bünyesinde sınırlarını tecâvüz ede
cek-her kuvveti durduracak başka bir kuvvet bu
lundurmakla mümkün olur. Yeni Anayasamız, 
acaba bu ihtiyacı tamamıyle karşılamış mıdır? 

Malûmdur ki, hiçbir tedbir ve hukukî müesse
se, insanların başvurabilecekleri marifetleri tama-
miyle önliyebllecek sihirli «bir kudrete bugüne 
kadar ssıhibolamamıştır. Hakka ve hürriyete 
mnmmıyanlarm, demokrasiye inanmıyanların şer
rinden milletleri koruyamamıştır. Kanunların 
hoşluklarından faydalanılarak girişilecek hareket
leri derhal ve zamanında önliyece'k, hakkı îlâ 
edecek, yarayı saracak bir vasat henüz keşfedil
memiştir, Yenıi j^jıayasamız birçok haklar tanı
mış, müesseseler kurmuş ve prensipler koy
muştur. 

Dovleti idare edenler, bunlara uymadıkları 
takdirde onları yola getirecek kâfi hukukî temi
nat ve müessese bünyesinde mevcut mudur? Maal
esef hayır. 

Anayasa Mahkemesi, yalnız kanunların Ana
yasaya uygun olup olmadıklarını murakabe 

eder. Ancak bu yoldan yapılacak zulümleri ön-
liyebilir. Parlâmentonun diğer kararlan bu ka-
zai murakabenin dışında bırakılmıştır. Bir Par
lâmento çoğunluğu kaza i murakabeye tabi olma
dan öyle tasarruflara girişebilir ki, Meclis haya
tı, murakabe, muhalefet müessesesi, hukuk Dev
leti ve demokrasi esasları birer boş kalıp haline 
gelebilir. Kurucu Meclis, Anayasa Mahkemesi
nin görevleri çok olursa kanunları denetleme vaı-
•zifesini gereği gibi ifa edemez mülâhazasiyle böy
le ibir yolu İhtiyar etmiştir. 

Moclislerdeki çoğunluğun insafından başka 
derhal harekete geçecek ve gidişi durduracak hu
kukî bir müeyyide ve müessese yoktur. Eğer o 
çoğunluk «meseleyi reyler halleder» düstûrun
dan başka bir şeyle bağlı değilse, yapamıyacağı 
yoktur. 

Meselâ : Doğruluk esaslarından ayrılan bir 
Meclis çoğunluğu, kendisine mensup Başbakan 
ve bakanları himayeyi parti menfaati veya dost
luk icabı saydığı takdirde, adalet, devleti soyan
ların ve zulüm yapanların bile yakasma yapış
mak' imkânını bulamaz. 

Hukuk dışı tasarruflarına ve suçlarına rağ
men kendisine uygun çoğunlukların böyle bir 
desteğinden emin olan hükümetler de gayet ra
hat olarak «Hesabımız varsa, Yüce Divanda ver
meye hazırız.» şeklinde ucuz nümayişlere girişe
bilirler. (Sağdan, alkışlar) 

Anayasamız, bütün idari tasarrufları, kazai 
murakabeye tabi tutmuştur. Ayrıca mahkeme 
kararlarına uyulmasını Devletin bütün organ
larına ve idareye emretmiştir. Hükümetler, ken
di tasarrufları hakkında, yetkili mahkemece ve
rilecek kararlara uymazlarsa ne olacak? Hangi 
hak kapısına başvurulacktır? Bşvurulacak son 
merci Parlâmentodur. Oradaki ekseriyet mesul
lere kanat gererse bütün hukukî yollar bitmiş 
olur. Bu takdirde ise hukuk devleti ilkesi yalnız 
bir tatlı hayal olarak Anayasa sayfalarında ya
şamaya devam eder. (Sağdan, alkışlar) 

Bir halk sözü var, bilirsiniz «bir yadigâr kal
dı şivekârımdan o da boynu bükük ciğerim dağ
lar» dır. Böylece, mesuliyet endişesinden azade 
olanlar hukuk devleti, demokrasi, millî irade ede
biyatının nikâbı gerisinde bir Hükümet ve züm
re diktatörlüğü kurabilirler. 

Bir Anayasa emri olan tarafsız idare de btı 
pervasızlıkların kurbanı olarak ortadan kalkabi
lir. 
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Keyfî tasarruflarla yalnız mağdurlar değil, 
onların akıbetlerini gören diğer vazife sahipleri 
de «viran olası hanede evlâdı âyâl var» endişe
sinin baskısı altına alınabilir. 

Görülüyor ki, bir iktidar Anayasaya aykırı 
kanunlar çıkarmadan da zulüm ve istibdat yo
luna sapabilir. Anayasa dışında hareket eden bir 
kaba kuvvet saltanatı kurabilir. Meşrutiyetten 
bu tarafa olan siyasi tarihimiz gözden geçirildi
ği zaman bu kaba kuvvet saltanatının nelere cü
ret ettiğini çok hazin ve hattâ kanlı misalleri ile 
karşılaşılır. Bu nazari mütalâalara muvazi ola
rak Türkiye'deki hukukî ve mânevi şartlar ikti
darların baskı yoluna sapmasına imkân vermez 
diyen A. P. ye, bu şartların kendisini doğru yo
la getiremediğini gösteren taze bir misal vermek 
isteriz. Demirel Hükümetinin vazifeden uzaklaş
tırdığı T, P. A. Genel Müdürü Danıştayda icra
nın durdurulmasına dair bir karar almıştır. Hü
kümet, «Boşalan yere tâyin yapıldı. Kararın 
tatbiki imkânı kalmadı.» şeklinde bir bahaneye 
sığınmıştır. Bu durum karşısında alâkalı Danış-
taydan bir tavzih kararı istemiştir. 

z Bu talep üzerine Yüce Mahkeme aldığı yeni 
kararla ilk kararının taşıdığı mânayı, şüpheye 
meydan vermiyecek şekilde ortaya koymuş, o ye
re yapılan tâyin işleminin de durdurulduğunu 
ve uzaklaştırılan Umum Müdürün vazifeye dön
mesi gerektiğini belirtmiştir. 

Hükümet, tebliğ edilen bu yeni karar karşı
sında her türlü içdihat ve tevil kapısının kendi-
sine kapandığını bir türlü kabul etmemiş, Ana
yasa dışı tutumunda ısrar etmiştir. 

Yapılan açıklamaya rağmen, Danıştay kara
rını çiğneyişini mazur göstermek istiyen Hükü
met, son günlerde de bu işte yetkili olmıyan Ana
yasa Mahkemesinin, tamamen başka bir konuda
ki bir kararındaki birkaç satırlık gerekçeye sı
ğınma teşebbüsüne girişmiştir. 

Hükümetin bu tutumunu şiddetle yeren ilim 
adamlarının makalelerini burada okumıyacağım. 
(«TRT yi anlat», sesleri) TRT mevzuunu açma 
Sayın Demirel müşkül duruma düşer. Eski or
taklığımız var. (Gülüşmeler ve alkışlar) Gerçi 
bugün öküz öldü, ortaklık ayrıldı ama o hâtıra
ların tazelenmesinden kârlı çıkmıyacağı için bu
rada konuşulmasını istemez. 

Muhterem milletvekilleri, Danıştay kararları
nı dinlememekte görüyorsunuz ki, Hükümet ta-
ammüd halinde bulunuyor. Devam eden bu per

vasızlık karşısında A. P. çoğunluğu bugüne ka
dar neticeyi değiştirecek bir davranışta bulun
mamıştır. Bu tutum karşısında son merci Parlâ
mentodur, orada A. P. çoğunluğunun nasıl bir 
imtihan geçireceğini, Hükümetin suçlarına işti
rak edip etmiyeceğini yakında herkes görecektir. 
Hâdiselerin seyrine bakarak müsaade edilirse bu 
mevzuda hayale kapılmadığımızı da hemen kay
detmek isteriz. Türkiye'de kanunlara ruh ve ha
yatiyet vermek mevkiinde olanların zihniyeti 
işte bu teşhis ve teşhir ettiğimiz zihniyettir. 

Muhterem milletvekilleri, 
Buraya kadar olan izahatımızla demokrasimi

zin dayandığı zemin bakımından mevcut fiilî ve 
hukukî durumu tesbit etmiş bulunuyoruz. Buna 
göre, demokrasinin emniyetle içinde yaşıyabile-
ceği mânevi iklim, henüz kemali ile teşekkül ede
memiştir. 

Rejim, teminat ve müeyyidesini bütün vic
danlarda bulamamıştır. Nasıl bulsun ki, Hükü
metin kafasında müeyyidesini bulamamıştır.. 
Onu tehdideden çeşitli cereyanlar ve mânevi has
talıklar vardır. 

Hukukî ve mânevi teminatlar bir iktidarın 
meşruiyet dışı hareektlere başvurmasını, baskı 
yoluna sapmasını önliyebilecek yeterlikte değil
dir. 

A. P. nin davranışları ile ortaya koyduğu 
zihniyet ise bugünkü Anayasa düzeni ile bağda-
şamıyacak bir niteliktedir. Tutulan yol terk edil
mediği takdirde, durumun her geçen gün daha 
vahîm bir hal alması mukadder gözükmektedir. 

Muhterem milletvekilleri; 
Demokrasilerde, rejimin tehlikeye düşmesi 

çeşitli sebeplerden ileri gelmektedir. Bunların 
başında bizzat iktidarda bulunanların demokrasi 
ve hukuk devleti prensiplerine aykırı hareket et
meleri gelir. Bu takdirde vatandaşlarda ve çe
şitli zümrelerde demokratik sisteme karşı olan 
itimat sarsılmakta ve demokrasinin bir aldatma 
rejimi olduğu yolunda yanlış bir intiba yaygın 
bir hale gelmektedir. İktidarların Anayasa pren
siplerine göre değil, kuvvete dayanarak hareket 
ettiklerini gören bâzı kimseler ve hele demokra
siye ciddî surette inanmamış aceleci çevreler 
«Madem ki, kuvvet hâkimdir, ben daha kuvvetli 
isem niçin idareyi ele almıyayım.» demeye baş
larlar. Ve hep bu istikamette düşünüp harekete 
geçmek için fırsat kollarlar. 
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Diğer vatandaşların da, demokrasiye karşı 
olan itimatlarının sarsılması böyle düşünenlerin 
işlerini kolaylaştıracak bir vasat meydana geti
rir. Bunlar benim şahsi mütalâalarım telâkki 
edilmesin arkadaşlar. 

Bu işle meşgul olan ilim adamlarının kita
bını ve demokrasinin tarihini okursanız bunun 
böyle olduğunu görürsünüz. Bu itibarla, iktidar
lar, demokratik düzeni kurmak, bu rejime bekçi
lik yapmak istiyorlarsa, kendileri hukuk prin-
siplerine ve hele Anayasanın sözüne ve ruhuna 
tam bir sadakat göstermeye mecburdurlar. 

Bir iktidarın, Anayasa ve hukuk dışı davra
nışlarını hukukî yoldan önlemek imkânı fiilen 
mevcudolmazsa kitapta olsa bile bâzı zümreler 
haklı veya haksız direnme yoluna sapabilirler. 
Bunun misalleri çoktur. İktidarlara düşen gö
rev kendi davranışlariyle tahrikte bulunmamak
tır, sebep ve bahaneler yaratmamaktır. 

Sayın Demirel, Parlâmento kendisini savun
duğu müddetçe demokrasiyi yürütebiliriz demiş
lerdir. Acaba Parlâmento kendisini ne ile sa
vunmalıdır? Topla, tüfekle, tankla mı? Bize gö
re Parlâmentonun en kuvvetli savunma vasıtası 
tasarruf ve davranışlariyle, vatandaş vicdanın
da kazanacağı itibardır. Eğer Parlâmento bu iti
barı kazanamaz ve vicdanlarda çökerse hiçbir ça
ba ve kuvvet onu kurtarmaya yetmez. Şüphesiz, 
Parlâmento bu itibarı, Anayasa düzenine ve hu
kuk prensiplerine mutlak sadakat göstermek ve 
başta Hükümet olmak üzere herkesi de bu sa
dakati göstermeye mecbur etmek ve memleketin 
çeşitli dertlerine deva olacak tedbirleri almakla 
sağlıyabilir. Böyle yapılacak yerde Anayasa dü
zenine sadakat yer yer ihmal edilir, partizan bir 
idarenin kurulmasına göz yumulur, milletin ha
yati meseleleri askıda bırakılır, bir zümrenin ik
tidarını devam ettirmek ve muhalefeti tesirsiz 
hale getirmek, milyonlarca vatandaşı Parlâmen
toda temsdlcisiz ve küskün bırakmak çapalarına 
düşülür, huzursuzluğu, ümitsizliği artıracak ve 
siyasi mücadeleyi sertleştirecek bir yola girilir
se, Parlâmento kendini tehlikeye düşürecek ze
mini bizzat hazırlamış olur. Parlâmentonun var
lığını tehdideden cereyanlar önceden mevcut 
ise şüphesiz bu tehlike daha da artar. Sonunun 
ne olacağını kestirmek kolay olmaz. Belki bir ba
kıma kolaydır, belki değildir. 

Şimdi de her memleket için doğru sayılabile
cek bu umumi mülâhazaların ışığı altında A. P. 
nin nasıl bir tutum ve davranış içinde bulundu
ğunu tesbite çalışacağız. 

Muhterem milletvekilleri, 
Bugün Türkiye her zamandan fazla huzura, 

birlik ve beraberliğe muhtaçtır. Kalkınmamız ve 
pusuda yatan veya görünen iç ve dış gaileleri 
uzaklaştırmamız buna bağlıdır. Artık müstakbel 
seçimleri değil, müstakbel nesilleri düşünen bir 
mesuliyet şuuru geç de olsa siyasi hayatımıza 
hâkim olmalıdır. (Sağdan, alkışlar) 

Bugünkü Hükümet ve iktidarın bu zarureti 
kavramakta, böyle bir huzur ve birlik iklimini 
yaratmakta herkese öncülük etmesi lâzımdır. Baş 
olmanın icabı budur. 

Üzülerek ifade edelim ki, A. P. buraya ka
dar beyan ettiğimiz bütün gerçeklere itibar et-
miyen, her istediğini yapabileceği ve hiçbir teh
like doğmıyacağı yolunda yanlış bir inancın per
vasızlığı ve kendine has bir millî irade telâkki
sinin rahatlığı içinde huzur ve birlik getirici de
ğil, bilâkis bunları daha da bozucu heves ve dav
ranışlarında ısrarlı gözükmektedir. 

Vatandaşın çözüm bekliyen dert ve dadaları
na ve batmış gözüken Kıbrıs gemisi için sarf et
mesi icabeden enerjiyi, verimsiz ve zararlı çekiş
melerin, iktidarını devam ettirme, muhalefetten 
kurtulma çabaları uğrunda sarf etmektedir. 

Arkadaşlar zaman zaman söz atıyorlar, vak
tiyle böyle atanlar olmuştu arkadaşlar. İsim zik-
retmiyeceğim. Gün gelmiştir aynı insanlar, söy
lediklerinizin % 10 nunu yapsa idik başımıza bu 
akıbet gelmezdi, demişler ve biz onların sözleri
ni hüzünle dinlemişizdir. (Sağ sıralardan alkış-

. 1ar) Tavsiye ederim, 21 Şubat 1958 tarihli T. B. 
M. M. zaptını okuyunuz. 

Hangi vahîm noktalarda bulunduğunu hepi
mizin bildiği Kıbrıs meselesi bile onu bu gidişin
de firenliycmemektedir. 

Vereceğimiz bir kaç misal bu kanaat ve endi
şelerimizde ne kadar haklı olduğumuzu göstere
cektir. 

Muhterem milletvekilleri, ihtilâlin getirdiği 
Anayasamız, hiçbir Anayasada yer almıyan hü
kümlerle tekrar partizan bir idarenin kurulma
sını önlemek istemiştir. 
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27 Mayıs İhtilâline zemin hazırlıyan sebep
lerden biri olan partizanlık, Anayasamızın bu 
hükümlerine ve ihtilâlden alınması icabeden ib
ret dersine rağmen, maalesef tamamiyle tedavi 
edilmemiştir. O kadar ki, Adalet Partisi bizzat 
kendisinin dâhil bulunduğu koalisyon zamanın
da bile bundan şikâyetçi olmuştur. 

iktidarlar, hukukî ve vicdani kayıtlan ve 
mesuliyet endişesini bir tarafa bırakırlarsa, bir 
zamanların revaçta olan (Bizden olan cennetlik, 
olmıyan Cehennemlik) diyen sakîm düsturunu 
tekrar j'ürürlüğe koyabilirler. Bunu hemen dur
duracak bir vasıta yoktur. 

Partizan bir idare kurmak niyetinde olanlar, 
kendi maksatlarına hizmet edecek olanları kilit 
mevkilere yerleştirmek ve Devlet memurlarını 
huzursuzluğun ve emniyetsizliğin baskısı altına 
almak ve sindirmek isterler. Şşphesiz bu hare
ketlerini hizmet icapları ve millî menfaatler gibi 
parlak nıkaplara bürümekte de güçlük çekmez
ler. Her devirde bu yolu tutanlar böyle yapmış
lardır. Adalet Partisi iktidarı partizan bir idare 
kurma niyetinin çeşitli delillerini kısa bir za
manda vermiştir. Adeta büyük bir sabırsızlığı 
ortaya koymuştur. 

Bir iktidarın, ciddî tetkiklere ve hizmet icap
larına göre Devlet teşkilâtında nakil ve tâyinler 
yapması ve diğer tasarruflarda bulunması tabiî
dir. Acaba Adalet Partisi böyle mi yapmıştır? 

Vaitleri ile teşhir ettikleri vatandaşların ar
tan sabırsızlığı ve yapılan tenkidler karşısında, 
kendini kurtarmak için, «Henüz birkaç haftalık 
veya birkaç aylık iktidarının» sözünü bir kal
kan gibi kullananlar, çok kısa bir zaman içinde 
yüzlerce Devlet memurunun kış ortasında sağa, 
sola serpiştirmişlerdir. Ve yeni tâyinler yapmış
lardır, hem de kilit noktalarına. 

Bu kadar kısa zaman içinde gidenlerin ve 
gelenlerin liyakatlerini, hizmet anlayışlarını ve 
diğer vasıflarını acaba hangi sihirli ve yamlmaz 
vasıtayla tartmışlar ve tesbit etmişlerdir? (Sağ
dan alkışlar) 

Böyle bir sihirli vasıta mevcudolmadığma gö
re, kararların tamamiyle objektif ölçülere ve hiz
met icaplarına uygun olarak alındığı iddiasını 
kabul etmek her halde aklen mümkün değildir. 

Bu tâyin ve nakillerde ciddî tetkik ve dene
meye dayanılmadığını hizmet icaplarından ziya

de, peşin kararların, birtakım tesirlerin ve parti
zan düşüncelerin rol oynadığını kabul etmek hv 
safsız bir hüküm sayılmamalı. 

Hükümet, Danıştay kararlarını hiçe sayan 
teammüt ve pervasızlığiyle bu kütle halindeki 
tasarrufları, hakka, hukuka ve hizmet icapları
na saygılı bir zihniyetle yaptığı iddiasına inan
mak takatini, en iyimserlerde bile bırakmamış
tır. Bir zamanlar çok yalan karşısında kibar ol
sun diye inanma kabiliyetimizi kaybettik demiş
tik. 

Vazifeden uzaklaştırdığı umum müdürlerin 
yerine Adalet Partisi ilçe başkanlarının getirme
diklerini söyliyerek niyetlerini temize çıkarmak 
istiyen Demirel ne gariptir ki, bu sözün üzerin
den birkaç gün geçmeden, iller Bankası Genel 
Müdürlüğüne Adalet Partisi Sakarya Belediye 
Reisini getirmiştir. (Sağdan alkışlar) Demekki 
Türkiye'de, bu mevkii dolduracak partililer dı
şında başka bir kimse yokmuş. Ancak bu kıy
metli müteahhit vatandaş doldurabilirmiş. (Sağ 
sıralardan, alkışlar) 

Bütün köyler, belediyeler ve özel idareler 
için bir hacet kapısı olan bu önemli müessese
nin başına, talimli bir particinin getirilmesinin 
nasıl bir intiba uyandıracağını Başvekilin takdir 
etmemesi veya buna aldırmaması cidden düşün
dürücüdür. (Sağdan alkışlar, soldan gürültü
ler) Biz buna cesaret değil ancak kusura bakma
sın, Demirel cüreti diyelim. 

Mamafih, Yasıadada mahkûm olanların sa
dece cezalarını affetmekle yetinmiyen, onlara en 
yüksek Devlet memuriyetlerinin kapısını bile 
açmayı af tasarısiyle düşünen bir iktidarın bir 
A. P. belediye reisini iller Bankasına Genel Mü
dür yapması fazla yadırganacak bir şey değildir. 
(Sağdan, alkışlar) 

Partizanlık olursa o vakit bizi tenkid ediniz, 
diyenlere şunu hatırlatalım ki, Devlet Teşkilâtı
nın bütün muameleleri muhalefete açık değildir. 
Muhalefetin, yapılan işleri öğrenmesi ve kötülük
leri tesbit etmesi çok zaman tâli ve tesadüfe kal
maktadır. Muhalefet, bir zamanlarını Halk Par
tisi iktidarı da o zamanın muhalefetine böyle bir 
cevap vermişti de, ona o zamanın muhalefet li
derinin verdiği veciz cevap hâlâ hafızamdadır. 
Neyse... (Oku oku, sesleri) Okursam vakit kal
mıyor. Diğer taraftan, öğrenip vitrinlerinde teş-
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hir eden bâzı gazeteler kadar kuvvetli dostlara 
ve imkânlara da sahip değildir. (Gülüşmeler) 
Bu itibarla bir iktidar, kötülük olduğu zaman 
söyleyin diyecek yerde kötülüğün olmıyacağı 
inancını icraatiyle uyandırmalıdır. Talimli par
ticileri kilit noktalarına getirmek her halde ta
rafsız idare kurmakta takibedilecek salım yol 
değildir. Belki Amerikan modasına uygun, ama 
bizde değil. (Sağdan, alkışlar) Parti idareciliği 
yapmış bâzı kimselerin idarede kilit mevkilerine 
getirilmeleri ve diğer partizanca davranışlar 
karşısında Millet Partisinin vaktiyle Yüce Mec
lis vo Millet önünde söylediklerini hatırlıyanlar, 
bugün Adalet Partisine yönelttiğimiz tenkidleri 
yeni doğmuş bir hassasiyetin ifadesi sayamazlar. 
İnanmazlarsa halkçılara sorsunlar. 

Adalet Partisinin partizan bir idare kurmak 
niyet ve çabası hakkında şimdilik şu söyledikleri
mizle iktifa edeceğiz. 

Muhterem milletvekilleri, 
Adalet Partisinin huzur bozucu, gerginliği 

artırıcı tasarrufları sadece bu temas ettikleri
mizden ibaret değildir. Hükümet, memlekete hu
zur getireceği iddiasiyle bir Af kanunu tasarısı 
sevk etmiştir. Biz şimdilik bunun bütün hüküm
lerini bir tahlile tabi tutmıyacağız. Yalnız tasa
rıda maddeler arasına gizlenmiş tehlikeli bir zih
niyeti teşhis ve teşhirle iktifa edeceğiz. Bu zih
niyet, tesbit edildikten sonra, diğer hükümler 
âdeta bir garnitür halini almaktadır. 

Af, bir şefkat ve atıfet müessesesidir. Kitap
larda öyle yazar. Bir devri temize çıkarmak ve 
bir meşru hareketi de mahkûm etmek vasıtası 
değildir. (Sağdan, bravo sesleri, şiddetli alkış
lar) 

Zamanım kalmıyor arkadaşlar istirham ede
rim. Ben azınızı çoğa kabul ederim (Gülüşme
ler) 

Ne yazık ki, tasarı bu esasa gölge düşüren 
bir zihniyetle hazırlanmıştır. 

Af kanunu tasarısında, Anayasayı ihlâl su
çundan Yassıada'da mahkûm edilenlerin cezala
rı, bütün hukukî neticeleriyle affedilmekte ve 
bunlara en yüksek Devlet memurluklarına gelme 
yolu açılmaktadır. Anayasaya göre, seçimle en 
ufak bir âmme hizmetine getirilmeleri yasak 
edilmiş olan insanlara en yüksek Devlet memur
luklarına bile gelme imkânının tanınması, her 
halde Anayasanın ruh ve maksadına tamamiyle 

aykırı düşer. Ayrıca, cemiyet için zararlı sonuç
lar da doğurabilir. Yassıada mahkûmları ve 
yurt dışına kaçanlar için suçluluğu ortadan kal
dıran bu hudutsuz şefkat ve atıfet ne gariptir 
ki, yine Anayasayı ihlâl suçundan, Ceza Kanu
nunun aynı maddesiyle mahkûm edilmiş bulu
nan 21 Mayıs olayı faillerinden esirgenmektedir. 
Onların cezalarından ufak bir miktar indiril
mekle iktifa olunmaktadır. Millet Partisi her 
şeyden evvel bu iki suçlu grup arasında fark gö
zetilmesini kabul etmemektedir. 

Hak ve adalet esaslariyle bağdaşamıyan bu 
fark ne ile izah olunabilir? Yoksa, Yassıada'da 
mahkûm edilenler suçlu mu sayılmıyor? Af, 
âdeta bir tashihi karar yolu olarak mı düşünü
lüyor? 

Bir tarafta tecrübesiz, şahsi bir menfaatle, 
ihtirasla hareketi beklenemiyecek genç harbiye 
talebeleri ve subaylar var. 27 Mayıs İhtilâlinde 
alkışlanan genç harbiydiler hangi ikbale kavuş
tular ki, 21 Mayısa katılanların hareketlerini 
şahsi ihtiras ve menfaatle izah etmek mümkün 
olsun. (Sağdan, alkışlar) Onları bu yola sevk 
eden sebepler arasında 27 Mayıstan sonraki in
tikamcı tahriklerin de yer aldığını kaydetmek 
insafa uygun düşer. Biz bunu bugün söylemiyo
ruz, idamların aleyhinde burada konuştuğumuz 
zaman da aynı sebepleri dile getirmiştik. 

Diğer tarafta kendi ikbal ve iktidarlarını de
vam ettirmek için yıllar boyunca Anayasayı çiğ-
niyen ve böylece memleketi bir ihtilâle sürükli-
yen yaşlıbaşlı tecrübeli insanlar vardır. 

Bunların durumu bir arada düşünüldüğü za
man peşin fikirlerle hareket etmiyen her vicdan, 
genç harbiyelileri ve genç subayları daha fazla 
şefkat ve atıfete lâyık görür. Niyet ve maksat
lar bakımından da mesele mütalâa edildiği za
man lehlerine bir netice doğması icabeden genç 
harbiye talebelerini ve subayları başkaları için 
düşünülen hudutsuz şefkat ve atıfete lâyık gör
memek eski devrin mesulleriyle onların temsil 
ettikleri devre sahip çıkmaktan başka bir niyetle 
malesef izah olunamaz. (Sağdan, alkışlar) 

Af tasarısı, iktidarın çeşitli davranışlarında 
sezilegelen bu niyeti ve zihniyeti reddedilemiye-
cek şekilde vesikaya bağlamıştır. 27 Mayısa ve 
getirdiği Anayasaya bağlılık bu mudur? Anaya
saya sığınıp onun meşru temelini yıkmak niyeti 
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mi bu memlekete huzur getirecektir? Bir kere I 
daha ifade edelim ki, hiçbir kurnazlığın örte- I 
miyeceği Tm niyet ve zihniyet memleketi iki 
kampa bölecek ve yeni buhranlar yaratacak 
bir tehlike kaynağıdır. Millet Partisi her za
man olduğu gibi bu niyet ve zihniyetin daima 
karşısında bulunacaktır. (Sağdan alkışlar) I 

Muhterem milletvekilleri; 
Adalet Partisi taşıdığı bu zihniyetle nere

ye kadar gidebilir? Bunu kestirmek bakımın
dan başka bir tasavvurun üzerinde durmak 
isteriz. O tasavvurun ışığı bu zihniyetin üze- I 
rine tutmak isteriz. 

Türkiye'deki fiilî ve hukukî setlerin bir ik- I 
tidarı ihtirası yolunda durdurmakta yetersiz I 
olduğunu biraz evvel tafsilâtiyle açıklamış bu
lunuyoruz. Memleketin bu şartları ve Adalet 
Partisinin taşıdığı zihniyet karşısında, onu 
frenliyecek tesirli bir vasıta olarak muhalefet I 
düşünülebilir. O da kuvvetsiz ve sembolik bir 
hale getirilirse, geçmiş devri makbul sayanla- I 
rın nereye kadar gidebilecekleri kestirilemez. I 

Adalet Partisi muhalefet freninden de kur
tulmak istiyor. Bunun için zaman zaman de
ğiştirdiği çürük bahanelere sarılmaktır. 

Kâh Amerika'da iki parti bulunduğundan 
bahsederek muhalefeti bir partiye indirmek is
temiştir, kâh bugünün şartları içinde rejimin I 
bir sigortası saydığımız, millî bakiye sistemi
nin yalnız Endonezya'da bulunduğunu istihfaf
la ifade etmiştir. 

Demokrat memleketleri misal olarak gös
teren Adalet Partisine biz de soruyoruz : Aca- I 
ba Türkiye'nin şartları o memleketlerde var-
mıdır? Şüphesiz hayır. I 

O memleketlerde iktidarları millî menfaat- I 
lere, hak ve hürriyet esaslarına riayete mec
bur eden çok kuvvetli manialar vardır. Ekme- I 
ğin fiyatına 2 kuruş zam, sade 2 kuruş zam 
yapıldığı zaman o memleketlerde efkârı umu- I 
miyenin baskısı hükümetleri düşürüyor. De
mokrasi maddi ve mânevi bütün teminatlara 
kavuşmuştur. I 

O memleketlerde Anayasaya sığınıp onun 
meşru temelini tanımamaya ve tasfiyeye çalı
şan partiler ve politikacılar mevcut değildir. I 

Adalet Partisi, mevcut seçim sisteminin I 
kendisini iktidara getirmemek için düşünüldü
ğü ve böyle bir sistemle memleket idaresinin I 

I âdeta imkânsız hale getirildiği iddiasına da sa-
I rılmıştır. 

Kendisinin tekbaşma iktidara gelmesiyle, 
sarıldığı bu dal dakopmuştur. Mamafih kay
bettiği bahanelerin yerine yenilerini bulmakta 
güçlük çekmemiştir. 

I Bu sefer de, milletvekilleri seçiminin 10 
Ekimdeki tatbikatında büyük mahzurlar mey-

I dana çıktığını ileri sürmüş, bu sözde büyük 
mahzurların giderilmesi için kanunun değişme
si lâzımgeldiğini demokrasinin selâmeti namına 
savunmuştur. 

Şimdi millî bakiye sisteminin kaldırılması-
I m, yerine barajlı Dont sisteminin geçmesini 
I istemektedir. Senato seçimlerinde nispî temsi

lin terk edilmesini ve ekseriyet usulünün ihya
sını istiyen Adalet Partisi bu talebi için henüz 

I bir sebep ortaya koymamıştır. Bu mevzudaki 
I Hükümet tasarıları kanunlaştığı takdirde, doğa

bilecek neticeleri ifade etmok isteriz. 

Millî bakiye usulü kalktığı ve barajlı Dont 
I sistemi kabul edildiği takdirde her vilâyette 

baraj denilen muayyen bir miktarın - ki bu 
miktar umumiyetle 20, 25 bin oy arasında de-

I ğişmektedir - altında oy alan bir parti yekûn 
olarak milyonun fevkinde oy alsa bile bir tek 
milletvekili çıkaramıyacaktır. Bu duruma dü
şecek birkaç parti düşünüldüğü takdirde, mil
yonlarca vatandaşın oyları değerlendirilemiye-

I cek ve temsilcisiz kalacaktır. Millet içinde 
I kökü ve kuvveti olan bir partinin Meclise tem-
I silci göndermesi artık talih ve tesadüflere terk 
I edilmiş olacaktır. Buna mukabil bütün Türki-
I ye'de aldığı oy 30 bini geçmiyen bir parti, bir 
I vilâyette şu veya bu sebeple baraj denilen mik

tarın üstünde oy almışsa o parti Meclise tem
silci gönderebilecektir, v 

Milyonlarca reyin değerlendirilememesi yü-
I zünden, millet içinde azınlıkta olan bir parti 
I de tekbaşma iktidara gelebilecek ve böylece 

çoğunluk idaresi denilen demokrasi bir hayal 
olacak, azınlık çoğunluğa hûkmedebilecektir. 
işte A. P. nin hasretini çektiği sistem, bu va
him sonuçları doğurabilecek olan bir sistem
dir. Tasvibi mümkün olmıyan, böyle vahîm 
neticeleri göze almamızı icabettirecek hangi 

I büyük ve tehlikeli mahzur 10 Ekim seçimlerin-

I de meydana çıkmıştır. Adalet Partisi akarsu-
ları durduracak böyle bir mahzuru ortaya ko-
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yamamıştır. Çünkü yok olan bir şeyi ortaya 
koymak hünerini ancak sihirbazlar gösterebi
lir. Adalet Partisinin ihtirası ise henüz ken
disine böyle bir hüviyeti kazandıramamıştır. 

A. P. nin mahzur dediği şeyler yeni keşfe
dilmiş değildir. Millî bakiyemin böyle neticeler 
vermesi önceden kestirilemiyen bir husus değil
dir. A. P., müstakillerin aldığı oyların değer
lendirilmesinden, bir partinin muhtelif illerde 
aldığı oylarla, az oy aldığı 'bir vilâyette birkaç 
mebus çıkarmasından şikâyetçi gözükmektedir. 
Milletvekili, seçildiği çevrenin değil bütün mil
letin vekili olduğuna ıgöre memleketimizde bu
gün cari olan siyasi telâkkilere göre reyler şa
hıstan ziyade partiye verildiğine göre sarıldığı 
bahaneyi ciddiye almak mümkün değildir. A. 
P. nin gizli bir niyeti olmasaydı mahzur dedi
ği hususları ortadan kaldıracak veya asgariye 
indirecek tedbirler düşünürdü. Meselâ müsta
killerin aldığı oyları da kıymetlendirmek için 
bir tedbir arardı. «Ehvenişer ihtiyar olunur» 
düsturunu bir tarafa atarak küçük mahzurla
rın -gölgesinde rejimin akıbetini tehdidedebile-
cek büyük mahzurlar hazırlama yoluna gitmez
di. A. P. kendisini uyarma ve itidal yoluna sok
maya çalışanlara Sayın Demirel'in ifadesiyle, 
«Demokrasi güdümlü mü olacaktır?» demekte
dir. Buna cevap vereceğiz: 

Demokrasi şu veya bu şahsın, şu veya bu 
zümrenin güdümünü kabul etmez ama aklın ve 
mantığın 'güdümünde olan bir rejimdir. (Sağ
dan alkışlar.) 

A. P. nin istediği seçim sisteminin doğura
bileceği neticeleri yukarıda kısaca belirttik. 

A. P, aklın ve mantığın güdümünü kabul 
ediyorsa, bu neticeler karşısında sarıldığı çü
rük dalları bırakır ve ricat eder. 

A. P. nin istediği sistemle ve 10 Ekim 1965 
seçimlerinde partilerin aldığı oylar esas alın
mak suretiyle, bir seçim yapıldığı düşünülürse 
bilhesap şu netice çıkmaktadır: 

A. P. nin milletvekili sayısı 240 tan 290 a 
çıkar, muhalefet ise 210 dan 160 a iner. 

Cumhuriyet Senatosunda ise A. P. 143 ve 
bütün muhalefet 7 sandalyeye sahibolur. (A. P. 
sıralarından «bravo» sesleri, alkışlar.) Vazife
sini yapan İtalyan yüzbaşısının arkasında ba
şını sipere çekip de, «Bravo kapitan» diyenlere 
benziyorlar. (Gülüşmeler ve muhalefet sırala
rından alkışlar.) 

Ayrıca Millet Meclisinde dört muhalif par
tiden C. K. M. P. bir tek temsilci Meclise soka
maz. C. H. P. hariç diğer üç muhalefet partisi 
de 10 dan aşağı milletvekili çıkardıkları için 
grup teşkil etmek imkânını bulamaklar. 

Grup teşkil edemiyen bir partinin muraka
be vazifesini yapabilmesi ise şüphesiz talih ve 
tesadüflere kalmış demektir. Madem her sıkıştı
ğınız yer de millete sığmıyorsunuz, şu milletve
killeri seçimini de ekseriyet usulüyle yapın da 
millet tashih etsin diye bir esbabı mucibe bu
lun. (Gürültüler.) Böyle bir sistem kabul edil
diği takdirde geçmiş tecrübelere bakarak A. P. 
nin yapacağı propagandaları tahmin etmek hiç 
de güç değildir. 

İleride A. P. nin «Millî bakiye kalktı, C. H. 
P. dışındaki partilere vereceğiniz oylar artık 
boşa 'gider, bundan Halk Partisi yararlanır, bu
nu istemiyorsanız reyleri bölmeyiniz, A. P. ye 
veriniz.» propagandasiyle muhalefeti bir parti
ye indirmeye çalışacağı da muhakkaktır. Mu
halefeti demokratik nizamın vazgeçilmez bir 
unsuru sayan Anayasamızın ruhu herhalde böy
le bir tasfiye düşüncesiyle bağdaşacak mahi
yette değildir. 

Birçok meşru fikirlerin Parlâmentoda tem
silini âdeta imkânsız hale "getirecek böyle bir 
sistem yalnız Anayasanın ruhuna aykırı olmak
la kalmaz, aynı zamanda Türkiye'yi küskün 
yüz binlerin veya milyonların yaşadığı veya 
büyük vatandaş topluluklarının istemedikleri 
iki partiden birine oy vermeye zorlandığı bir 
talihsiz memleket haline getirir. 

A. P. nin istediği sistem, ister istemez mem
leketi iki cepheye ayırır geçmişteki vatan ve 
ıgüc birliği cepheleri gibi geçmişte denenmiş ve 
ne netice verdiği anlaşılmış böyle bir yola öf
kelerin ve ihtirasların daha da artmış olduğu 
muvazene ve istikrar unsuru olarak partilere 
memleketin en çok muhtacolduğu bir merhale
de girmeyi tasviıbetmek memleketin ve demok
ratik rejimin akıbeti üzerinde şahsi ikballer uğ
runa tehlikeli bir kumar oynamaktan başka bir 
mânaya gelemez. (Sağdan alkışlar.) 

«Vaktiyle Kurucu Meclis bizim istediğimiz 
sistemi kabul etmişti, biz ona dönüyoruz.» şek
linde bir ifade ile kendilerine yeni kalkan arı-
yanları, o günden bugüne seçimlerde alman ne
ticeler ve memleketteki gruplaşmalar karşısın-
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da 'bu dönüşün ne netice vereceğini bir kere 
daha düşünmeye davet ederiz. 

Kurucu Meclisi siper alma kurnazlığına baş
vuranlara o kadar itibar eder gözüktükleri Ku
rucu Meclisin yaptığı Anayasanın temelinde 27 
Mayısın meşruiyetiyle tasfiye edilmiş bir dev
rin takbihinin bulunduğunu hatırlatmak isteriz. 
Bunları 'benimsemiyenlerin denizde bir katreye 
sarılır 'gibi, «Biz Kurucu Meclis zamanında ka
bul edilen sisteme dönüyoruz.» demelerinde, 
en. ufak bir samimiyet şemmesi balmak mümkün 
değildir. (Sağdan alkışlar). 

Adalet Partisi son günlerde kuvvetli olduğu
nu zannettiği yeni bir dala daha sarılma de
nemesine girişmiştir. «Millete vadettik, setçim 
sistemini değiştireceğiz» diyor. 

Vaitler deryasından, büyük kütlelerin üze
rinde durup karanlarına mesnet yaptığınız 
hiç kimsenin kabul edemiyeceği bu katreye 
böylece sarılmak niyeti örtemez, takat sarılanı 
realiteleri bilen idrakler karşısında küçük düşü
rür. 

Hiçbir insaf sahibi Adalet Partisinin bu vaide 
sadakat nümayişine ciddî bir niyetle alkış tu
tamaz. Bu arada bir garabete daha temas edece
ğiz. Millete yaptığı vaitden bahseden A.P. nin 
seçim beyannamesinde nispî temsil esasının 
muhafaza edileceği kaydı bulunduğu halde şim
di Senato seçimlerinin ekseriyet usulüyle yapıl
ması istenmektedir. Vaide sadakat bu mudur? 
Vait tutmak... Nispî temsili muhafaza edeceğiz 
diyor. 

Adalet Partisinin gerçek niyetini ve istediği 
sistemin doğuracağı neticeleri kestiremiyenler 
bile, «Bugün Parlâmento içinde ekseriyete sa
hipsiniz, vaitlerinizle teşhir ettiğiniz vatandaş
ların dertlenme deva bulunuz. Böylece yarataca
ğınız muhabb ot ve itimat havası içinde şayet 
bir zaruretse ilerdeki yıllarda seçim kanununu 
düşünebilirsiniz Nedir bugünkü isticaliniz ?» del
mekten kendilerini alamadılar. 

Bu istical karşısında ister istemez şunlar da 
akla gelmektedir. 

Adalet Partisi vaitlerini yerine getiremiye-
ceğini bildiği için kaybedeceği vatandaş deste
ğini elde fırsat varken telâfi etmek ve böylece 
kanun zoruyla iktidara yapışmak istemektedir. 

Belki de Yeni Meclis işe başlar başlamaz. 
A.P. liler tarafından onun çatısı altında açılan 

transfer pazarına hararet kazandırmak, kendi 
bünyesinde çözülmelere mâni olmak ve fazilet 
rejimi olan demokrasiye böylece bir hizmette 
bulunmak hedefi de takibedümektedir. Yahut 
daha ileri giderek, sağlıyacağı büyük çoğun
lukla, Anayasayı kendi zihniyetine göre değiş-
tıinmck emel ve hevesi peşindedir. 

Adalet Partisinin istediği seçim sistemi ile 
1965 seçimlerinde alman oylar esas alınmak su
retiyle yapılcak bir seçimde Adalet Partisinin 
Millet Meclisinden 290, Cumhuriyet Senatosun
dan 143 olmak üzere Parlâmentoda 433 üyeye sa-
hibolacağını buna mukabil muhalefetin 167 üye 
ile temsil olunacağını yukarda belirtmiştik. 
Bu netice Anayasayı değiştirmeye bile müsait
tir. Adalet Partisinin zihniyet ve tutumu bütün 
bu ihtimallerin üzerinde durmamızı gerektir
mektedir. 

Geçmişte de iktidarlar yerlerine yapışmak 
ve muhalefeti tesirsiz hale getirmek için seçim 
kanunlariyle devamlı surette oynamışllardır. 
Tarihçe tescil edilen küçük hesaplarını da, bir 
demokrasi ve millî menfaatler edebiyatının sis
leri gerisinde gizlemeye çalışmışlardır. Fakat 
bu ihtiraslı gayretler, ne kendileri ne de mem
leket için hayırlı olmuştur. Bir zamanların ha
yali dan dikensiz gül bahçesi yaratmak ihtirası 
çok pahalıya mal olmuştur. Zamanı gelince bu 
hâdiselerin her iktidar devrinde olanları tarihî 
seyri içinde bütün teferruatiyle idraklerin tak
dirine sunacağız. Şimdilik bir hususu hatırlat
makla yetineceğiz. 1950 de Seçim Kanunu yapı
lırken bugün A.P. safhalarında bulunan ve yeni 
tasarıları hazırlamakla görevli Adalet Bakanı 
Sayın Hasan Dinçer'in o zaman yol arkadaşı 
idik, sözcülüğü ile Millet Partisinin savunduğu 
nispî temsil usulü kabul edilse idi. muvazeneli 
bir Meclis hayatı kurulacaktı işler belki de çı
ğırından çıkmıyacaktı. Bugün A. P. kötüllediği 
nispî temsilinin Millî Bakiye şekli 1957 seçim
lerinde uygulansaydı netice çok daha dikkate 
şayan olacak, iktidar Demokrat Partiden daha 
fazla oy almış olan muhalefet partilerine geçe
cek ve memleket bir ihtilâle sürüklenmiyeeek-
ti. Muhalefetin cılız ve Hükümetlerin sözde 
kuvvetli olduğu devrin tarihî muhasebesi bu
dur. (Sağdan alkışlar). 

Adalet Partisi bugünkü seçdın sisteminin de
mokratik rejimin akıbetini tehdit eden bir un-
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sur olduğunu mücerret bir iddia olarak seçim 
beyannamesinde ileri sürmoktedir. Bundan da 
anlıyoruz ki, seçim sistemleriyle rejimin akı
beti arasında sıkı alâka vardır. Buraya kadar 
verdiğimiz izahat açıkça gösteriyor ki, Türki
ye'nin mevcut şartları içinde rejimin akubetini 
tehdit edecek sistem bugünkü sistem değdi 
Adalet Partisinin getirmek istediği sistemdir. 

Kendi görüşüne uymıyan bîr seçim sistem ini 
demokratik rejim için bir tehlike olarak gören 
Adalet Partisi, aksi kanati taşıyanların «getiril
mek istenen sistem demokratik rejim için bir 
tehlikedir» demelerini her halde millî iradeye 
saygısızlık, aba altında çomak gösterme, dil al
tında bakla saklamak, güdümlü bir demokrasi 
isteme, şeklinde damgalıyamaz. Suçlamalara 
kalkışamaz. 

Muhterem milletvekilleri, Demokratik rejim 
için tehlike teşkil edebilecek mevcut şartları, 
Adalet Partisinin bu tehlikeyi daha da artırabi
lecek tutum ve davranışlariyle, bunlara kaynak 
teğkil eden zihniyetini belirtmiş bulunuyoruz. 
Yardığımız neticeler rejimin ve memleketin ya
rını hakkında herkesi endişeye sevk edecek ma
hiyettedir. 

Bu dunum karşısında her devirde yaptığı
mız uyarma vazifemize A.P. nin ve Sayın De-
mirePin mukabelesi ne olursa olsun, ısrarla de
vam edeceğiz. Adalet Partisi tuttuğu bu zarar
lı yoldan döndüğü, Anayasayı metniyle ve ru
huyla hâkim kılmak, bir kül halinde benimsi-
yerek memleket huzuruna ve refahına hizmet 
etmek yoluna girdiği zaman da onun en samimi 
destekçisi olacağız. 

Muhterem miljetvelkilleri, sözlerimize niha
yet vermeden evvel mütearife sayılabilecek 
bâzı hususları bir kere daha Adalet Partisine 
hatırlatmayı faydalı bulmaiktayız. Memleketin 
selâmet ve basiretle idaresi için seçimle buraya 
geldiğimizi söylememiz kâfi değil. Memleketin 
nerelerden buraya geldiğini ve nenelere gidebile
ceğini de daima göz önünde tutmalıyız. 

Buraya gelenler Millî İradenin kendilerine 
verdiği kudretten daha çok o iradenin yükle
diği mesuliyeti ve vebali düşünmelidirler. 

Mesuliyet duygusu ve tarih şuuru taşıyanlar, 
•hiç şüphesiz gözlerini yaşayan realitelere ve 
kulaklarını tarihin ibret sesine kapayamazlar. 
Aksi takdirde tarihin tekerrürü önlenemez. 

Millî irade bu gerçeklerin unutulması ve öl
çüsüz hareketler için verilmiş bir icazet değil
dir. Dozu aşıldığı zaman ilâcın bile zehir olduğu 
unutulmamalıdır. 

İktidarların yetkisi bu tabiî kaide ile sınır
lıdır. 

Muhterem milletvekilleri, Demokratik reji
min devamını, bir millî, beka meselesi saymak
tayız. İnanışla, görüşlerimizi ve endişelerimizi 
dile getirmiş bulunuyoruz, iktidar mensupları
nın, bu memleketin geçmişini göz önüne alarak 
büyük bir mesuliyet şuuru içinde dile getirdiği
miz bu meseleler üzerinde eğilmelerini ve va
tanperver bir şuur hamlesiyle hatalı gidişten 
dönmelerini canı gönülden temenni etmekte
yiz. Vatanperverine bir şuur hamlesiyle bir hu
zur ve emniyet ikliminin yaratılmasında ikti
dar ve muhalefetin el ele verdiklerini görmek 
Millet Partisinin en aziz bir emelidir. Devletin 
bir patron ve vatandaşın da ondan ekmek ve iş 
isteyen bir insan durumuna düşmesini cemiyetin 
saadetine ve kalkınmasına yarıyacak bir yol 
olarak görmemekteyiz. Ancak böyle olursa Tür
kiye kalkınabilir, insanlar sözde biv dünya cen
netinin adalet ve nimetlerine kavuşur diyen
lerle görüşlerimiz arasında fark vardır. Millet 
Partisine göre Devlet iktisadi imkânları elin
de topladığı ölçüde hürriyetler hukukî yol
lardan olmasa bile kapalı yollardan ortadan 
kalkar. Bir fert olan patronun yani sermaye 
sahibinin sömürme ve haksızlığına karşı vatan
daşın Devlete sığınması ve ondan himaye gör
mesi daima mümikündür. Fakat Devlet her sa
haya el atmış, her şeye sahip bir patron bir 
sermaye sahibi vaziyetinde bulunduğu zaman 
onun sömürme ve haksızlıklariylp mücadele 
etmek hemen hemen imkânsızdır. Türkiye'nin 
şartlarını bir kere düşünelim. Bizde Devlet 
idaresini ellerine geçirenler bu imkânı hemen 
daima vatandaşı ezmekte kullanmışlardır. Kö
kü asırlara giden bu alışkanlıkların devam ettiği 
memleketimizde bir de bütün iktisadi imkânlar 
Devleti idare edenlerin eline verilirse ve onlar 
bir ellerinde nimet öbür ellerinde topuz tutan 
insanlar vaziyetine getirirlerse hürriyetler bir 
hayal olur. Ve sosyalizm de kısa zamanda ko
münizme inkılâp eder. İnsanların çalışma ve 

-kazanma arzuları iktisadi kalkınmada yaratıcı 
bir kuvvet kaynağıdır. Herşey Devletin olduğu 

— 764 — 
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zaıman bu kaynak kurumuş olur. Testiyi kıran 
da bir, dolduran da bir düşüncesi memur eliyle 
idare edilen iktisadi istetmelerde derhal hâkim 
hale gelir. Türkiye'de tatbik edilmiş bulunan 
Devletçiliğin neticesini bilmiyen yoktur. Gerelk 
bu sebepten, gerek hürriyetlerin muhafazası 
bakımından Millet Partisi Devleti rakipsiz pat
ron ve vatandaşı da, tabiri caizse moda tabire 
göre, Devlet ırgatı yapmak istiyen sosyalizme 
karşıyız. Milelt Partisi özel teşebbüs ve özel 
mülkiyete, m&şru rekabete ve iç dış pazarlarda 
serbestçe ayarlanan fiyatlara ve is bölümüne 
dayanan serbest mübadele ekonomisine taraf
tardır. Bununla beraber partimiz hileli ticarete, 
sermaye haksızlıklarına ve sömürmesine, aşırı kâr 
ihtirasına, bunlardan doğacak büyük kütlenin 
ıstırap ve sefaletine de karşıdır. Emek ve ser
maye münasebetlerinde hakkaniyeti hâkim ve 
memleket menfaatlerini nâzım kılmak ister. 

Millet Partisine göre prensibolarak Devlet 
ziraat, sanayi ve ticaretle iştigal edemez. Bu
nunla beraber Türkiyenin bugünkü şartları 
içinde iktisâdi kalkınmanın yalnız özel teşeb
büs vasıtasiyle gerçekleşebileceği hayalinde de 
değildir. İktisadi hayatta Devlete de çak önemli 
vazifeler düştüğü kanatindedir. Yalnız biz Dev
letin iktisari hayatta müteşebbis olarak rol al
masını daimi bir sistem olarak değil, bir za
ruretin ifadesi olarak kabul etmekteyiz. Bu se
beple de Devletin iktisadi faaliyetlerde müte
şebbis olarak vazife alması zaruretlerin deva-
miyle sınırlı olmalı, zaruretler nihayet bulduğu 
zaman Devlet yerini özel teşebbüse terk etme
lidir. Bütün söylediklerimizden açıkça anlaşı
lıyor ki, Millet Partisinin iktisadi görüşü «Bıra
kın yapsın, bırakın geçsin» düsturuyle ifade 
edilen ve sık sık köhneleştiği söylenen başıboş 
liberalizm değil. Böyle bir liberalizm artık bu 
asırda tatbik edilemez, özel teşebbüsü de mah
dut sermayelerin istifade ettiği bir saha olmak
tan çıkarıp bütün vatandaşların tasarrufları 
nisbetinde hazırlıyacakları, kazanacakları bir 
saha haline getirmek, tedbirlerini almak düşün
cesindeyiz. özel teşebbüs bu tedbirlerle güç
lenir, sosyal gayelere hizmet eden bir vasıta 
haline gelir. (Sağdan alkışlar). 

Muhterem arkadaşlarım, Millet Partisi aynı 
zamanda sosyal adalete ve sosyal güvenliğe, bu 
mevzuun sömürücülerinden çok daha yürekten 

bağlı bulunmaktadır. Hatırlarsınız, Dördün
cü Koalisyon Hükümetinin kuruluşunda bura
da yaptığım bir konuşmada, komünizme karşı 
en tesirli mücadele silâhının sosyal adalet ve 
sosyal güvenlik okluğunu ve refahı yaygın ha
le getirmek olduğunu ifade etmiş, bu gerçek
leşmediği takdirde, komünistiz diyenleri assak 
dahi komünizmi önl iyem eyiz, demiştim. Bütün 
medeni milletler, hürriyetine bağlı milletler 
bu yoldan gitmişlerdir. Görülüyor ki, arkadaş
lar, bizim iktisadi görüşümüz, eğer buna bir 
ad takmak, bir etiket takmak icabederse, mo
da haline geldiği için, sosyal ve mutedil libe
ralizm.. Temelinde sosyal adalet, sosyal gü
venlik yatan, emeğin istismarına mâni olmak 
istiyen, Devletin düzenleyici müdahalesini ve 
zaruret olduğu zaman müteşebbis olarak hare
kete geçmesini kabul eden bir liberalizm. (Gü
rültüler). Biz keşfedildi demiyoruz. Bizim be
nimsediğimiz budur diyoruz. Her halde sizin 
beğendiğiniz sistem de Amerikadan ithal edil
medi. 

Muhterem milletvekilleri, gerek rejim mev
zuundaki endişelerimizi gerok ekonomik ve sos
yal konulardaki temel düşüncelerimizi ifade et
miş oluyoruz. Herkesin burada ortaya konan 
gerçekleri kendi vicdanında bir muhasebeye 
tabi tutarak huzura, sükuna, kardeşliğe muh-
taeolan bu memleketin hayrına bir karar alma
sını temenni ederiz. 1966 bütçesinin böyle bir 
hava içerisinde tatbik edilmesini arzulıyan Mil
let Partisi bütçenin milletimiz için, vatanımız 
için hayırlı ve uğurlu olmasını Cenabı Haktan 
niyaz eder. (Alkışlar). 

BAŞKAN —- Muhterem arkadaşlarım, söz sı
rası T.I.P. grupuna gelmiştir. Yalnız T.Î.P. iki 
tane sözcü bildirmiştir. Ayrıca C.H.P. si gru-
pu adına yeniden müracaat edilmiştir. A.P. gru-
pu adına 2 nci defa sözcü gösterilmiştir. Biraz 
evvel Sayın Bölükbaşı da konuşurken, biz de 
ikinci defa son sözü istedik dediler. Fakat Ri
yasete ikinci defa Millet Partisi tarafımdan söz 
için müracaat edilmemiştir. 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Çok 
evvel yazıldı Sayın Başkanım. Bir hafta evvel. 
Kanunlar Müdürü ve Kanunlar Müdür muavini 
biliyorlar. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şimdi 
vaziyet şudur. İçtüzüğümüzde kanun tasarısı ve 
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tekliflerinin tümünün maddeleri oylanıp bittik
ten sonra, tümü üzerinde bir lehte, bir aleyhte 
konuşma imkânı vardır. Fakat Bütçe Kanunu
na münhasır olmak üzere öteden beri yapılan 
tatbikat, bütçe dolayısiyle bütün grup sözcüle
rine ve Hükümete birer defa konuşma imkânı 
sağlama şeklindedir. Bu sebeple gruplar ikişer 
defa konuşmıyacaktır. Ayrıca bir kifayet taıkri-
riyle müzakereler bitmiş olmıyacaktır. Müzake
reler, grupların birer defa konuşması ve Hükü
metin konuşmasiyle bitecektir. Bu sebeple ki
fayet aleyhinde, henüz kifayet gelmeden de is
tenmiş olan sözler de bir muamele göraniyecek-
tir. 

Şimdi Türkiye İşçi Partisi Grupu adına iki 
üye söz istediğine göre, bunlardan hangisi ko
nulacaktır lütfen beyan ediMn e Tendim? Sa
yın Mehmet Ali Aybar, Sayın Behice Boran. 
(T.Î.P. sıralarından, «Mehmet Ali Aybar konu
şacak», sesleni). 

Sıra sizde Sayın Aybar, buyurun efendim. 
(T.Î.P. sıralarından alkışlar). 

T. I. P. GRUPU ADINA MEHMET ALI AY
BAR (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; bütçe münasebetiyle Büyük Mecliste 
açılan müzakerelerde Türkiye işçi Partisinin 
bütçenin tümü üzerindeki son görüşlerini Yük
sek Meclise sunmak üzere huzurunuza gelmiş bu
lunuyorum. 

Hükümet programını açıklayan Sayın Başba
kan o gün «Rejim üzerindeki tartışmalar artık 
kapanmış olmalıdır.» demişlerdi. Hâdiseler dört 
ay içinde öyle gelişti ki, bundan dört ay önce 
«Rejim üzerindeki tartışmalar kapanmalıdır.» 
diyen Sayın Başbakan bütçe müzakereleri mü
nasebetiyle bu kürsüye geldiler ve rejim hak
kındaki görüşlerini açıkladılar. Böylece kapan
masını istedikleri bir tartışmayı bizzat kendile
ri açtılar. Yalnız ne var ki, Sayın Başbakan bu 
tartışmayı açmamış olsa idi de yine burada büt
çe vesilesi ile rejim hakkında görüşmek gerekir 
Mi. Memnuniyetle müşahede ediyoruz ki, bü
tün partiler de bu lüzumu duymuşlar, benden 
evvel konuşan bütün sözcüler rejimimizin nite
liklerini belirtmeye çalışmışlardır. Bendeniz de 
burada bu vesileden faydalanarak Türkiye'mi
zin rejim hakkında Türkiye işçi Partisinin gö
rüşlerini müsaadenizle açıklıyacağım. 

Sayın Başbakan bütçe münasebetiyle yaptık-
Jarı konuşmada rejim hakkındaki görüşlerini 

şöyle ifade ettiler, dediler k i ; biz seçimlere bir 
bildiri ile katıldık, bu bildiride halkımıza vait-
lerde bulunduk. Bu vaitler üzerine oy aldık, 
iktidara geldik. Buna göre bir Hükümet pro
gramı yaptık. Şimdi çoğunluktayız, vaitlerimizi 
tutacağız. Rejim meselesi diye bir mesele açıl
masın. Rejim meselesi sandıklardan geçer. San* 
dıklardan geçmiştir. Oylar, Adalet Partisine 
tek başına Hükümet kuracak kadar çoğunluk 
sağlamıştır. Binaenaleyh biz artık burada seçim 
bildirimizde ve Hükümet programımızda belirt
tiğimiz hususları uygulamaya çalışacağız. Kuv
veden fiile çıkarmaya çalışacağız. Rejim mesele
sidir diye, Anayasa meselesidir diye ikide bir 
hâdise çıkarmaya mahal yoktur. Çünkü eğer 
yaptığımız kanunlar Anayasaya aykırı ise Ana
yasa Mahkemesi vardır. Buraya gidilir, kanun
lar iptal ettirilir, eğer Anayasaya aykırı ise. Ni
hayet bir başka müessese de vardır, güven oyuna 
başvurulur. Hükümet, rejime aykırı bir yönde 
seyretmekteyse o zaman Hükümet düşürülür. 

Sayın milletvekilleri; Adalet Partisi Başka
nı ve Sayın Başbakanın rejim hakkındaki görüş
leri, hafızam beni yanıltmıyorsa ve Meclis za
bıtlarını, tutanaklarını yanlış okumadımsa, bu
dur. Herkesin görüşüne, fikrine saygılıyız. 
Ama mesuliyet mevkiinde, sorumluluk yerinde 
bulunan bir zatm, rejimi bu kadar yüzeyde mü
talâa etmesi karşısında hemen ifade etmeliyiz 
ki, görüşlerine katiyen katılmıyoruz. Bir kere 
çoğunlukta olmak, bâzı şartlar altında meşru
dur. Tek başına çoğunluk elbette ki, demokratik 
sistemlerin temel bir ilkesi olmakla beraber, se
çimle çoğunluğu elde etmek temel ilkesi olmakla 
beraber, tek başına meşruluğu sağlıyamaz. Meş
ru sayılabilmesi için çoğunluğun mutlaka reji
min doğrultusunda, Anayasanın sınırları içinde 
bulunması şarttır. Başbakan buyuruyor ki, 
Anayasa müesseseleri var, biz eğer Anayasa dı
şına kanun yaparak çıkarırsak, Anayasa Mah
kemesi bu kanunları iptal eder. Şüphesiz böyle, 
Anayasa Mahkemesi kanunları iptal eder. Ama 
bir Hükümetin iş başında bulunduğu zaman 
yaptığı bütün tasarrufları Anayasa Mahkemesi 
önüne götürmeye muhalefetçe imkân yoktur. 
Çünkü bu tasarrufların bir kere hepsi kanun 
şeklinde tecelli etmez. İkincisi, Anayasa Mah
kemesine Hükümetin her adımında baş vurma
mız mümkün değildir. Binaenaleyh bundan çı
kan bir sonuç evvelâ Hükümetin kendi kendisi-
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ni Anayasa sınırları içine sokmak zarureti için
de olduğu zarunluğudur. Başbakanın frenleyici 
rejimin tehlikesiz işlemesini sağlayıcı bir faktör 
olarak gösterdiği ikinci müessese güven oyu mü
essesesidir. 

Sayın milletvekilleri, Meclisteki sandalye va
ziyeti göz önünde bulunndurulursa bu teminatın 
ne kadar kâğıt üzerinde bir teminat olduğunu 
ve bugünkü şartlar içerisinde ciddiye alınannya-
cağını, öyle zannediyorum ki, Adalet Partisi 
grupuna mensup milletvekilleri de kabul eder
ler. (A. P. sıralarından, gürültüler.) 

Bu itibarla Türkiye Devletinin ne çeşit bir 
Devlet olduğunu açık ve seçik olarak hepimizin 
bilmesinde büyük yarar vardır. 

Sayın milletvekilleri, bir Devletin rejimi mo
dern devletlerde yazılı Anayasalardan ortaya 
çıkar. Anayasanın dayanakları, felsefi, sosyal, 
iktisadi ilkeleri, açık hükümleri ve esprisi tah
lil edilerek bir memleketin rejimi hakkında her
kes açık seçik fikre sahibolur. Yalnız ne var 
ki, bu her zaman da yeterli olmıyabilir. Anaya
sanın birtakım hükümleri tartışma konusu ya
pılabilir. Hattâ partizan bir zihniyetle şu ve
ya bu yöne çekilebilir. Bunun için modern 
hukukta, kamu ve Anayasa hukukunda, Anaya
sa maddelerinin değerlendirilmesinden başka, 
bir de Anayasaların tarih açısından doğrultuya 
oturtularak değerlendirilmesi vardır. Bendeniz 
burada her iki yönden bugünkü Devlet rejimi
mizin niteliğini belirtmeye çalışacağım. Ana
yasamız Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ka
rakterlerini, niteliğini ikinci maddesinde tarif 
etmiştir. Buna göre Türkiye Cumhuriyeti in
san haklarına ve başlangıçta belirtilen temel 
ilkelere dayanan millî, demokratik lâik ve sos
yal bir hukuk devletidir. Anayasamızın sosyal 
devletten ne anladığını bu maddenin dört nu
maralı prensip hakkındaki gerekçesi açık olarak 
ortaya koymaktadır. Müsaadenizle o gerekçeyi 
aynen okuyacağım. 

Gerekçe şudur: «Nihayet Türkiye Cumhu
riyeti sosyal bir Devlettir. Başka bir deyimle 
çalışma ve sosyal adalet ilkelerine dayanır. Sos
yal devlet fertlere yalnız klâsik hürriyetleri 
sağlamakla yetinmeyip aynı zamanda, onların 
insan gibi yaşamaları için zaruri olan maddi ih
tiyaçlarını karşılamalarını da kendisine vazife 
edinen Devlettir. Modern Anayasa, asgari ge
çim şartlarından, sıhhi bakımdan, öğrenim im

kânlarından ve hele barınacağı bir konuttan 
yoksun bir kişinin gerçek anlamda hür olamıya-
cağını kabul eden zamanımızın hukuk ve siyaset 
ilmine ve Devlet görüşüne uygun olarak fertlere 
ve vatandaşlara sosyal birtakım haklar tanımak 
zorundadır.» 

Devam ediyorum gene gerekçeyi okumaya. 
«Her sınıf halk tabakaları için refah sağla

mayı kendisine vazife edinen zamanımızın Dev
leti, (refah Devleti), iktisaden zayıf olan kişi
leri, bilhassa işleri bakımından başkalarına tabi 
olan işçi ve müstahdemleri, her türlü dar gelir
lileri ve yoksul kimseleri himaye edecektir. Bu 
suretle, hem insan şahsiyetine hürmet etmek 
vazifesini yerine getirecek, klâsik hürriyetlerin 
gerçeklerle alay eden bir mahiyet almasına mâni 
olacak, hem de çalışan geniş halk tabakalarının 
refaha kavuşması sayesinde toplum hayatı için 
daha verimli olmaları hedefine de ulaşacaktır. 
Gerçekten, maddi, (malî ve iktisadi) imkânlar
dan, yaşama için zaruri olan gelir kaynakların
dan ve varlıktan mahrum olan halk tabakaları 
için, klâsik hürriyetler yalınız kâğıt üzerinde 
kalan parlak fakat boş lâflardan başka bir de
ğere sahibolamaz. Nihayet şurasını da kaydet
mek gerekir ki, sosyal adelete karşı kaygusuz 
kalan devletler, toplum hayatının müfrit sol 
veya müfrüt sağ cereyanlara kapılarak totaliter 
istikamette sürüklenmesine engel olamamakta
dırlar. Zamanımızın medeni memleketlerinde 
hemen hemen ittifakla kendini gösteren temayül, 
(sosyallik) istikametindedir. Sosyal olmıyan 
demokrasi toplum hayatının gerçekleri karşı
sında cevherini kaybetmeye ve neticede yıkılma
ya mahkûdur. Bu sebepledir ki (sosyal zihni
yet, yalnız fertlerin refah ve saadeti için bir 
teminat değil, aynı zamanda toplum hayatı:tın 
geleceği bakımından da demokrasinin en şaşmaz 
garantisidir. Zira komünizme karşı en tesit'i 
kalkan, onu lüzumsuz hale getiren sosyal ada 
lciin gerçekleşmesidir.» 

Sayın milletvekilleri, Anaysamızm ikinci 
maddesi Devletin karakterini böylece bu şelJİ 
de ve bu anlamda çizmiştir. Atıf yaptığı baş
langıç kısmındaki ilkeleri de bu madde ile bir
likte değerlendirmek gerekir. Gerçekten baş
langıç kısmında Türkiye Cumhuriyetinin, Ata
türk devrimlerine, Kuvayı Milliye ruhuna, 
27 Mayısa bağlı, insan haklarına bağlı ve fertle-
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rini kıvançta, tasada ve kaderde ortak ve bö
lünmez bir bütün olarak kabul ettiği Türk Mil
letinin yücelmesi ve uygarlık düzeyine biran 
önce ulaşması için Türk milliyetçiliğinden ilham 
alan bir Devlet olarak nitelendirmektedir. Şim
di, bütün bunları bir arada ele alalım ve Türki
ye'mizin gerçek dunrumuna bir göz atalım. 

Türkiye'miz geri kalmış bir toplumdur. 
Bunun böyleliğini gösteren rakamları huzuru
nuzda tafsilen arz edip kıymetli zamanlarınızı 
almak istemem. Türkiye geri kalmış bir top
lum, her bakımdan geri kalmış bir toplum. Bi
naenaleyh yukardaiki Anayasa ilke ve madde
lerinin Devlete ödev olarak verdiği istikamette 
rejimimizin ve o rejime göre iktidarda bulunan 
hükümetlerin yürüyebilmesi için geri kalmışlı
ğı en kısa zamanda sona erdirmek zarureti var
dır. Bunu da yine Anayasamız 10 ncu madde
sinde bir ödev olarak Devlete yüklemektedir. 
Ne diyor 10 ncu maddesi Anayasamızın: 

«Devlet, kişinin temel hak ve hürriyetleri
ni, fert huzuru, sosyal adalet ve hukuk Devle
ti ilkeleriyle bağdaşamıyaca'k surette smırlı-
yan siyasi, iktisadi ve sosyal bütün engeller 
kaldırır;:» te'krar ediyorum, «siyasi, iktisadi ve 
sosyal bütün engelleri kaldırır; insanın maddi 
ve mânevi varlığının gelişmesi için gerekli şart
ları hazırlar.»' 

Demek ki, toplum düzenini temelden değiş
tirmemizi Anayasamız emretmektedir. Bunun 
kilit taşı da Anayasamızın 36 ncı maddesinde 
yer almaktadır. Gerçekten Anayasamızın sos
yal ve ekonomik haklar bölümünde yeralan 
36 ncı maddesi, mülkiyet hakkından bahseder 
Herkesin miras ve mülkiyet hakkına sahiboldü
ğünü ifade ettikten sonra, mülkiyet hakkının 
ancak kamu yararına kanunla sınırlanabileceği
ni ifade eden 36 ncı madesi Anayasamızın, şöy
le bağlanır. Der 'ki, «Mülkiyet hakkının kul
lanılması toplum yararına aykırı olamaz.» Sa
yın milletvekilleri dikkat buyurunuz, toplum 
zararına olamaz demiyor. «Toplum yararım0 

aykırı olamaz» diyor. Bu vesile ile Sayın Bar
bakanın Hükümet programları üzerine yapılar 
tenkidi ere bu kürsüden verdikleri cevap sıra
sında aynı maddeye atıfda bulunduklarını ha
tırlıyorum. Ve o zaman bu maddenin son fıkr 

rasma, T. İ. P. ne cevap veriyorlardı, buyur
muşlardı. Halbuki rejimimiz doğrultusuna an

cak bu maddenin son fıkrası doğru değerlen
dirilmek suretiyle oturtulabilir. 

Sayın milletvekilleri, Anayasamızın bu 
10 ncu maddesi ve 36 ncı maddesi ekonomik 
ye sosyal ha'klar ve ödevler bölümünde yer 
alan diğer maddelerle tarsin ve takviye edil
miştir. Türkiye hep bildiğiniz gibi, nüfusunun 
'büyük çoğunluğu köyde, kırda yaşıyan bir top
lumdur. Köylerde yaşıyan üç milyon küsur 
köylü ailesinin topra!k mülkiyeti bakımından 
durumları son derece adaletsiz bir şekilde te
celli etmektedir. Gerçekten yüz binler hanesi
ni dolduran köylü aileleri tamamen topraksız
dır ve sayıları iki milyonu biraz aşan köylü 
ailesinin işlediği topraklar da kendisini ve aile
sini geçindiremiyecek kadar küçük parseller 
halinde'dir. Bunu göz önünde bulunduran Ana
yasamız 37 nci maddesinde toprak reformunu 
gere'kli kılmış ve böylece toprak mülkiyetinin, 
36 ncı maddenin son fıkrasındaki hüküm ışı
ğında sınırlanmasını emretmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Anayasamızın bu em
ri savsaklanacak, ertelenecek bir emir değildir. 
Eğer hakikaten bu memleketin refahını, yük
selmesini istiyorsak, eğer hakikaten Türkiye'
nin biran önce hızlı bir kalkınma temposuna 
girmesini istiyorsak, ekonomimizin temel taş
larından biri olan ve hızlı sanayileşme için ge
rekli «sürplüs» leri üst kârları bize temin ede
cek nitelikte hir faaliyet dalı bulunan tarımda 
önce toprak reformunu ve onunla birlikte ve 
onun espirisi içinde hızlı bir tarım reformunu 
gerçekleştirmek mecburiyetideyiz. Yine mül
kiyetin kamu- yararına sınırlanması konusunda 
Anayasamızın 38 nci maddesi yani, kamulaş
tırmayı öngören 38 nci maddesini de zikretmek 
isterim. Anayasamızın 38 nci maddesi: «Dev
let ve kamu tüzel kişileri, kamu yararının ge
rektirdiği hallerde, gerçek karşılıklarını peşin 
ödemek şartı ile, özel mülkiyette bulunan ta
şınmaz 'malların, kanunda gösterilen esas ve 
usullere göre, tamamını veya.bir kısmını kamu-
1 aştırmaya veya bunlar üzerinde idari irtifak-
!ar kurmaya yetkilidir.» Bu maddenin gerek
çesini de müsaadenizle okumak isterim. Gerek
çede şöyle deniliyor: «İkinci fıkradaki hüküm, 
îktisaden geri kalmış bir Devletin iktisadi ve 
sosyal kalkınmasını gerçekleştirebilmesi için 
kabul edilmesi zaruri olan bir kayıttır. Yalnız 
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sosyal Devlet mefhumu değil, teminat altına al
ıma maksadiyle hukuk mefhumlarını gayelerine 
göre uygulayan ve geliştiren liberal hukuk ve 
devlet anlayışı dahi, toplumun geleceğini göz 
önünde bulundurunca ferdî hürriyet ve hakla
rı devamlı olarak teminat altına alma maksa-
diyle bu yoldaki istisnalara cevap verecektir 
Yürürlükteki Anayasamızın yani 1924 Anaya 
sasının 74 ncü maddesinin ikinci fıkrası hükmü 
esasen bu istisnai, çiftçinin toprak sahibi kılın
ması ve ormanlarla ilgili istimlâkler bakımın
dan derpiş etmiştir. 

Tasarıda yapılan ilâve Kalkınma Plânına 
giren tesislerin kurulması maksadiyle yapılacak 
kaımulaştırmalara ilişkindir. Aynı ihtiyaçları 
duyan ve kalkınması demokratik prensiplere 
uygun olarak gerçekleştiren Hindistan Anaya
sanın ilham ettiği bu hükmün memleketimizin 
ihtiyaçlarını karşılamak bakımından tamamen 
yerinde olduğuna şüphe edilemez.» Genel 36 ne/< 
maddenin ışığında Anayasamızın 39 ncu" mad
desi, kamu hizmeti niteliği taşıyan fakat özel 
sektör elinde bulunan faaliyet alarilanmn da 
devi eti esti bilebileceği hükmünü vaz'etmekte'dir. 
Bu maddenin gerekçesi de şöyle: «Hiçbir mem
lekette artık iktisadi liberalizm mutlak surette 
tanınmadığından, Devletin, iktisadi hayatın gi
dişinden sorumlu olması ve bunun neticesi ola
rak da, iktisadi hayatın düzenlenmesi ve plan
lanması esası 'kabul edilmiştir. Toplumun re
fahını gaye edinmiş sosyal devletin, özel teşeb
büs alanındaki bu düzenleyici rolünü ifade 
eden ikinci cümleye, modern anayasalarda ras-
lanm'aktadır. Memleketimiz gîbi, İktisaden az 
gelişmiş ve ancak plânlı bir iktisat sayesinde 
açığı kapamak zorunda olan bir toplumda ise, 
bu hükmü Anayasa prensibi halinde ilân et
mek bir zaruret teşkil eder.»1 

Sayın milletvekilleri, bu 4 maddenin ışığında 
toplumumuzun iktisadi yöntemi hakkında bir fi
kir edinmiş oluyoruz. Toplumumuz iktisaden ge
ri kalmışlıktan kurtulmak için, hızla gelişmesini, 
Devletin ağır bastığı spesifik ağırlığın kamu sek
töründe bulunduğu bir ekonomik yöntemle müm
kün görmektedir. Bu ekonomide özel sektörün 
de yararlı bir kesim haline getirilmesi zarureti 
bulunmaktadır. 

Fakat tekrar edelim, Türkiye'nin kalkın
masını özel sektörden beklemek, Anayasamızın 
şimdi açıkladığım hükümleri muvacehesinde 

mümkün değildir. Kaldı ki, Anayasamızın 40 
ve 41 nci maddeleri Devlete bu konuda özel ödev
ler yüklemekte ve ağırlığını kamu sektöründe 
bulacağı hususunda şüphe ve tereddüde mahal 
bırakmamaktadır. Gerçekten 41 nci madde : «ik
tisadi ve sosyal hayat, adalete, tam çalışma esa
sına ve herkes için insanlık haysiyetine yaraşır 
bir yaşayış seviyesi amacına göre düzenlenir. .. 

İktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı de
mokratik yollarla gerçekleştirmek; bu maksatla, 
millî tasarrufu artırmak, yatırımları toplum ya
rarının gerektirdiği önceliklere yöneltmek ve 
kalkınma plânlarını yapmak Devletin ödevidir» 
der. 

Demek oluyor ki, ekonomik açıdan, ekonomik 
alanda rejimimiz Devlet sektörünün millet yara
rına işliyen, halk yararına işliyen kamu sektörü
nün millî ekonomide spesifik bir ağırlığa sahi-
bolmasmı emretmektedir. 

Sayın milletvekilleri, Anayasanın bu bölü
münde Devletin gerçekleştirmesi zorunlu olan 
birtakım ödevleri vardır. Vatandaşlara iş bulma 
ödevi, çalışan vatandaşa - ki burada çalışan va
tandaş, bilhassa ikinci maddenin gerekçesinde 
belirtildiği gibi, iktisaden zayıf durumda olan 
ve çalışma hayatı bakımından başkasına tabi 
durumda bulunan vatandaşlardır - evet bu an
lamda çalışan vatandaşı koruma ödevi Devlete 
verilmiştir. Herkesin insanca yaşamaya elverişli 
bir ücret almasını sağlamak ödevi Devlete veril
miştir. Devlete herkesin sağlığını korumak ödevi 
verilmiştir. Devlete herkese konut sağlamak öde
vi verilmiştir. 

Şimdi soruyorum size; ekonomimizi rasyonel 
bir şekilde ve hızlı bir kalkınma doğrultusunda 
geliştirebilmek için, millî ekonomiyi Devletin, 
yani halk yararına, halkın katılmasiyle işliyen 
bir kamu sektörünün ağırlığı altına sokmadan, 
onun yönetici ve itici kuvvetini millî ekonomide 
spesifik ağırlık noktası haline getirmeden, bu 
hızlı kalkınmayı sağlamak ve Anayasanın 3 ncü 
bölümünde Devlete yüklenmiş ödevleri yerine ge
tirmek hiç mümkün müdür? 

Şimdi burada karşımıza kalkınma yöntemleri, 
sistemleri, ve yolları çıkıyor. Deniliyor ki, Batı
da toplumlar özel teeşbbüs yoliyle, kapitalizm. 
yoliyle kalkınmıştır. Doğrudur. Batıda kalkınma 
böyle oldu. Ama arkadaşlar, kendi kendimize şu 
soruyu hemen sormalıyız. Hangi asırda oldu ve 
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hangi şartlar altında oldu? Biz Türkler hafıza
mızı biraz yoklarsak, Batıdaki hızlı kalkınmanın 
ağır yükünü kimlerin çektiğini derhal hatırlarız. 
Osmanlı İmparatorluğunun çöküşü Batının hızlı 
kalkınmasını sağlayan faktörlerden biri olmuş
tur. Özel sektörle kalkınmayı savunan arkadaşla
rımıza, memleketimizin yakın tarihini, elbette 
ki bilirler, bir kere daha bu açıdan değerlendir
melerini tavsiye ederiz. Bugün yirminci yüzyılın 
ikinci yarısında, özel sektör eli ile geri kalmış bir 
toplumun kalkınmasına ilmen ve maddeten im
kân yoktur arkadaşlarım. Bu husus, öyle zan
nediyorum ki, yalnız Türkiye'de tartışma konu
su oluyor. Dünyanın hiçbir ciddî ilim adamı, li
beral ekonomiyi savunan ilim adamları dâhil, 
geri kalmış toplumların kapitalist yoldan kalkın
masına imkân görmemektedir. Bu hususta sosya
list iktisatçılarla liberaller hemfikirdirler. Bura
da Türkiye'de çok revaçta olan bir müellifi zik
retmeme müsaade buyurun. Bu müellif bir âmme 
hukuku profesörüdür. Sordum, kütüphanede 
aşağıda milletvekili arkadaşlarımız bu kitabı çok 
okuyorlarmış. Bu müellif Maurice Duverger'dir. 
«Politikaya giriş» adlı kitabının, hatırımda yan
lış kalmadıysa, 265 nci sayfasında bu hüküm ga
yet açık olarak ifade ediliyor. Duverger diyor 
ki; bugün geri kalmış toplumlar kapitalist yol
dan kalkınıp gelişemezler, sermaye birikimleri 
kâfi değildir. Yabancı sermayeyi davet ederler
se, yabancı sermaye onları sömürür, ancak ken
disi için yararlı olan alanlara yatırım yapar. Mi
sal veriyor; hangi yerlerde, nerelere yatırım yap
mışlardır. Gerçi bâzı geri kalmış toplumlar bu 
yola ümitle sarılıyorlar ve yatırımı yaptırdıktan 
sonra, yabancı sermayeyi derhal, yatırım yap
mış yabancı sermayeyi derhal millileştirerek 
böylece yoksun oldukları ilk kapital birikimini 
elde ediyorlar, ama diyor Duverger, bunda da 
başarı sağladıkları çok nadiren görülüyor. Çün
kü yabancı sermaye bir kere ülkeye girinci po
litik nüfuz sahibi olmak ve Hükümeti etkisi altı
na almak imkânlarını da eline geçiriyor. 

Şimdi kalıyor bir başka yol; sosyalizm yolu. 
Arkadaşlar sosyalizım yolu da, bugün Türkiye'
nin gerçekleri göz önünde bulundurulursa dik
katle incelenmesi lâzımgelen bir yoldur. Bir kere 
sosyalist yöntem, biliyorsunuz Birinci Dünya 
Savaşından sonra bir ihtilâlle Sovyetler Birli
ğinde uygulanmaya başladı. Ve şimdiye kadar 
sosyalist yönteme girmiş olan uluslarda iktidar 

ya ihtilâl yolu ile ele geçirildi. Ya da İkinci Dün
ya Savaşının hazırladığı ortam ve imkânlardan 
yararlanılarak, bâzı ülkelerde iktidarlar yine 
zorlu metotlar kullanılmak suretiyle ele geçirildi. 
İktidar zorlu metotlarla ele geçirilince kestirme 
yollar takibedildi. Ve bu memleketlerde özel te
şebbüs tüm olarak kamulaştırıldı. Tabiî bahsetti
ğim özel teşebbüs, kamulaştırılmaya değecek ni
telikte olan özel teşebbüstür. Ve bu ülkelerde 

- hızlı kalkınma emredici plânlarla gerçekleştiril
di. Fakat İkinci Dünya Savaşından sonra yeni 
bir yöntem ortaya çıktı. Aslında rasyonel bir 
şekle sokamamış olmakla beraber, bu yöntemin 
ilk öncüsü biziz. İlk millî Kurtuluş Savaşını ver
miş olan Türk Milletidir. Ama bu yöntemin ik
tisadi nazariyelerde yer almaya başlaması, İkinci 
Dünya Savaşından sonra millî kurtuluş savaşı 
veren ve zafere ulaşan milletlerin sayısı çoğaldık
tan sonra olmuştur. Bu yol, kapitalist olmıyan 
yol adını taşır. 

Sayın milletvekilleri bunu uzun boylu anlat-
mıyacağım. Yalnız kapitalist olmıyan yolun, 
sosyalist yoldan farkını tebarüz ettireceğim. Ka
pitalist olmıyan yolda, özel sektör muhafaza edil
mektedir. Kapitalist olmıyan yol karma ekonomi 
yoludur. Yalnız, bu karma ekonomide, deminden 
beri arz ettiğim ve bizim Anayasamızın da ön
gördüğü gibi spesifik ağırlık kamu sektöründe-
dir. Bununla beraber sosyalist yöntemle benzer
likleri vardır. Çünkü her ikisi de kalkınmayı 
merkezci kapsayıcı ve emredici bir plânla sağ
lar. Arkadaşlar kapsayıcı plânı bizim Anayasa
mız da emretmektedir. 

Bizim Anayasamızın öngördüğü plân da hem 
merkezcidir, hem kapsayıcıdır. Yani, yalnız eko
nomik alana değil, sosyal ve kültürel alanlara da 
şâmil bir plân fikri getirmiştir Anayasamız. 

Şimdi sayın milletveiklleri öyle zannediyo
rum ki, rejimimizin ekonomik yöntemi kalın çiz
gileriyle böylece ortaya çıkmış bulunuyor. 

Rejimimizin politik yön ve yöntemine gelin
ce; bu da temel insan haklarına dayanan çok 
partili bir sosyal demokrasi rejimidir. Anayasa
mız 56 ncı maddesinde bütün siyasi partilerin, 
ister iktidarda bulunsunlar, ister muhalefette bu
lunsunlar, demokratik rejimin vazgeçilmez un
surları olduğunu ifade etmektedir. Bu, muhale
fetin haklarına kesinlikle saygılı olmayı emreden 
bir rejimdir. Ancak bu, çok partili demokrasi 
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başıboş, bir rejim de değildir. Anayasamız bu
nun sınırlarını gayet açık ve kesin bir şekilde 
çizmiştir. Nerede? Bir kere 57 nci maddesinde : 
Her parti kurulamaz. Cumhuriyetçiliğe aykırı; 
Türkiye'nin, ulusu ve ülkesi ile bütünlüğünü 
parçalayıcı partiler kurulamaz. Demokrasiye 
inanmamış iç faaliyeti demokratik olmıyan, par
tiler kurulamaz. Ve bir de dini siyasete âlet et
meyi amaç bilen, dinî duyguları sömüren, Dev
letin ekonomik, sosyal yapısını din kurallarına 
göre düzenlemek amacını güden partiler kurula
maz. 

Değerli milletvekilleri, bu rejimin nasıl işliye-
ceğini de Anayasa 4 ncü maddesinde gayet açık 
olarak belli etmiştir. Bu madde her partinin ik
tidara, Anayasanın öngördüğü yollardan gele
ceğini ve millet egemenliğini yine Anayasanın 
öngördüğü araçlarla ve deminden beri arz etme
ye çalıştığım hedeflere göre kullanacağını ve her 
halde bir zümre üstünlüğüne, diktatörlüğüne, bir 
sınıf diktatörlüğüne veya bir şahıs diktatörlüğü
ne yol açacak şekilde kullanamıyacağmı gayet 
kesin olarak belirtmiştir. Beri yandan 153 ncü 
maddesinde de Anayasamız, devrim kanunları
nın Anayasaya aykırılığının ifade edilemiyece-
ğini, Anayasa Mahkemesinden bu kanunların ip
talinin istenmiyeceğini açıklamıştır. 

Sayın millet vekilleri, böylece demek oluyor 
ki, bizim rejimimiz halkçı bir rejimdir. Aynı za
manda istiklâlci bir rejimdir, istiklâlci oluşunu 
başlangıçta Kuvayi Milliye ruhuna yapılmış olan 
atıftan çıkarıyoruz. Gene özetiiyelim bu rejim 
devrimci bir rejimdir. Çünkü 10 ncu maddesin
de sosyal devletin gittikçe daha çok gerçekleş
mesi için, siyasi, ekonomik ve kültürel her türlü 
engelin Devlet tarafından kaldırılmasını emret
mektedir. Bu rejim cumhuriyetçi bir rejimdir. 
Bu rejim lâik bir rejimdir. Ve Atatürk milliyet
çiliğine dayanan bir rejimdir. Atatürk milliyet
çiliği hemen ifade edelim, başka milletleri küçük 
gören, başka milletleri sömürmek için ideolojik 
bir araç olarak kullanılan Batıdaki anlamda bir 
milliyetçilik değildir. Atatürk milliyetçiliği, em
peryalizme karşı koymanın ideolojik silâhıdır. Ve 
Türk Milletini, demin arz ettiğim gibi, bütün 
fertleri kaderde, kıvançta, tasada ortak ve bö
lünmez bir bütün olarak Dünya milletleri aile
sinin eşit haklara sahip bir ferdi haline getir
mek için hızla geliştirmede ideolojik ve mânevi 
bir güç halinde anlaşılan bir kavramdır. 

Sayın milletvekilleri, bu açıklamalar Anaya
samızın, yüzde yüz doğru bir yorumudur. Bu
nun doğruluğunu tarihî gerçeklerimiz de ortaya 
koyuyor. Türkiye'de rejim meselesi, öyle zanne
diyorum ki, tarihen üç bölümde mütalâa edile
bilir. Birinci dönem Osmanlı Devletinin kurulu
şundan 18 nci yüzyılın sonuna kadar sürer. Bu 
dönemde toprak rantına tasarruf edenler aynı 
mamanda siyasi gücü de ellerinde bulundurur. 
Tımar, zeamet, has yoluyla toprak rantını kul
lananlar aynı zamanda Devlet hiyerarşisinin en 
yüksek kademelerinde bulundurdukları için si
yasi rejimle ekonomik düzen tamamen intibak 
halindedir. 19 ncu yüzyıldan sonra bu iki alan
da intibaksızlık başlamıştır. Arkadaşlar bu inti
baksızlık Türkiye'de 19 ncu yüzyıldan itibaren 
toplumumuzun Batı kapitalizminin etkisine gir
mesi neticesinde meydana gelmiştir. 19 ncu yüz
yıldan Birinci Dünya Savaşının sonuna kadar 
gecen 114 yıllık zaman süresi, bugünümüze ışık 
tutma bakımından son derece önemli bir dönem
dir. 

Vaktim sınırlanmamış olsaydı Yüce Meclise 
bu konuda tarihî gerçekleri sunmak isterdim. 
Ancak sonucu hepinizce malûm. 19 ncu yüzyıl
da Batı kapitalizmi memlekete girdikten sonra 
kendisine aracılık eden bir sınıf yaratmıştır. Bu 
sınıf güçlendikçe Devletin siyasetini de etkile
meye başlamıştır. Bu sınıf, bu aracı sınıf, yerli 
sermayedar sınıfı 19 ncu yüzyılın başlarında 
ve ikinci yarısına doğru, gayrimüslim azınlıklar 
ve levantenlerden kurulu iken 20 nci yüzyıla 
doğru buna Müslüman vatandaşlarımız da ka
tılmaya başlamışlardır. Bizim kanaatimizce Bi
rinci ve İkinci Meşrutiyetler, geleneksel toprak 
rantına tasarruf eden iktidarda yeni malî iktidar 
arasında bir komprami, bir uzlaşma zemini bulma-

VP, yarıyan siyasi sistemler, kombinezonlar kurmuş
tur. Sayın milletvekilleri; 1856 dan itibaren borç
lanmaya başlıyan Osmanlı İmparatorluğunun kısa 
bir sürede iflâsa girdiği ve bu iflâs neticesinde 
Düyunu Umumiye idaresini, yani Devlet içeri
sinde Devlet olan bir idareyi kabul mecburiye
tinde kaldığını hep biliriz. Osmanlı Bankasının 
buradaki, içimizdeki yıpratıcı, kemirici rolünü 
hep hatırlarız. Bütün bunların sonucunda Os
manlı İmparatorluğunun, Alman emperyalizmi
nin emrinde bir oldu bitti şeklinde savaşa girdi
ğini de hep hatırlarız. Bu savaşa girişi, hafıza
larınızı tazelemek için arz etmeme müsaade bu-
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yurun. 1914 yılında bize sığınmış olan iki Alman 
zırhlısı Göben ve Breslav zırhlıları sonradan 
bunlar Yavuz ve Midilli adını almıştır. Yalnız 
Bakanlar Kurulundan Harbiye Nazırının yani 
Millî Savunma Bakanının bilgisiyle Karadenize 
açılmış, Rus/ limanlarını bombalamış ve böylece 
Osmanlı Devleti bir oldu bitti şeklinde Birinci 
Dünya Savaşma girmiştir. Birinci Dünya Sa
vaşının bizim için muhasebesi hepimizin çok 
yakından bildiğimiz korkunç sayılara yükselir. 

îşte üçüncü donem, buna bir tepki olarak or
taya çıkmıştır. Üçüncü dönem, Millî Kurtuluş 
Savaşımız ile açılan dönemdir. Sayın milletve
killeri, Millî Kurtuluş Savaşı özelliği olan bir 
savaştır. Türk Milleti ömrü boyunca, havatı bo
yunca çoik savaşlar vermiştir. Ama Millî Kur
tuluş savaşı gibi bir savaşı ilk defa verdik. 
Çünkü bir kere Millî Kurtuluş Savaşma hal
kın kendisi başladı. Vatansever, uyanık aydın
larla dayanışma halinde bulunan halkın ken
disi başladı ve bu savaş uyanık aydınlarla hal
kın tam bir dayanışması halinde cereyan etti. 
Bu savaşın Başkumandanı ölümsüz Önderimiz 
Büyük Atatürk, savaşı halk savaşları olarak 
idare etti. Ve zafere ulaştırdı. 

Sayın milletvekilleri; o tarihlerde Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Hükümetinin kabul etti
ği halkçılık beyannamesini okumama müsaa
de buyurunuz. Şimdi bakınız, deminden beri 
tahlil' ettiğim Anayasanın halkçı . karakteri ve 
kapitalist olmıyan yolda gelişmeyi öngören 
hükümleri ta o zaman bu halkçılı'k beyanna
mesinde dile getirilmiştir. T. B. M. Meclisinin 
yayınladığı Halkçılık Beyannamesinde, şöyle 
denilmektedir. 21 Ekim 1920 tarihinde yayın
ladığı Halkçılık Beyannamesini okuyorum : 
«Emperyalist devletlerin Devlet ve milletimi
zin hayatına açıkça kasdetmeleri neticesinde 
meşru müdafaa için toplanan Türkiye Büyük 
Millet Meclisi şimdiye kadar muhtelif vesile
lerle sarahaten veya zımnen ilân ettiği maksat 
ve niyetini bir kere daha bütün cihana arz 
için şu beyannameyi neşreylemeye lüzum gör
müştür. Türkiye Büyük Millet Meclisi millî 
hudutlar dâhilinde hayat ve istiklâlini temin 
ahdiyle teşekkül etmiştir. Binaenaleyh hayat 
ve istikbalini yegâne ve muikaddes emel bildiği 
Türkiye halkını emperyalizm tahakküm ve 
zulmünden kurtararak irade ve hâkimiyetinin 
sahibi kılmalkla gayesine vâsıl olacağı kanaa

tindedir. T. B. M. M. halkın öteden beri mâ
ruz bulunduğu sefalet sebeplerini yeni vasıta
lar ve teşkilâtla izale ederek yerine refah ve 
saadet getirmeyi başlıca hedefi addeder. Bina
enaleyh toprak, maarif, adliye, maliye, ikti
sat ve evkaf işlerinde ve diğer meselelerde iç
timai taavünü ve uhuvveti hâkim kılarak hal
kın ihtiyacatına göre yenilikler ve tesisler vü
cuda getirmeye çalışmaktadır.» 

Değerli milletvekilleri; Büyük Atatürk'ün 
aynı doğrultuda 1 Aralık 1921 günü Büyük 
Meclis kürsüsünden söylemiş olduğu söylevi de 
hatırlatmak yerinde olacaktır. 

Mecliste o gün Bakanlar Kurulunun yetki
leri üzerine bir kanun tasarısı görüşülüyordu. 
Bu tasarı üzerine söz alan Atatürk uzun bir ko
nuşma yapmıştır. Konumuzu ilgilendiren kıs
mını okuyorum: Bu kısım şöyledir : «İlmî, içti
mai noktasından, bizim Hükümetimizi ifade 
etmek lâzımıgelirse (Halk Hükümeti) deriz. 
Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun birinciden 
dördüncüye kadar olan maddeleri Hükümetin 
ne olduğunu, kimin tarafından idare olunduğu
nu, idare eden heyetin kuvvet ve salâhiyetini 
tasrih etmiştir, şekil ve sureti tesbit olunmuş
tur. v Fakat meslekî , içtimai itibariyle dahi dü
şündüğümüz zaman biz, hayatını, istiklâlini 
kurtarmak için çalıkan erbabı sâi zavallı bir 
halkız! Vaziyetimizi bilelim. Kurtulmak, ya
şamak için çalışan ve- çalışmaya mecbur olan 
bir halkız. Binaenaleyh her birimizin hakkı 
vardır. Salâhiyeti vardır. Fakat çalışmak sa
yesinde bir hakkı iktisabederiz. Yoksa arka-
üstü yatmak ve hayatını sâiden muarra geçir
mek istiyen insanların bizim heyeti içtimaiye-
miz içinde yeri yoktur, hakkı yoktur. O hal
de ifade ediniz efendiler! Halkçılık, nizamı iç
timaisinin sâyiine, hukukuna istinadettirımek 
istiyen bir mesleki içtimaidir. Efendiler! Biz 
bu hakkımızı mahfuz bulundurmak, istiklâli
mizi emin bulundurabilmek için heyeti umumi-
yemizce, heyeti milliyeımizee, bizi mahvetmek 
istiyen emperyalizme karşı ve bizi yutmak is
tiyen kapitalizme karşı heyeti milliyece müca-
hedeyi caiz gören bir mesleki takibeden in
sanlarız. Binaenaleyh bu ve bu gibi teşvikat-
la ve izahatla Hükümetimizin istinadettiği esasın 
ilmi içtimaiyeye müstenit bir esas olduğunu 
bariz bir surette görürüz! Fakat ne yapalım 
ki, demokrasiye benzemiyormuş, sosyalizme 
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benzemiyormuş, hiçbir şeye benzemiyormuş! 
Efendiler, biz benzememekle ve benzetmememle 
iftihar etmeliyiz! Çünkü biz bize benziyoruz 
efendiler.» 

Değerli milletvekilleri, Atatürk'ün sondaki 
cümlesi; «Biz demokrasiye benzemiyoruz» sö
zü ve «Biz sosyalizme benzemiyoruz» sözü, hiç 
şüphesiz, bir taraftan Batının kapitalist düzeni
ne bir atıftır. Çünkü halkçıyız diyen bir insa
nın demo'kratik düzeni reddetmesi düşünülemez. 
Öbür yandan «sosyalizme benzemiyoruz» derken 
de komünist, bolşevik sisteme benzemediğini 
ifade etmiştir. Fakat bu nutkun sonunda Ata
türk üçüncü dünya devletlerinin kırk yıldan 
önceden müjdecisi olmuştur. Gerçekten nutkun 
sonlarına doğru Atatürk şu sözleri söyler : 
«Ve ben eminim ki arkadaşlar, cihanda mev-
cudolan tarzı hükümetlerden bir had ve daha 
ileriye çıkmak, bu beşeriyet için nas'ilbolursa, 
emin olunuz ki efendiler, bulacakları şekil Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin şekli 
olacaktır.» 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Hükümetinin şekli, felsefî dayanağı ve 
sosyal dayanağı şimdi Atatürk'ün ağzından 
dinlediğiniz gibi, halkçılık ilkesine dayanmak
ta, halkçılığı da çalışma esasına dayanmakta 
idi. Çalışmayı, emeği, Atatürk bütün hakla
rın, Ibütün yetkilerin biricik kaynağı olarak ka
bul etmekte idi. 

BAŞKAN — Sayın Aybar, üç dakikanız var 
efendim. 

T. î. P. GRUPU ADINA MEHMET ALİ 
AYBAR (Devamla) — Sayın Başkan, eğer 
Büyük Meclis izin verirse konuşmamı 15 daki
ka uzatmak isterim. Hiç olmazsa 15 dakika. 
Eğer lütfeder de izlin verirlerse konuşurum. 
Yoksa burada bağlarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, sayın 
sözcü konuşmasını bitirebilmesi için daha 15 da
kikalık bir zamana ihtiyacı olduğunu ifade et
miştir. Ve Yüce Meclisin reyine müracaat edil
mesi hususunu da ifade etmiştir. Oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Buyurun efendim. 
T. 1. P. GRUPU ADINA MEHMET ALİ 

AYBAR (Devamla) — Yüce Meclise bu lûtfun-
dan dolayı teşekkürlerimi arz ederim. 

Sayın milletvekilleri; bu tarihî inceleme so
nunda rejimimizin siyasi, iktisadi, felsefî da
yanaklarını böylece kesin bir surette ortaya 
koymuş oluyoruz. Devletimiz, rejimimiz, açık
ladığımız anlamda halkçı, devrimci, Devlet yöne
timine ekonomik alanda öncelik tanıyan, lâik 
cumhuriyetçi ve milliyetçi, Atatürkçü anlam
da milliyetçi bir rejimdir. Şimdi, büyük bir ço
ğunlukla iktidara gelen Demirel Hükümetinin 
dört aylık icraatının bu anlamda rejim için
de olup olmadığını gözden geçirelim. 

Sayın milletvekilleri; itiraf etmek lâzımdır 
ki, Adalet Partisi iktidarının ilk Hükümeti olan 
Demirel Hükümeti, iktidara geldiği günden 
beri tasarruflariyle ilkelerini ve hükümlerini 
burada açıklamaya çalıştığım Anayasa rejimi 
ile bir uyuşmazlık haline düşmüştür. Demirel 
Hükümetinin ilk yaptığı işlerden biri bâzı 
genel müdürleri işten geri almak olmuştur. 
Biliyorum, Sayın Başbakan diyorlar k i ; «Bun
da ne olacak? Bir Hükümet iktidara gelir, ken
disine uygun gördüğü kimselerle çalışır. El
bette M Hükümetin de genel müdürleri değiş
tirmek yetkisi vardır.» Şüphesiz vardır. Ama, 
bu değiştirilen genel müdürler kimlerdir ve 
ne yapmışlardı? 

Sayın milletvekilleri; ıbu genel müdürler 
Anayasaya uygun olarak, Anayasanın emretti
ği gibi memleket servetlerini korumak için ça
lışmış kimseler idi. Bu genel müdürler millî 
petrolümüzün, madenlerimizin yabancılar tara
fından «sömürü]memesi için büyük gayret gös
termiş kimselerdi ve bunların bu faaliyeti ka
mu oyunun uyanık kesimlerinde büyük yankı
lar uyandırmıştı. Hal böyleyken iktidara gelen 
Demirel Hükümeti ilk iş olarak bu genel mü
dürleri işlerinden uzaklaştırdı. Üstelik Danış-
tayca verilen yürütümün durdurulması kararı
nı ve ıbu kararı tavzih de edildiği halde, bugü
ne kadar uygulamadı. Muhterem arkadaşlar, bi
rincisi, birinci muamele işten almak muamelesi, 
Anayasanın esprisine, ve felsefesine ve bu espri 
ve felsefeyle yorumlanacak millî servetlerin 
himayesi hakkındaki maddelerine ve memur
luk statüsüne uygun bir nitelik taşımamakta
dır. Yargı organlarının vermiş olduğu bir ka
rarın uygulanması ise, Anayasayla açıkça çe
lişme halindedir. Burada iSayın Hükümet adı
na konuşan Sayın Bilgehan, Danıştay kararı-
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nın çoğunlukla verildiğinden bahsetti. Sanki bu 
bir nakîsa imiş 'gibi ve bir 'kere iş yapılıp bit
mişse icranın durdurulması ıbahis konusu ola
maz dedi. Başbakanın 'gazetelerde çıkan bir de
mecini okuduk, doğru 'olmamasını (temenni ede
riz; «Biz bu genel müdürleri iade etmeyiz işle
rine, tazminat veririz.» 'buyurmuşlar. Hukuk 
zihniyetine uymayan bir 'görüş. Çünkü tazminat 
verme, şahıs hukukunu ilgilendirir. Bir yargı 
organının kararını uygulamama intizamı âmme
ye, kamu düzenine taallûk eder ve Anayasamı
zın açık bir hükmüne aykırıdır. Adalet Baka
nı da 'buradan, evet Adalet Bakanı da buradan 
buyurdular ki : «Bir icrayı durdurma kararı da
ha 'gelecekmiş; gelir (bakarım, mesuliyet sahibi 
bir kişiyim, işime ıgellrse uygularım, 'işime «gel
mezse uygulamam...» Yo!.. Anayasa düzeni için
de, eğer Anayasa dilimizin ucunda değilse, 
eğer Atatürkçülük, halkçılık dilimizin ucunda 
değilse, eğer biz bu çoğunluğu muhalefeti ez
mek için kullanmıyacaksak, bir Adalet Baka
nının, yargı organlarınca verilmiş bir karar 
hakkında, «İşime 'gelirse uygularım, işime gel
mezse uygulamam.» şeklinde konuşmaya hak
kı yoktur. 

Sayın milletvekilleri, Demirel Hükümeti 
bundan sonra bir çok idare adamlarının da 
yerlerini değiştirdi. Burada tartışmalar yapıl
dı. Bundan evvelki hükümetler de değiştirmiş, 
şu kadar ıgün iktidarda kalmışlar, şu kadar de
ğiştirmişler, kendileri şu kadar ıgün iktidarda 
kalmışlar, ibu kadar değiştirmiş, daha azmış, 
filân. Bunlar bence geçerli ıolan tartışmalar de
ğildir. Büyük Mecliste bu 'gibi tartışmalara bir 
son vermek lâzımdır. Burada biz Halk Parti
si iktidariyle Adalet Partisi iktidarının muha
sebesini yapmak için bulunmuyoruz. Burada biz 
geri kalmış toplumumuzu demokratik düzen 
içinde, Anayasayı eksiksiz, tastamam uygula
yarak 'biran önce refaha kavuşturmak, kalkın
dırmak için 'bulunuyoruz. (T. I. P. sıralarından 
alkışlar.) Şu halde bu idare mekanizmasındaki 
geniş değişiklikleri biz Anayasanın esprisine, 
metnine uygun görmedik. Mazur görsünler bizi. 
Biz yakın maziden de ders 'aldığımız için, bu 
gibi değişmelerin başka yönlere, başka doğrul
tulara seyretmesi ihtimalinden her zaman te
dirginiz. Çünkü akla 'geliyor, Demirel Hükü
meti de eski devirlerde olduğu gibi, idare me

kanizmasını ele geçirmek, partizan bir idare 
kurmak yoluna acaba girmiş midir diye bir so
ru ıbeliriyor zihnimizde. Demirel Hükümetin
den, (böyle bir soruya meydan vermemesini rica 
ederiz. Tabiî eğer böyle bir düşünceleri yoksa. 
Böyle bir düşünceleri varsa elbette ki, bu uyar
mamız hiçbir netice vermiyecektir. 

Bunun yanında yine buna paralel olarak, 
öğretmenlere de reva 'görülen muamelelerden 
bahsetmek isterim. Meselâ Atatürkçü (bilinen 
öğretmenlerin müfettişler tarafından sigaya çe
kildiğini, felsefi görüşlerinin ne merkezde ol
duğunun sorulduğunu, hangi gazeteleri oku
duklarının, T. İ. ıP. ile yakınlıklarının bulunup 
bulunmadıklarının sıorulduğunu duyuyoruz. 
Bunların da doğru olmamasını temenni ederiz. 
Çünkü bilirsiniz, Anayasanın açık hükmü; fel
sefi, siyasi ve dinî inançlarını açıklaması hu
susunda kimseye soru (sorulamaz. Eğer bunlar 
yapılıyorsa bu da Anayasayla en azından uyuş
mazlık halinde olduğunu gösterir Demirel Hü
kümetinin. 

Bu misalleri çoğaltmadan daha önemli, Ana
yasayla daha açıktan açığa uyuşmazlık halinde 
olan bir, iki tasarrufa geleceğim. Bir tanesi kişi
sel bir tasarruf telâkki edilebilir, sayılabilir, Sa
yın Başbakanın Bayram mesajı. Sayın Başbakan 
samimî bir Müslüman olarak Bayram günü 
vecde gelmiş olabilirler. Buna hepimiz saygı 
duyarız. Bayram münasebetiyle vecde gelmiş 
olan, öyle zannediyorum ki, Türkiye'de yalnız 
Başbakanın kendisi değildir. Türk halkının yüz
de 99,5 u Müslüman olduğuna göre herkes o 
kutsal günde vecde gelmiştir. Ama bu vecdimizi 
özel münasebetlerimiz içinde dile getiririz. Baş
bakan sorumluluğunu taşıdığımız zaman, lâik 
bir Devletin Başbakanı olarak, Anayasanın 
19 ncu maddesi daima zihnimizde menkuş ola
cağı cihetle böyle bir mesaj yayınlamayız. (A. 
P. sıralarından anlaşılamıyan müdahale.) Bizim 
Devletimizden bahsediyorum, Atatürk'ün kurdu
ğu, millî Kurtuluş Savaşı Türkiye'sinden bahse
diyorum. Batının başka demokrasilerinden de
ğil. Arz ettiğim, bizim demokrasimizin bir sınır 
çizgisi vardır. Onun gerisine geçemeyiz. Anaya
sada bellidir bu sınır çizgisi. Bundan başka 
iki tane kanun tasarısı hazrılandı ve Yüce Mec
lise sevk edildi. 

Sayın milletvekilleri, bu kanunlar Af Kanu
nu ile Seçim Kanunudur. Seçim Kanununun bir 
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bakıma Anayasanın açık hükmüyle bağdaşmaz 
bir tarafı yok. Bugünkü sistemden, 1961 siste
mine dönülmek isteniyor. Ama işi, esprisi bakı
mından inceliydim. Anayasa gittikçe daha çok 
uygulanan bir demokrasiyi öngörmüştür. Yani 
Türkiye'nin yönetilen demokrasiden, yöneten de
mokrasiye geçmesini, halkın daha büyük çoğun
lukta Mecliste temsil edilmesini, birey olarak de
ğil, içtimai sınıf, sosyal sınıf olarak Büyük Mec
liste daha çok oranda temsil edilmesini Anayasa
mız öngörmüştür. Biraz evvel ikinci maddenin 
gerekçesini açıklamıştım, burada deniliyor ki : 
«Devlet iş hayatı bakımından başkalarına tabi 
olan işçi ve müstahdem durumunda olanları ya
ni emekçi sınıfları korur.» Anayasanın üçüncü 
bölümündeki, sosyal ve ekonomik ödevlerin ba
şarılması hakları elde edilmesi için de, Büyük 
Mecliste mutlaka emekçileri temsil eden, doğru
dan doğruya, sınıf olarak emekçileri temsil eden 
partilerin bulunması zorunludur. Şimdi bu de
ğiştirilmek istenen kanun, Millî Bakiye Kanunu 
acaba Anayasamızın bu esprisine bu hükümleri
ne uygun mudur, değil midir? Meseleyi böyle 
koyduğumuz takdirde uygun olmadığı derhal 
anlaşılır. Bakınız, iki üç rakam arz etmeme mü
saade buyurunuz, lütfederseniz arz edeceğim. 

Adalet Partisi bu seçimlerde kullanılan ge
çerli oyların yüzde 52,7 sini almıştır. Mecliste 
de sandalyelerin yüzde 53 ünü almıştır. Öbür 
partilerin de aldıkları oylarda, Meclisteki san
dalyeleri arasında böyle âdil bir oran mevcuttur. 
Halbuki aynı seçimleri yani 1965 seçimlerini 
DHONT sistemine göre 1961 Seçim Kanununa 
göre, yapsa idik, aynı oylarda, yüzde 52,7 ora
nında oyla, Adalet Partisi yüzde 64 nü alacak 
idi Meclisteki sandalyalarm. Yani hak etmedi
ği, muhalefete verilmiş yüzde 11 oranında faz
ladan haksız sandalya alacak idi. Dökümünü 
yaparsak bunun böyle olduğu gayet açık olarak, 
il ilde meydana çıkar. 

Af Kanununa gelince sayın milletvekilleri, 
Af Kanunu Anayasa ile temelden çelişme halin
dedir. Çünkü Anayasanın başlangıcında, meşru
luğunu kayıbetmiş bir iktidara karşı 27 Mayı
sın yapıldığı ve Anayasanın bu meşru temel üze
rine kurulduğu kaydedilmiştir. Şimdi af, elbet-
teki bir atıfet olarak hepimizin zaman zaman, 
yeri gelince arzu edeceğimiz ve Büyük Meclisin 
esirgememesi lâzımgelen bir tasarruftur, ama bu 
kanun Anayasamızın dayanaklarından birini, te

melden baltalama doğrultusunda olan bir Af 
Kanunudur. Çünkü unutmıyalım, bu af her 
şeyden evvel Yassıada mahkûmlarının, hüküm
lülerinin affını sağlamak için kullanılıyor, bili
yorsunuz... 

BAŞKAN — Sayın Aybar iki dakikanız var 
efendim. 

T. î. P. GRUPU ADINA MEHMET ALİ 
AYBAR (Devamla) — Teşekkür ederim efen
dim. 

Şu halde bundan hemen sonra bir adım daha 
atılacaktır : 27 Mayıs Anayasasının gayrimeş-
ruluğu iddia edilecektir. (A. P. sıralarından 
gürültüler) Böyle bir zehap uyanabilir. Filha
kika bu iki kanunu birlikte mütalâa edersek, 
Adalet Partisinin bugün bakınız gayet rahat 
bir çoğunluğu vardır, Büyük Mecliste. Bunun
la yetinmeyip de Seçim Kanununu değiştirmc-
sindeki gizli maksadın, bize öyle geliyor, seçim
lere gidip Anayasayı değiştirebilecek bir ço
ğunlukla yeniden iktidara gelmek amacı güdü
lüyor... (A. P. sıralarından gürültüler) 

Sayın Milletvekilleri sözlerimi bağlarken, re
jim konusu ile ilgili olarak dış politikamıza, dış 
ilişkilerimize de değinmek isterdim. Fakat, 
maalesef buna imkân bulamıyacağım. Kısaca 
şunu arz etmek isterim : Türkiye bir dönüm 
noktasında bulunuyor. Türkiye ölüm - kalım 
dâvası içindedir. Yalnız ekonomik kalkınma ba
kımından değil, milletlerarası bağlantıları dolla-
yısiyle de... Her gün Türk toprakları üzerinde 
bulunan yabancı üslerden havalanan uçaklar 
bizi bir savaş tehlikesiyle karşı karşıya bulun
duruyor. Her gün bir uçak kazası neticesinde 
radyo - aktivite ile çocuklarımızın zehirlen
mesi, hepimizin zehirlenmesi tehlikesiyle karşı 
karşıya bulunuyoruz. Sayın milletvekilleri, İs
panya'da daha iki gün evvel düşmüş olan uça
ğın böyle bir ölüm tehlikesi yarattığını bili
yoruz... 

BAŞKAN — Sayın Aybar, vaktiniz ta
mamdır. 

T. 1. P. GRUPU ADINA MEHMET ALİ 
AYBAR (Devamla) — Beni dinlemek lûtfunda 
bulunduğunuz içitn Yüce Meclise teşekkürleri
mi sunarım. Hepinize başarılar dilerim. Tür
kiye'yi yüceltecek doğrultuda, asgari müşterek
ler üzerinde birleşmek için bu asgari müşte
rekleri açıkladığım Anayasa ilkelleri olarak bir-
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loşmcmizi temenni eder, tekrar selâmlarımı arz 
ederim. (T. I. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — C. K. M. P. Grupu adına Sa
yın Alparslan Türkeş. (C. K. M. P. sıralarından 
alkışlar) 

O. K. M. P. GRUPU ADINA ALPARSLAN 
TÜRKEŞ (Ankara) — Çok muhterem milletve
killileri, 1966 yılı bütçesini ' incelemiş bulunu
yoruz. Yeni yıl bütçesini rakamlarda mey
dana gelen bâzı değişiklikler dışında 1965 ve 
daha evvelki yıllar bütçelerinde görülen zihni
yet ve davranışın benzerliği içinde olduğunu 
tesbit etmiş bulunuyorum. Yani klâsik ve bürok
ratik bir görüşle, gelirler şu kadar, bu gelirle de 
ancak şu kadar hizmet yapılabilir denilerek ge
çen yıllardaki harcamalar örnek alınmış bulun
maktadır. 

Türkiye bu şekilde hazırlanmış bütçelerle 
hızla kalkınamaz, halbuki, gelişen dünya duru
mu içinde bizim de modern milletlere ayak uy
duracak bir tempoya girebilmekliğimiz gerek
mektedir. Hükümetlerin icraat plânlarının ay
nası bütçeleridir. Yüce Meclisin önüne getirilmiş 
olan 1966 yılı Bütçesi, yüzde yüz başarı ile uy
gulansa bile memleketin muhtaç bulunduğu ve 
halkın hasretle beklediği hizmetlerin pek azı sağ
lanmış olacaktır. O halde bu hızla ve bu şekil 
bir gidişle Türkiye'nin kaç yüz yılda ileri mem
leketler seviyesine yetişebileceğini düşünmek ge
rektir. 

Memleketimizin kendi gücüyle ayakta dura
bilecek hale gelebilmesi için, cari harcamaları 
asgari hadde indirmek ve ziraat alam ile sanayi 
alanında üretimi süratle artıracak geniş ve bü
yük yatırımlara girişmek lâzımdır. Ayrıca her-
gün boşa gitmekte olan işgücümüzü değerlendir
mek için halk enerjisini seferber etmek gerektir. 

Muhterem milletvekilleri, 
içinde bulunduğumuz çağ, ilim ve tekniğin 

büyük gelişmeler kaydettiği bir çağdır. İlim ve 
teknik bugün insan toplulukları için hakiki mu
cizeler yaratan bir imkân kaynağıdır. Bütçenin 
çeşitli bölümleri arasında, bu konu için özel bir 
plâna ve faaliyete yer verildiğini göremedik. 

Bütün bir milleti, kısa zamanda ilim ve kül
tür yönünden yükseltmek güç iştir. Fakat kısa 
zamanda 5 - 6 bin kişilik üstün kaliteli bir âlim
ler kadrosu meydana getirmek nisbeten kolaybir 
iştir. Böyle üstün kaliteli bir kadro da memleke

timizi büyük hamlelere götürebilir. Geniş ilmî ve 
teknik araştırmalara girişilmesi ve Türkiye'nin 
ilmin önderliğinde hızla kalkındırılması .yolları
na başvurulması gereklidir. 

% 7 nisbetinde bir kalkınma hızı % 18 nis
betinde bir yatırımın, Türkiye için çok az oldu
ğunu da önemle belirtmek isteriz. Japonya'nın 
% 25 ve Çin'in % 40 nisbetinde yatırım yaptı
ğı bir sırada Türkiye'nin % 18 rakamını esas al
ması uygun olamaz. Yapılan yatırımların yalnız 
üretimi artıracak sahalara yöneltilmesini, kur
tuluşumuz için esas çare olarak görmekteyiz. 

Memleketimizin kalkınması için sanayi ala
nında büyük hamlelere girişilmesi gereklidir. 
1966 bütçesinde Sanayi Bakanlığı için kabul 
edilen ödenek, bütçenin tümünün ancak % 0,9 u 
nisbetindedir. Yani genel bütçenin % 1 i kadar 
bile değildir. Beş Yıllık Plânın sanayi için ka
bul ettiği % 12,9 hızındaki ilerlemeye henüz 
ulaşmış olmaktan uzak bulunuyoruz. Karma Ko
misyon raporunda sanayi üretiminin 1965 yılın
da % 9,1 i bulduğu ifade olunmaktadır ki, bu 
da plânın öngördüğü % 12,9 nisbetinde bir hay
li uzak bir rakamdır. Türkiye süratle sanayileş
mek ihtiyacmdadır. Bunun için % 12,9 oranında 
bir artış yeterli olmayıp, en az % 20 oranında 
bir artış hedef olarak alınmalıdır. 

Üretimin millî gelirdeki payı meselesine de 
kısaca dokunmak gerekmektedir. Karma Komis
yon raporunda gösterilen rakamlar, tarım sektö
ründeki kararsızlığın açık bir belirtisidir. Bu da 
sanayi alanındaki üretimi artırmak konusunun 
önemini ayrıca göstermektedir. Rapordaki çizel
gelerde gösterilen rakamlar incelendiği zaman, 
üretimin millî gelirdeki payının artmak şöyle 
dursun, eksilmekte olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Rakamlarda görülen yükselmeler, daha ziya
de fiyat artışlarından ileri gelmektedir. Endeks 
artışlarının, millî gelirde 3 ilâ 79 ve vergilerde 
de akis olarak 1 ilâ 113 veya 4 ilâ 197 arasında 
oynaması, millî ekonomimizin nabzının Hüküme
tin kontrolü dışında olduğunu göstermektedir. 
Karma Bütçe Komisyon raporunda, memlekette 
gallopan bir enflâsyon bulunmadığından bahso-
lunmakla beraber, fiyat artışları bulunduğu ve 
bunların gözden kaçırılmaması gerektiğine işaret 
olunmaktadır. Evet, memlekette gallopan bir 
enflâsyon yoktur ama, sinsi, sürekli ve oynak 
bir enflâsyon vardır. Dikkat olunmazsa bu du
rum memleket ekonomisini büyük güçlüklerle 
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karşılaştırabilir. Bu devamlı enflâsyon, siyasi 
sosyal ve ekonomik ve kararsızlıklardan ve geri
lemelerden ileri gelmektedir. Acele, açık cesur 
ve kararlı tedbirlere ihtiyaç göstermektedir. 

Herşeyden önce, tamam, tafsilâtlı ve sıhhatli 
istatistiklerin önemine dikkat çekilmelidir. Bu
nun için, bugüne kadar uygulanmış olan Samp-
ling ve anket usulleri doğru ve güvenilir usuller 
değildir. 

Dış borçlar meselesine gelinceı 1966 yılı Büt
çe gerekçesine göre 30 Eylül 1966 tarihi itibariy
le, dövizle ödenecek dış borçların anapara ve 
faizlerinin toplamı bir milyar yediyüz kırkaltı 
milyon dolardır. Birinci Beş Yıllık devrenin so
nunda bu borcun 262 milyon doları ödenmiş ola
cak fakat, buna mukabil girişilmesi öngörülen 
borçlarla birlikte dış borçlar, iki milyar ikiyüz-
otuzdört milyon doları bulacaktır. İkinci Beş 
Yıllık devrenin sonunda ise, dış borçların 514 
milyon doları Ödenecek buna karşılık yeniden 
bir milyar ikiyüzelli milyon dolar borca girişile
rek, toplam dış borçlar iki milyar dokuzyüzaltış-
dokuz milyon doları bulacaktır ki, bu rakama 
yeni girişilecek borçların faizi dahil değildir. 
Bunu da hesaba katacak olursak, 1972 yılı so
nunda dış borçlarımız üç milyar doların üzerine 
çıkmış olacaktır. Bu rakam Türkiye'nin yakla
şık olarak iki yıllık Devlet bütçesi toplamına 
eşittir. 

Muhterem milletvekilleri; 
Bugün milletlerarası karşılıklı menfaatler, 

karşılıklı yardımlaşma imkânlarını da 'berabe
rinde getirmektedir. Gelişme çabasında olan 
memleketler, kendi hürriyet ve istiklâllerinden 
en küçük bir taviz vermeden bu yardımlardan 
faydalanabilmektedirler. Türkiye de elbette ki, 
aynı şekilde faydalanma yoluna gidecektir ve 
gitmelidir de... Ancak, bu muazzam borçların 
Türk nesillerine miras bırakılan ağır bir yük 
halini almaması için üzerinde bilhassa durulma
sı gereken hususlar vardır. Bunları şöylece sı-
ralıyabiliriz : 

1. — Borçların faizleri, taksitleri ve ödeme
siz geçecek devreleri memleketimizin ekonomik 
şartlarına en uygun bir tarzda teshil edilmeli
dir. 

2. — Temin edilen kredilerin bir kısmı net 
döviz olarak verilmekte ve Türkiye bu krediyi 
istediği memleketten istediği şekilde ithalâtta 

kullanabilmektedir. Bir kısmı ise, şarta bağlı 
olarak verilmekte ve sadece krediyi açan mem
leketten ithalâtın finansmanında kullanılmak
tadır ki, bu ikinci şekil bir nevi aynî kredi ma
hiyetindedir. Diğer bir şekil de proje kredile
ridir. 

Türkiye bu her üç şekildeki krediyi de kul
lanırken en ucuz fiyat ve üstün kalite esasını 
takibetmel'idir. Aksi halde alman kredi Türki
ye'ye iki misline mal olur ve böylece, dış borç
lardan hiçbir zaman kurtulmamız mümkün ola
maz. 

3. — Alman krediler yıllık ithalât progra
mının baliğ olduğu rakamlarla ihracat geliri
miz arasındaki aleyhteki farkın yani açığın, 
kapatılmasında kullanılır. O halde, açık verme 
pahasına yapılan bir ithalâta ait program ha
zırlanırken, memleketin ihtiyaçları sıhhatli ola -
rak teslbit edilmelidir. Meselâ: 1965 yılında 665 
milyon dolarlık ithalât yapılmıştır. Bunun 
% 44,2 sine tekabül eden 294 milyon dolarlık 
•kısmı ile yatırım maddeleri ve % 43,8 ne teka
bül eden 291 milyon dolarlık kısmı ile hammad
de ithal edilmiştir. Yani yıllık programın % 88 i 
yatırım maddeleri ve hammaddeler ithalâtına 
tahsis olunmuştur. Meselâ, 291 milyon dolarlık 
hammadde ithalâtına esas olan ihtiyaç, nasıl 
teslbit edilmiştir? Bu rakam ihtiyaçtan fazla mı 
yoiksa noksan mı? Çünkü, 1958 yılından beri 
16 aded kotada aşağı - yukarı, hep aynı itha
lât yapılmaktadır. Biz o kanıdayız ki, ithalât 
programları hazırlanırken memleket ihtiyaçla
rının ciddî bir envanterine dayanılmam aktadır. 
Daima 'bir evvelki kotadan verilen miktarlar, 
esas alınarak memleketin takribi ihtiyaçları he
saplanmaktadır. Eğer bu ihtiyaçlar sıhhatli ola
rak teslbit edilebilir, hammadde ve yedek parça 
ithalâtının Türk ekonomisinde kullanılma mik
tarları yakından incelenirse, görülecektir ki, 
her yıl lüzumsuz stoklar yapılmakta ve ihtiyaç
tan fazla ithalâta gidilmektedir. 

Yukardan beri sıralanan bu üç husus, dik
katle ele alındığı takdirde Türkiye'nin borçlar
dan sıyrılması kolay olur. Bu takdirde, yarınki 
Türk nesilleri kendilerine daha refahlı, mutlu 
bir vatan bıra'kıknası karşısında ancak bizlere 
karşı minnet duyabilirler. Bu hakikatler karşı
sında, Türkiye için çıkar yol, Türkiye'nin tedi
ye muvazenesini, biran önce, tesis edecek üreti-
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mi artırıcı yatırımlara imkân verecek ithalâtın 
yapılması ve 'bu nevi tesislerin kurularak yaşa-
tılmasıdır. Türkiye, üretmekte olduğu ham
maddeleri mamul veya yarımamul hale getire
rek, dış memleketlere ihracına imkân verecek 
yatırımları süratle çoğaltmalıdır. Bu esas nok
talardan sonra, alınması gerekli önemli bir ted
bire işaret etmek isteriz k i ; yukarıda saydığı
mız tedbirler ancak bu sayede değerleneibile-
cektir. Şu anda, Bir milyar yediyüzmilyon do
lar olan ve 1972 yılında üç milyar doları gede
cek olan bu dış borçların hiç değilse, bugünkü 

durumu ile, çok elverişli bir devre için ertelen
mek imkânları aranmalıdır. Şayet, böyle bir im
kân bulunur ve bundan sonraki borçlanmalarda 
ve ithalât hesaplarında da, saydığımız hususlara 
dikkat edilirse, Türk ekonomisinin dış borç tak
sitlerinin tazyiki altında kurtarılması mümkün 
'olur. İktidarın, mevcut dış borçları uzun vade
li bir ertelemeye tabi tutmak üzere, ilgili mem
leketler nezdinde teşebbüse geçmesini, konsorsi
yum çerçevesinde bu konuyu hiç değilse şimdi
den gündeme aldırmasını tavsiye ve temenni ede
riz. 

Bütçe üzerindeki genel görüşlerimizi su
narken, Türkiye'de ilk defa Devlet Plânlama 
Teşkilâtını kuranlar arasında bulunmuş ve plân
lama teşkilâtının ilk kuruluş emirlerinin altında 
imzası bulunan bir kimse olarak bu konuda bir
kaç noktaya işaret etmek isteriz. 

Plân teşkilâtını, herşeyi düşünerek icra ede
cek bir varlık olarak kabul etmek ne kadar yan
lış ise, bu teşkilâtı sadece bir istişare organı ola
rak görmek de o ölçüde isabetsizdir. Hükümet 
Başkanı, plân hedeflerini, plân stratejisini ve 
faydalanılacak imkânları tâyin edip göstermekle 
sorumlu olduğu gibi, icra sırasında da, plânı bü
tün kudreti ile desteklemekle görevlidir. Plân
lama teşkilâtının başta gelen görevi, eldeki im
kânların kullanılşmda ilmî esaslara uygun önce
likler tâyin etmek ve bu öncelikleri disiplin ile 
uygulamaktır. Aynı zamanda, gerekli ilmî araş
tırmalar, incelemeleri yapmak ve Hükümet Baş
kanının doğru kararlar almasını sağlamak üze
re ona yardımcı olmaktır. Bunun için Başbaka
nın plân hedeflerinin tâyininden itibaren, en 
son işlere kadar plânlama teşkilâtı ile sıkı bir 
işbirliği halinde olması gereklidir. 

Plânlamanın sadece kamu sektörüne uygu
lanması ve özel sektörün plân dışında bırakılma
sı, Türkiye'nin şartlarına uygun bir tutum de
ğildir. 

1966 yılı Bütçesinin plân devresinin bu yıla 
raslıyan dilimi ile tam uygunluğu yoktur. Geçen 
yıllardaki tecrübeler de dikkate alınınca, bu yıl 
da plânlamada büyük aksamalar meydana gelece
ği anlaşılmaktadır. 

Bütçede, toprak reformu ve ziraat reformu ile 
ilgili hiçbir faaliyete yer verilmemiştir. 1944 yı
lından beri çeşitli iktidarlar, toprak reformundan 
bahsetmişler, fakat 23 yıldır hiçbir iktidar ciddî 
olarak konu üzerinde durmamış, sadece seçim za
manlarında bu konuyu köylü vatandaşları ve top
raksız çiftçileri aldatmak ve avlamak için kullan
mışlardır. Bâzı partiler ise, toprak reformu mese
lesini gayet basit ve ciddiyetsiz bir görüşle istis
mar etmişlerdir. Bu gibilerine göre, toprak refor
mu, topraksız veya az topraklı vatandaşlara top
rak dağıtmaktan ibarettir. Bunun için de kendi
leri iktidara gelir gelmez, derhal köy kurulları 
teşkil edilecek ve bunlar, ellerinde 500 dönüm
den fazla toprağı olanların fazla topraklarını 
alarak topraksızlara veya az topraklılara dağıta
caklar ve böylece mesele çözümlenmiş olacak
tır. Tabiî Türkiye'yi bir anda kanlı bir anarşi
ye sürüklemek için, bundan daha kestirme bir 
yol tavsiye edilemez. 

Bize göre, diğer reformlara ihtiyaç bulun
duğu gibi, acele bir toprak reformuna da ihti
yaç vardır. Fakat, toprak reformunu ziraat re
formundan, sanayi reformundan ve nüfusun 
dağılışının yeniden düzenlenmesi konusu ile sos
yal ve hukukî reformlardan ayrı olarak düşün
meye imkân yoktur. Bunları dikkatle incelemek 
ve tamamiyle ilmî plânlara dayanarak icra saf
hasına biran önce sokmak memleketin yüksek 
menfaatleri iktizasıdır. 

Bâzıları tarafından iddia olunduğu gibi, top
rak reformunu, Hükümetin ve geniş arazi sa
hiplerinin elinde bulunan toprakları, topraksız 
veya az topraklı ailelere dağıtmaktan ibaret ka
bul etsek bile, ancak 60 bin aileye toprak da
ğıtmak kabil olacaktır. Nüfusumuzun gittikçe 
artmakta olması ve miras yolu ile toprakların 
gayriiktisadi işletmeciliğe yol açacak şekilde kü
çülmesi, bizi hem hukukî, hem de sosyal yeni ted
birler almaya ve % 72 si ziraat sektöründe bu-
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hınan nüfusumuzun dağılışını yeniden düzenle
meye zorlamaktadır. Bunlar yapılmadan basit 
bir toprak dağıtımı işi memleketi açlığa ve daha 
büyük huzursuzluğa götürmekten başka bir işe 
yarryamaz. işte Hükümet programında bahso-
lunduğu halde, 1966 yılı Bütçesinde toprak ve 
ziraat reformlarına ait hiçbir niyet ve teşebbüs 
görmemiş bulunmaktayız. Türkiye hakiki bir 
kalkınmaya yönelmek için, köklü reformlara gi
rişmeye mecburdur, idari reform, millî eğitim 
reformu, sosyal reformlar, ziraat, endüstri ve 
toprak reformu gibi büyük hamlelere girişme
den Türkiye'yi modern medeniyete ulaştırmaya 
imkân yoktur. 

Türk halkı sosyal ve ekonomik teşkilâttan 
yoksundur. Bu yüzden her gün pek çok acı du
rumlarla karşılaşmaktayız. Bütün Türkiye hal
kını içine alan bir sosyal güvenlik ve yardımlaş
ma teşkilâtı kurulmalıdır. 

Halkımızı, tefeciler elinden kurtarmak ve 
özellikle ziraat alanında üretimi artırmak için, 
üretim ve tüketim kooperatifleri kurulması sağ
lanmalıdır. Küçük memur, esnaf ve sanatkârla
rın sıkıntıdan, borçlardan kurtarılarak verimli 
hizmete sevk olunması için, bunların refahlarını 
sağlıyacak tedbirlere gidilmeli, toplumun sağ
lam dayanakları olan bu gruplar için kolaylık
lar sağlanmalıdır. 

Gençliğin teşkilâtlandırılması ve yurt kalkın
masında görev alması gereklidir, özellikle tatil 
aylarında, gönüllü hizmetlere sevk edilmeleri 
düşünülmelidir. 

Muhterem milletvekilleri; 
Komşumuz, Irak, Suriye, Lübnan ve Kıbrıs'-

ta"~bile televizyon kurulmuş iken, Türkiye'nin öğ
retici niteliği çok üstün bulunan böyle bir kuru
luştan yoksun oluşu çok üzülecek bir husustur. 
TRT nin daha kuvvetli ve yeni tesislere kavuş
turulmasının önemini belirtmek isteriz. Bugün
kü durumu ile yurdumuzun birçok bölgelerinde, 
TRT yayınları güçlükle dinlenilmekte ve bizim 
yayınlarımızın yerini, yabancı ve kötü maksat
lı yayınlar almaktadır. Yayın programlarımızın 
da daha etraflı düzenlenmesi gereklidir. Sınırla
rımız dışında bulunan Türk kültürüne bağlı top
luluklar için özel ve devamlı yayınlar yapılması
na önem verilmelidir. 

Çağımızda, milletlerarası münasebetler, kül
tür yayılması ve dostlukla sokulma hareketleri 

geniş uygulama görmektedir. Her Devlet kendi 
kültürünü, kabil olduğu kadar geniş sahalara 
yaymak için gayret harcamaktadır. Bu sayede, 
büyük ekonomik, stratejik ve politik menfaatler 
sağlanması kolay olmaktadır. Biz de, imkânları
mız ölçüsünde bu konu üzerinde durmalıyız. 
Bunun ilk safhası, Türk kültürüne bağlı toplu
lukları desteklemek, kuvvetlendirmek ve onlarla 
sıkı münasebetler içinde bulunmaktır. Buna 
karşılık da, yabancı kültürlerin yurdumuzda 
yayılmasına karşı dikkatli ve plânlı olmalıyız. 

Yurt dışına çalışmaya giden işçilerimiz için 
yeterli bir teşkilât kurmak ve onları yabancı di
yarlarda korumak, desteklemek tedbirlerini al
malıyız. Bugün 100 binlerce işçi vatandaşımız 
yabancı ülkelerde perişan, dağınık ve yardım
sız bir durumdadır. Bu vatandaşlarımız, çeşitli 
menfi propagandaların daimî hücumu altında
dırlar. Bunlar için acele tedbirler alınmasına ih
tiyaç vardır. 

Muhterem milletvekilleri; 
Bugün Hükümetin benimsediği bir davranış 

üzerinde de, yani doğum kontrolü meselesinde 
de dikkatinizi çekmek yerinde olacaktır. Nüfusu 
200 milyonu aşan ve her gün çoğalmakta olan 
birçok devletler, doğum kontroluna başvurmaz 
iken, sayısı 30 milyonu henüz aşmış olan Türki
ye'nin doğum kontroluna gitmesi doğru değildir. 
Ziraat. • ve sanayi reformlarını uygulıyacak bir 
Türkiye, bugünkü nüfusunun üç mislini bile ra
hatça besliyebilir ve barındırabilir. Nüfusumu
zun artışını sınırlandırmaya gitmek asla doğru 
değildir. Bundan hemen vazgeçilmesini tavsiye 
ederiz. 

Muhterem milletvekilleri; 
Anayasamızın, en geç iki yıl içinde çıkarıl

masını emrettiği Hâkimler Kanunu ve uyuşmaz
lık mahkemesi kanunu gibi mühim kanunlar dört 
yıldan fazla bir zamandan beri çıkarılmamış, 
iken, Hükümetin yapılacak başka acele işi kal
mamış gibi, yeni bir seçim kanunu çıkarmaya 
kalkması cidden çok dikkat çekicidir. 

Adalet bütçesi görüşülürken, Adalet Baka
nının bu kürsüden «Mahkeme kararlarını ister 
uygularım, ister uygulamam, bu benim bilece
ğim iştir» diye konuşması ise, demokrasimiz için 
çok • hazin bir dönemeçte olduğumuzu belirtmiş
tir. Bir Adalet Bakanının mahkeme kararları 
hakkında, bu derece şuursuz ve hukuk düzenine 
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aykırı ifadelerde bulunması görülmüş ve işitil
miş şeylerden değildir. 

Bu vesile ile, sırası gelmiş iken Hükümetin 
çıkarmak istediği af kanunundan da bahsetmek 
gereklidir. 

Mahiyetini öğrenmiş bulunduğumuz, af tasa
rısı memleket huzurunu sağlıyacak nitelikte ol
madığı gibi aynı zamanda çok yetersizdir de. 
1060 yılından beri dört af kanunu çıkarılmış 
bulunmaktadır. Fakat bunların hepsi de birbiri
ne benziyen ve mahdut sayıdaki kimseleri hedef 
almış bulunan kanunlardır. Kısa sürelerle, sık, 
sık aflar çıkarılması Devlet idaresinde bulunma
sı gerekli ciddiyetle bağdaşamaz. Hele mahke
melerin otoritesi ve kamu düzeni yönünden de 
ayrı bir mesele teşkil eder. Fakat iktidar Par
tisi, seçim öncesi yaptığı beyanlarla ve seçim 
bildirisindeki vaidleri ile, daha sonra da Mecliste 
okuduğu programı ile memlekete huzur getirici 
bir af kanununu süratle çıkaracağını ilân etmiş
tir. Fakat, Meclise gönderdiği af kanunu ile 
kendi va'dine uymıyan bir tutum ortaya koy
muştur. 

Hele 21 Mayıs suçlularının toptan affa dâhil 
edilmemeleri çok büyük bir haksızlık teşkil 
etmektedir. Memleketimizde bulunan sosyal bo
zukluklar ve idaredeki çeşitli aksaklıklar dola-
yısiyle zaten pek çok suçlu meydana gelmekte
dir. Ayrıca ağır suç işlemiş olanların cezaları
nın affına gidilirken idari ve malî cezalara çarp
tırılmış olanlar her seferinde af kanunları dışın
da bırakılmıştır. Bütün bunları dikkate alarak 
yurdumuzun huzurunu sağlamak için siyasi ve 
adî suçları ve aynı zamanda idari ve malî ceza
ları da kapsamına alan şümullü ve geniş bir af 
çıkarılması yoluna gidilmesini tavsiye ederiz. 

Muhterem milletvekilleri, yurdumuzun kal
kınmasında bölgeler arasında denge sağlanma
sına büyük dikkat gösterilmelidir. Bilhassa Do
ğu için özel bir kalkınma plânının yapılması 
şarttır. Sosyal ve ekonomik yönden geri kalmış 
olan bu bölgemize kalkınması için gereken önem 
mutlaka verilmeli ve bu uğurda her fedakârlık 
yapılmalıdır. Çeşitli iç ve dış çevrelerden yönel
tilen bölgecilik ve ayırıcılık faaliyetlerine karşı 
süratle tedbirler düşünülmelidir. Asıl ve kökü 
nereden gelirse gelsin bu topraklar üzerinde bu
gün bir arada yaşıyan insanlar kardeştirler ve 
bu vatanın öz çocuklarıdırlar. 900 yıldan fazla 

bir zamandan beri el ele beraber yaşamışlar ve 
büyük eserleri olan şanlı Türkiye Devletini bir
likte inşa etmişler ve badireye karşı koyarak 
bugünlere ulaştırmışlardır. Nesillerden nesille
re kutsal bir armağan olarak emanet edilen Dev
letimizin bütünlüğüne karşı geliştirilmek isteni
len bölge cereyanlarını önlemeyi iktidar başlıca 
gaye edinmelidir. 

Muhterem millet vekilleri, millî savunmamızın 
da önemli dayanağını teşkil eden Silâhlı Kuvvet
lerimizin imkân ölçüsünde yurt içi kaynakların
dan desteklenebil mesi için gerekli gayretler gös
terilmelidir. Aynca, en modern silâh, donatım 
ve sistemle, hareket kabiliyeti ve ateş gücü, vu
rucu kabiliyeti üstün kuvvetler bulundurma 
prensibine dikkat olunmalıdır. 

Dış politika tutumumuzla, Millî Savunmamız 
arasında sıkı bir bağlantı vardır. Bu konuyu 
incelerken NATO'yu ele alarak bunun üzerinde 
de bâzı sözler söylemek gerekecektir. 

Silâhlı Kuvvetlerin bir mensubu olarak yıl
larca NATO Teşkilâtının en yüksek kademele
rinde Genelkurmayımızı temsil etmiş eski bir 
asker olarak NATO hakkında konuşulan şeylerin 
çoğunun hakikate uygun olmadığına işaret et
mek isterim. Türkiye NATO'ya eşit haklarla ve 
Büyük Meclisin kararı ile girmiştir. NATO Tür
kiye'den faydalandığı gibi, Türkiye'de NATO'-
dan büyük istifadeler temin etmiştir ve bugün 
de etmektedir. Devletler arasında tarih boyun
ca çeşitli ittifaklar ve karşılıklı menfaat alış ve
rişleri olmuştur. Devletler bu yollarla birbir
lerinin eksiklerini tamamlamışlar ve güçlerini 
birleştirerek, saldırılara karşı komuşlardır. 
NATO ittifakı, başkalarına tecavüz maksadı bes-
lemiyen tamamiyle saldırılara karşı kollektif 
savunma maksadı güden bir ittifaktır. Türki
ye'de bu ittifaka girmekle emniyet bulmuş ve 
çok yararlanmıştır. Fakat, NATO Teşklâtımn 
özelliğini ve işleyişini bil m iyen bâzı Devlet 
adamlarımızın hattâ işliyerek millet menfaatle
rine aykırı birtakım imtiyazlar vermeleri bu itti
fakın kusurlu olduğunu göstermez. Bu bizi ida
re edenlerin müttefikler ve yabancılarla müna
sebetlerde Türkiye'nin yüksek menfaatlerini ko
ruyacak liyakatta olmadıklarını gösterir. Hü
kümet, bu gibi hataları derhal düzeltmek için 
ikili anlaşmaları ve müttefiklerimizle olan du
rumları tekrar, gözden geçirmelidir. Ayrıca, 
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millî kuvvetler hazırlanması ve millî bir harb 
sanayiinin kurulması için gerekli çalışmalara 
girişilmelidir. 

NATO ittifakı dolayısiyle bâzı kimseler Tür
kiye'nin bir nükleer harpte ilk taaruzlara hedef 
teşkil edeceğini iddia etmektedirler. Bu doğru 
değildir. Böyle bir harpde ilk taarruz ve nükleer 
tahrip hedefleri karşılıklı olarak Amerika ve 
Rusya olacaktır. Bunlardan sonra da Batı 
- Avrupa memleketleri önemli hedefleri teşkil 
edeceklerdir. Türkiye, ancak Batı - Avrupa'dan 
sonra ve talî bir taarruz hedefi teşkil edebilir. 
Türkiye'nin, Rusya'nın yumuşak karnına yakın 
bulunması görüşü de son zamanlarda gelişen 
nükleer silâhlar, kıtalararası güdümlü mermiler, 
atom deniz altıları ve uzun menzilli stratejik 
bombardıman uçakları dolayısiyle önemini kay
betmiştir. Aya ve yıldızlara füze gönderen dev
letlerin birbirlerini bombordıman etmek için 
yakın üslere sahibolmaya ihtiyaçları kalmamış
tır. Bir devletin tecavüz ve taaruzlardan ko
runması için, silâhsızlanması, ve kuvvetli ittifak
larını terk etmesi kadar isabetsiz bir görüş ola
maz. Tarih boyunca, yalnızlık ve kuvvetsizlik 
daima tecavüz iştihaları uyandırmış ve taaruz-
ları davet etmiştir Onun için biz Türkye'nin 
daima kuvvetli ittifaklar içinde bulunmasını ve 
ittifaklarına rağmen daima kişi iği olan millî 
bir politika gütmesini ve elinden geldiği kadar 
modern bir şekilde silâhlanarak kuvvetli olma
sını, tecavüzlerden korunmak için tek çıkar yol 
olarak tavsiye ederiz (Alkışlar) Dostluk ve 
ittifaklarımız çerçevesi içinde komşularımızla ve 
diğer dünya devletleri ile tam bir dostluk mü
nasebeti içinde olmalıyız. Kişiliği bulunan 
millî bir politikaya titizlikle bağlı kalarak yal
nız, Türk Milletinin yüksek menfaatlerini sağ
lamaya gayret etmeliyiz. Özellikle Sovyetler Bir
liği ile iyi komşuluk ve samimî bir dostluk için
de bulunmaya dikkat olunmalı ve bu Devletle es
ki Başbakan Sayın Suad Hayri Ürgüplü tarafın
dan yapılmış olan iktisadi anlaşma tahakkuk etti
rilmelidir. 

Bu arada üçüncü dünya meselesine de değin
mek gerekmektedir. Üçüncü dünya denilen hiç
bir ittifaka girmemiş bulunan devletler, kendi 
aralarında anlaşmış ahenkli bir blok halinde gel
miş devletler değildir. Bunlar da üç. dört grn-
pa bölünmüş devletlerdir. Bu Devletlerle Tür

kiye kendi siyasi ve ekonomik menfaatlerinin 
gerektirdiği şekilde iyi münasebetler içinde bu
lunmalıdır. Fakat, Türkiye için Amerika ile 
Batı Avrupa'nın ve Sovyetleri Birliği ile Orta
doğu ve Balkan memleketlerinin ifade ettiği cid
dî gerçekler, hiçbir zaman göz önünden uzak 
tutulmamalıdır. 

Muhterem milletvekilleri, 
Bütün halk efkârını ciddî şekilde üzmekte 

olan Kıbrıs meselesine gelince, maalesef, Demir
ci Hükümeti de kendinden evvelki Hükümet
lerin davranışı içinde görünmekten ve hiçbir 
yeni hareket ve inisiyatif ortaya koyamamış 
bulunmaktan kurtulamamıştır. Kıbrıs meselesi, 
Kıbrıs Ada'smın çerçevesi içinde kuvvete da
yanan fiilî bir durum meydana getirilmedikçe, 
Türk Milletinin menfaatlerine uygun bir çö
züme ulaştırılamaz. Bunun için, Türkiye'nin 
klâsik askerî müdahale yönüne gitmesine lüzum 
yoktur. Ada'da süratle fiilî durum yaratacak 
başka imkânlar ve yollar vardır. Hükümetin 
Yunanistan'ı destekliyen bâzı müttefiklerimize, 
Kıbrıs meselesi konusunda güvenmemesi gerek
mektedir. Kıbrıs meselesi, Akdenizde bir ada
nın Yunanistan'a katılması veya sadece oradaki 
120 bin Türkün haklarının korunması meselesi 
değildir. Bu konu, Türkiye'yi yıkmak istiyen, 
devamlı olarak Türkiye aleyhinde faaliyette bu
lunan elenizm hareketinin önemli bir safhası
dır. B arada, saldırgan megalo idea hareketinin kı
rılması ve durdurulması lâzımdır. Enerjik hare
ket etmekle, Türkiye'nin kazançları büyük ola
caktır. Aksi halde, Kıbrıs'tan hezimete uğra
mak, yeni birçok gaillelerin başlangıcını teşkil 
edebilecektir. Bugüne kadar, Hükümetin bu ko
nudaki tezinin ne olduğunu öğrenmek mümkün 
olamadığı gibi, kendilerinin muhalefette iken, 
şiddetle tenkid ettikleri eski Hükümetlerden da
ha aktif bir davranışları da görülememiş bulun
maktadır. 

Muhterem milletvekileri; 
Memleketimizin huzurunu ve geleceğini cid

dî bir şekilde tehdideden bir komünizm faali
yetiyle karşı karşıya bulunmaktayız. Yurdu
muzda 'bu cereyan kanunlarla yasak edilmiş ol
duğu için, ıbugün sosyalizmi kendisine bir mas
ke 'olarak kullanmaktadır. Halkımızın geri kal
mış durumunu, içinde bulunduğu derin sefalet 
ve yoksulluğu, sosyal adaletsizliği ve idaredeki 

] çeşitli aksaklıkları da 'geniş ıbir şekilde ve us-
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taca istismar ederek 'özellikle üniversite öğren
cileri ve genıç aydınlar arasında yayılma gay
reti içindedir. Komünizmin, diğer sınıfları kan
lı bir şekilde yok ederek proleterya diktatörlü
ğünü kurmayı hedef alması, din ve milliyet düş
manı ıoİması ve Türkiye'yi parçalıyacak bir 
bölgecilik faaliyetini benimsemesi ıgibi, hayati 
sebepler, onu Türk Milletinin baş düşmanı ola
rak karşıya almaklığımızı zorunlu kılmaktadır. 
('Alkışlar.) Türkiye sınırları dışında, başka 
devletlerin iç idarelerine karışmak bizim asla 
hatırdan geçirmediğimiz /bir husustur. Fakat, 
kendi topraklarımız üzerinde, komünizm cere
yanı Türk Milletinin 'baş 'düşmanı olarak bü
yük ıbir tehlike arz 'etmektedir ve 'biz onunla 
mücadeleyi kutsal bir vazife saymaktayız. (Al
kışlar.) Bunun için, ilmî esaslara dayanan ted-
ıbirler alınması ve 'gençliğin korunması için, ge
rekli çalışmalara gidilmesi zıorunluğu vardır. 

Birçokları, eskiden beri (komünizmi benim
sedikleri ve onu yaymak için faaliyet göster
dikleri halde, sıkışınca, Türk halk efkârını al
datmak için, komünist 'olmadıklarını, kendileri
nin sosyalist bulunduklarını iddiaya kalkışıyor
lar. (Alkışlar.) Bunları hakiki sosyalistlerden 
ayırmak ve maskelerini düşürmek çok kolaydır. 
(Alkışlar.) Bir kere kendileri birçok defalar, 

'birçok yerlerde, hirçok kimselerin önünde açık
ça komünist olduklarını ıbeyan etmiş bulunan 
kimselerdir. Bundan ıbaşka, hu insanlar, birer 
Nâzım Hikmet hayranı olup ve Nâzım Hikmet'i 
büyük millî şair olarak gençliğe ve halka tanıt
mak çabası içindedirler. («Bravo» sesleri.) Bu 
memlekette, aklı başında hiç kimse yoktur ki, 
Nâzını Hikmet'in komünist olduğunu ve bütün 
eserlerinde komünizmi yaymaya çalıştığını bil
mesin. Böyle 'bir adamı, halka ve gençliğe, bü
yük millî şair olarak tanıtmak istemelerinin 
ve bu maksatla gazetelerinde ve dergilerinde, 
geniş yayın yapmalarının sebebi açıktır. Onu 
bir kere sevdirip beğendirdikten sonra, onun 
felsefe ve doktrinini de kabul ettirmek kolay 
bir iş olur ve esasen bu kendiliğinden meydana 
gelir. Halbuki Nâzım Hikmet açık bir komü
nist olduğu ıgibi, vatanına da hıyanet etmiş bir 
kimsedir. Türkiye'den kaçarak Moskova'ya git
miş ve daha Moskova istasyonunda, «Beni ya
ratan Stalin'dir, ben Sovyetler Birliği'nin ço
cuğuyum.» diye beyanat vermiş ve daha sonra 

da, Bolonyalılığı kabul ederek Varsanski soya
dını almış ve 'Polonya'da yerleşmiştir. Böyle 
bir insanı büyük bir millî şair diye ilân ederek 
milleti aldatmaya kalkışanlar, sosyalist değil 
komünisttirler. (iSağdan ve soldan şiddetli «bra
vo» sesleri, alkışlar.) Ama onların felsefesine 
göre, bir toplum birdenbire komünist olamaz. 
Önce sosyalist olur, ondan sonra komünizme 
geçer. Onlar, bu düşünce ile varılacak ilk mer
hale olarak sosyalizmden 'bahsetmiş olabilirler. 
Fakat, hu gibilerin sosyalizmi, milliyetçi, de
mokratik hir sosyalizm değildir. Bu komüniz
min maskesi olan bir sosyalizmdir. Batı - Avru
pa'da, İsveç, Norveç'te, Holânda ve Danimarka 
ve Hindistan ıgilbi memleketlerde uygulanan 
özel teşebbüsü kabul eden ve destekliyen de
mokratik, hürriyetçi, milliyetçi bir sosyalizmin 
geri kalmış memleketlerin kalkınmasında çok 
yararlı olduğu 'bilinmektedir. Fakat, bu rejim
ler diğer bütün rejimlerden daha fazla komü
nizme düşman olan rejimlerdir. Memleketimiz 
için hızla kalkınmak ve güçlenmek yolunda mil
liyetçi, demokratik, hürriyetçi bir toplumculu
ğun çok yararlı <olacağma da, bu vesile ile biz 
de işaret etmek isteriz. (C. K. M. P. sıraların
dan alkışlar.) 

Muhterem milletvekilleri, komünistleri ta
nımaya yarıyacak başka bir işaret daha var
dır. Bu da onların kol ırgatlarını her şeyin ba
şında ıgörme iddialarıdır. Türkiye'de bugün 
onların deyimiyle, kol ırgatlarının toplamı iki 
milyon kişi civarındadır. Bu miktar, bütün nü
fusumuzun 1/16 oranındadır. Bizler hiç. 'şüphe
siz bu vatandaşlarımızın da, diğer çalışan va
tandaşlarımız gibi refaha ulaşmaları ve hakla
rının teminat altında 'bulundurulması dâvası
nın (benimsenmesi taraftarıyız. Fakat öyleleri 
var ki, teşkilâtını kuracak insanların en az 
% 50 sinin kol ırgatlarından olmasını tüzüğü
ne koymuş ve 'gösterdiği adayların 390 ından 
290 mm kol ırgatları olduğunu ilân etmiştir. 
Bu işaretler, bize proleterya sınıfının diktatör
lüğünü kurmak niyetleri olarak göründüğü gi
bi, diğer çalışan insanların yani 20 milyon
dan fazla köylü ve 8 ilâ 10 milyonluk küçük 
esnaf, sanatkâr ve memurun haklarının da hi
çe sayılmak istendiğini anlatmaktadır. 

Bugünün Devlet idaresi,. köklü tahsil yap
mış ilim sahibi insanlara ihtiyaç göstermekte-
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dir. Kol ırgadı olan vatandaşlarımız da idare
de söz sahibi loknalı ve elbette temsil edilmeli
dir. Fakat 'bütün Devlet idaresinin başına yal
nız bu sınıftan insanları geçirmeyi dîvva edin
mek diğer milyonlarca köylü, esnaf ve memur 
vatandaşlara ve aydın kişilere sırt çevirmektir 
ve bu da komünizmin ta kendisidir. («Bravo» 
sesleri.) Bu yanlış yola girmiş olanların sürat
le vazgeçerek memleketin ve milletin hayrına 
olacak bir tutuma girmelerini tavsiye ederiz. 

Muhterem milletvekilleri, rejim .meselesine 
de temas ederek 'bâzı önemli noktalara işaret 
etmek faydalı olacaktır. 

İçinde bulunduğumuz demokratik hukuk 
düzeninin korunması ve yürütülebilmesi için 
bütün siyasi partiler ve bütün vatandaşlar 
müşterek hir titizlik göstermelidirler. Yalnız, 
bugünkü Anayasanın ve hukuk düzeninin 27 
Mayıs hareketine dayanan ve 27 Mayısın getir
diği prensiplerin üstüne inşa edilmiş bulunan 
bir varlık olduğu hiçbir an unutulmamalıdır. 

27 Mayısı kötülemek ve onu yıkmak yönün
de beliren 'birtakım reaksiyonel hareketlerin 
içinde yaşadığımız Anayasa düzeninin temelle
rini yıkmaya kasteden hareketler olduğu ha
tırdan çıkarılmamalıdır. 27 Mayısı birtakım si
yasi menfaatler ve istismar hırslariyle onu kö
tülemeyi hedef tutanlar, bugünkü rejimin yı
kıcıları durumunda bulunduklarını ve onun ye-

BAŞKAN — .1966 yılı Bütçe kanunu tasa
rısının tümü üzerindeki görüşmelere devam 
ediyoruz. Söz sırası Adalet Partisi G-rupu adı
na Sayın Aydın Yal Çin'indir. Sayın Yalçın, bu
yurun. (A. P. sıralarından alkışlar) 

27 . 2 . 1966 O : Z 

rine ıbaşka bir rejim getirme mevkiinde olduk
larını bilmelidirler. İçinde bulunduğumuz Ana
yasa düzeni Türkiye'mizin yaralarını saracak 
ve onun yükselişini sağlıyacak bir düzendir. Bu 
düzeni benimsemiş olanların bahsolunan yıkı
cılara karşı tedbir almalarını önemle tavsiye 
etmek isteriz. 

Muhterem milletvekilleri, Hükümetin getir
miş olduğu bütçeyi, Hükümet programında 
yapmayı vadettiği icraata uygun bulamamış 
durumundayız. İktidarın benimsediği ekonomik 
ve sosyal politikayı, toplumumuzun dengesini 
bozacak, tezatları 'büyültecek ve aşırı cereyan
ları teşvik edecek istikamette görmekteyiz. Bu
nun için, 1966 yılı bütçesine C. K. M. P. Meclis 
Grupu olarak kırmızı oy vermeye karar almış 
bulunuyoruz. Milletimizin her güçlüğü yenecek 
büyük hasletlere ve büyük kudrete sahip bu
lunduğu inancındayız. Bu inançla 1966 büt
çesinin memleketimize hayırlı olmasını diliye-
rek ve Yüce Meclise haşarılar temenni ederek 
C. K. M. P. Meclis Grupu adına hepinizi say
gılarımla selâmlarım. (>C. K. M. P. sıraların
dan alkışlar.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, saat 
19,00 a gelmiştir. Saat 21,00 de toplanmak üze
re Birleşime araveriyorum. 

Kapanma saati: 19,00 

A. P. GRUPU ADINA AYDIN YALÇTN 
(İstanbul) — Sayın Başkan, saym milletvekil
leri; iki haftalık devamlı bir mesaiden sonra 
bütçe görüşmelerinin sonuna gelmiş bulunuyo
ruz. Bugün benden evvel konuşan muhalefet 

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

BAŞKAN — Ferruh Bozbeyli 

KÂTİPLER : Âdil Yasa (Siirt), Sadık Tekin Müftüoğlu (Zonguldak) 

— 783 — 
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hatipleri bu kesif çalışma esnasında ortaya 
atılmış olan çeşitli fikirlerin, tenkid, temen
ni ve mütalâaların ışığında bütçenin tümü üze
rindeki grup görüşlerini bir kere daha ifade 
etmişlerdir. İki haftalık bütçe görüşmeleri ve 
nihayet bugün çeşitli gruplara mensup bulunan 
sözcü arkadaşlarımızın ifadelerinden edindiği
miz genel intibaı sözlerime başlamadan evvel 
müsaadenizle ifade etmek istiyorum. 

Bir arkadaşımızın işaret ettiği gibi, bütçe 
görüşmeleri ilgisiz geçmemiştir. Bütçe görüş
meleri bizim kanaatimizce oldukça hareketli, 
za'man zaman ve daima ilgiyi üzerinde topîı-
yan bir konu olarak devam etmiştir. Zaman 
zaman bâzı arkadaşlarımızın fikirlerini tam ola
rak ifade edemedikleri intibaına kapılarak sa
bırsızlanmalarını biz Adalet Partisi Grupu ola
rak üzüntü ile müşahede ettik. Bir arkadaşı
mızın bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin 
kâfi derecede söz hakkına sahibolmadıMarı yo
lundaki şikâyetine iştirak ediyoruz. Sözcüle
rin dahi zamanlarını yirmi dakika ile kısıtla
ma mecburiyetinde kalınmasını da aynı şekilde 
bu kürsüden bütçe meseleleri dolayısiyle Tür
kiye Cumhuriyeti Devletinin, Hükümetinin 
'bütün meseleleri üzerindeki noktai nazarlarını 
kâfi derecede geliştirememiş, ifade edememiş 
olmalarından dolayı üzüntülerimizi ifade edi
yoruz. 

Yalnız muhterem arkadaşlar, bu durumun 
sebeplerini iyi yürekle, iyi niyetle araştırmak 
mecburiyetindeyiz. Şimdiye kadarki müşahade-
lerimiz göstermiştir ki, altı grupun sözcülerinin 
birbiri arkasından fikirlerini beyan etmeleri 
ve nihayet Anayasamız gereğince bütçenin be
lirli bir süre içerisinde çıkarılması mecburiyeti 
hepimizi, üzerinde bâzı aceleci ve meseleyi kâfi 
derecede derinliğine ve genişliğine geliştirmek 
imkânını bulamıyan bir çalışma programına 
doğru bizi itmiştir. Binaenaleyh, bâzı arka
daşlarımızın kâfi derecede fikirlerini ifade ede
medikleri intibaına kapılarak sabırsızlık gös
termelerini zaman zaman verilmiş olan yeter
lik önergelerine atfetmek, kanaatimizce doğru 
değildir. Bu Mecliste bütün arkadaşlarımız 
şahittirler ki, gecenin geç saatlerine kadar ara
lıksız bu Meclis çalışmıştır. Fakat, ne yapa
lım ki, bir Anayasa mecburiyeti taıhtmda Tür
kiye Cumhuriyeti bütçesini muayyen bir za

man hududu içerisinde hazırlamak mecburiye
ti bizi bu şekilde sıkışık bir tarzda görüşmeye 
ve fikirlerimizi zaman zaman tam mânası ile 
ifade edememe durumuna sokmuştur. Şekil 
bakımından dikkatimizi çeken bu müşa'hadc-
den sonra Adalet Partisi Grupu olarak müşahe
de ettiğimiz başka bir nokta üzerinde fikirle
rimizi beyan etmek isteriz. Bütçenin tümü üze
rinde yapmış olduğumuz ilk konuşmada reji
min geleceği, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 
ve Millet Meclisinin çalışma temposu ve ça
lışma bakımından son derece önemli olan bir 
noktaya dikkati çdkmeye çalışmıştık. Bu nok
ta hangi kanada mensubolursa olsun bu çatı 
altında toplanan çeşitli grupların asgari müş
terekler üzerinde ittifak etmeleri lüzumu idi. 
Memnuniyetle müşahade ettik ki çeşitli kanat
lardan fikrini ifade etmiş olan arkadaşlarımız 
bizim bu noktadaki endişelerimizi anlamışlar 
ve bize bu noktada katılmışlardır. Bunu ger
çekten 1966 bütçesinin başında memnuniyeti 
mucibolarak, sevindirici bir olay şeklinde mü
talâa ettiğimizi huzurunuzda ifade etmek iste
rim. 

Muhterem arkadaşlar birçok muhalefete 
mensup arkadaşlarımız aslında iktisadi ve ma
lî iolan teknik yönleri daha hâkim olan bütçe 
müzakerelerinin, umumi havasını teknik yön
den ziyade siyasi yöne doğru kaydırmışlardır. 
Biz bunu bir tenkid mevzuu olarak söylemiyo
ruz. Hatırlanacağı üzere ben de bütçenin tü
mü üzerinde yaptığım il'k konuşmada mesele
nin önemine dikkati çekmiştim. Nihayet bir 
Devletin iktisadi ve malî meseleleri, içinde bu
lunduğu siyasi ortamın genel durumu ile sıkı 
sıkıya ilgilidir. Binaenaleyh, arkadaşlarımı
zın bilhassa dikkatini Türk Devletinin bugün 
içinde bulunduğu şartlara ve rejimimizin çeşit
li problemlerine dikkatini teksif etmelerini, 
dikkatini çekmelerini memnuniyeti mucip bir 
hâdise olarak müşahade ettiğimizi bu vesile ile 
bir kere daha ifade etmek isterim. Arkadaş-
alrımız bizim kısmen iştirak ettiğimiz fakat 
bâzı hususlarda, bâzı rezervlerle karşıladığımız 
çeşitli istikamette fikirler beyan etmişlerdir. 
Ezcümle C. II. P. Sözcüsü arkadaşımız Sayın 
Foyzioğlu, demokratik rejimimizin üzerinde 
hepimiz tarafından hassasiyetle durulması ge
reken l?ir yönü üzerine dikkati çekmiştir. Bu 
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da demokrasilerde, Batılı anlamında demokra
silerde seçim ve millî hâkimiyet meselesiyle, 
muhalefetin hakları ve iktidarın Anayasa hu
dutları içerisindeki davramşlariyle ilgili olan 
hususlardır. Müsaadenizle bu konudaki düşün
celerimizi ve muhterem nıeslekdâşım C. H. P. 
Sözcüsü arkadaşımızın bu konu üzerindeki mü
talâalarına bâzı müşahedelerimi ilâve etmek is
tiyorum, 

Gerçekten muhterem arkadaşlar, büyük fi
kir adamı 'Thomas Peyne'nin Sayın Feyzîoğlu 
tarafından tekrar edilen sözü büyük bir gerçe
ği ifade etmektedir. Bir memlekette demokra
sinin mevcudiyetinin kıstaslarından birisi hiç 
şüphe yok ki, serbest seçimlerdir ve serbest se
çimlerle iktidarı ele geçiren çoğunluk partisi
nin verdiği memlekete liderliktir. Fakat bu 
başlı başına kifayetli bir unsur değildir. Bu 
noktada kendisi ile hemfikiriz. Ancak, biraz 
sonra ifade edeceğim bâzı hususlarda kendisi
nin noktai nazarından farklı bir şekilde gör
düğümü değil, fakat tamamlayıcı mahiyette bâ
zı mülâhazalarımız bulunduğunu ifade ederek 
bilhassa şu noktalara dikkati çekmek lâzım-
geldiğini arz edeceğim. 

Gerçekten muhterem arkadaşlar bir memle
kette demokrasinin mevcudiyetinin en mühim 
kıstaslarından birisi, hürriyet düzeninin temel 
felsefesi üzerinde bundan bir asır evvel fikirle
rini beyan etmiş olan çeşitli filozofların ve bu 
arada hürriyet üzerine denemeleri bulunan 
Stuart Mille'in de söylediği gibi «Azınlığın hak
larına hürmet eden bir iktidar demokrasinin' 
gerçek kıstasım vermiş bir iktidar olmak vasfına 
lâyıktır.» Bütçenin tümü üzerinde yapmış oldu
ğumuz görüşmede de etraflı bir şekilde bilhassa 
işaret ettiğimiz gibi, bugünkü iktidar, bugünkü 
çoğunluk partisi Türk demokrasisini yalnızca 
çoğunluğun kendi başına arzusu değil, Anayasa 
hudutları içerisinde ve aynı zamanda azınlığın 
haklarına saygılı bir davranış içerisinde mütalâa 
ettiğini arkadaşlarımıza bu vesile ile tekrar et
meyi bir vazife saymaktayım. Muhterem arka
daşlar, Batılı demokrasinin bünyesi temel felse
fesi üzerine yazılmış olan eserlerde ileri sürül
müş olan fikirlerde muhterem meslekdâşım 
C. H. P. Sözcüsünün haklı olarak işaret ettiği 
gibi, yalnız seçimleri kazanmak kâfi değildir. 
Demokratik bir ülkede çok merkezli dediğimiz 

plüralist bir cemiyet dediğimiz bir bünye mev
cuttur. Plüralist bünye içerisinde iktidarı kayıt-
layıcı, iktidarı muayyen sahalarda tahdidedici 
birtakım müesseseler mevcuttur. Siyasi ilimler 
literatüründe tazyik grupları ismi verilen çeşitli 
müesseseler iktidarın, çoğunluğa dayanan ikti
darın davranışlarına yakından tesir eden unsur
lardır. Baskı grupları adını verdiğimiz basın, 
hür sendikalar, bürokrasi, çeşitli meslek teşek
külleri, öğrenci teşekkülleri ve saire gibi Batılı 
cemiyetinin çok yönlü, çok merkezli bünyesini 
aksettiren müesseseler bize iktidarın mutlak bir 
mefhum olmadığını hatırlatan unsurlardır. Bu
raya kadar gördüğümüz gibi bu mesele üzerinde 
değerli fikirler ileri sürmüş bulunan Sayın 
C. H. P. Sözcüsünün fikirlerine büyük nisbette 
katıldığımızı ifade etmiş bulunuyorum. Yalnız, 
muhterem arkadaşlar, bir noktayı bu vesile ile 
hatırlatmak isterim; Devlet idaresi her hangi bir 
işletme idaresi veyahut da her hangi bir mües
sesenin idaresinde dikkatle izlenmesi gereken 
bâzı temel prensiplere de riayete bizi icbar et
mektedir. Modem idare ilminde en mühim pren
siplerden bir tanesi kumanda zincirinin belli ol
ması, vazıh olması, nereden nihai emir alınabi
leceğinin kesin ve vazıh bir şekilde gösterilmesini 
âmirdir. Devlet büyük bir organizasyondur ve 
bu organizasyonun idaresinde takibedilen temel 
prensip bundan farklı değildir. Tıpkı bir firma
nın, bir işletmenin, tıpkı bir bölüğün veyahut 
da tümenin idaresinde hâkim olan prensipler, 
temel prensipler olarak bu Devlet idaresinde de 
caridir, hâkimdir. Binaenaleyh, kumanda zinci
rinin belirli ve vazıh olması dikkat edeceğimiz 
birinci noktadır. Binaenaleyh, plüralist bir Dev
let bünyesi içerisinde çoğunluk iktidarını temsil 
eden grupun sultası, mutlak ve kesin hâkimiyet 
hakkına sahip değildir, dediğimiz zaman, bunu 
muayyen bir hudut içerisinde tutmak mecburi
yetindeyiz arkadaşlar. Aksi takdirde feodal bir 
devlet yaratmış oluruz. Aksi takdirde modern 
süratle işliyen, süratle çalışan ve her an meyda
na gelen yeni durumlar karşısında süratle karar 
vermek mecburiyetinde bulunan ve bu kararla
rın hangi merkezden geleceği hususunda kesin, 
açık bir şekilde belirli hatların mevcudolmasını 
icabettiren bir bünye ile karşı karşıya bulundu
ğumuzu hatırlamak mecburiyetindeyiz, arkadaş
lar. 
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Bu bakımdandır ki, arkadaşlarımızın ileri 
sürdüğü mülâhazaları sonuna kadar götürmek 
ve bunu temel prensibolarak mütalâa etmek 
mümkün değildir. Aksi takdirde, bu Devletin 
idaresinde nihai kararı kim verecektir ? Bu prob
lem askıda kalır ki, hiçbir medeni memleketin, 
hiçbir komplike mekanizmanın, hiçbir mudil or
ganizmanın böyle bir prensip içinde işlemesine 
imkân yoktur. Bu tahlillerin ışığında bir nokta
yı hatırlatmak istiyorum: Meşhur sözdür; Ana
yasa kitaplarında çok tekrarlanır, denir ki: 
«Avam. Kamarası her şeyi yapmaya kaadirdir, 
yalnız kadını erkek yapamaz.» Binaenaleyh bu 
prensip bize şunu hatırlatmaktadır. Demokratik 
düzende çoğunluğun sultası mutlak değildir. Fa
kat demokratik düzende parlâmento nihai karar 
merciidir ve Parlâmento bütün kuruluşların üs
tünde bulunan bir kuruluştur ve burada çoğun
luğun iktidarını temsil eden gruplar 1 nci dere
cede iktidardan mesuldür. Binaenaleyh, bu iki 
hudut içinde durumumuzu tesbit ve tâyin etmek 
mecburiyetindeyiz. Türkiye'yi kararsızlık içinde 
yüzen, hiçbir konuda kesin vaziyet alamıyan en 
âcil meselelerde tereddüde düşen ve nihayet 
tam bir anarşinin ortasında Devlet gemisini ba
şıboş bırakan bir siyasi iktidar anlayışına bizi 
götürecek mübalâğalı düşüncelere sapmamak 
mecburiyetindeyiz. 

Muhterem arkadaşlar, müsamahanıza sığına
rak bâzı meseleleri ele almak suretiyle biraz ev
vel yapmış olduğum tahlilin bizi bâzı sonuçlara 
götürmekte olduğunu izah etmek istiyorum. Bu
gün 10 Ekim seçimlerinde yüzde 53 nisbetinde 
halkın desteğine sahibolarak Türkiye Cumhuri
yeti Hükümetinin kurulmasına imkân veren 
Adalet Partisi ekseriyet grupu, hiç şüphe edil
mesin ki, Türk Devletinin yürütülmesinde birin
ci derecede sorumlu bir grup halindedir. Bunu 
bütün arkadaşların bu şekilde görmesinde, ka
imi etmesinde ve bunun sonuçlarını şimdiden ka
bul etmeye hazır olmalarında fayda vardır. Bu 
grupun desteğine mazhar olmuş bulunan Hükü
metin hareketlerini şu veya bu mülâhazalarla 
takyide kalkmak, biraz evvelki tahlillerimizin 
ışığında bizi gayet ters, gayet tehlikeli durum
lara götürebilir. Türk Devletini karar alamaz, 
Türk Devletini hiçbir meselede serbestçe hare
ket edemez bir duruma götürmeye müncer ola
cak düşünce tarzlarından kendimizi kurtarma
mız lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım son zamanlarda çok 
münakaşası yapılan bir konu bilhassa bu mese
lelerin canlanmasına vesile vermiştir. Bu konu 
Türkiye Cumhuriyet Hükümetinin yüzde 53 ço
ğunlukla Türk Parlâmentosuna gelmiş olan Ada
let Partisi Grupunun desteğini haiz olan Hükü
metin yaptığı tasarrufların münakaşa mevzuu 
yapılmasıdır. 

Muhterem arkadaşlar, müsaadenizle C. H. P. 
sözcüsü arkadaşımızın bu konu üzerinde bir za
manlar yazmış olduğu şu satırlara tam mânası 
ile katıldığımızı ifade ederek bu konuyu bir neb
ze deşmek istiyorum. Forumun 1 Eylül 1954 
tarih ve 11 saydı nüshasında Devlet memurları
nın nakilleri meselesinde, Profesör Turhan Fey-
zioğlu şunu söylemekte idi. «Şunu kabul etmek 
lâzım ki, bir Bakanın her gün birlikte çalışacağı 
yakın mesai arkadaşlarına tamamiyle güvene-
bilmesi ve lüzum görünce bir genel müdürü aşıl
maz hususi engellere uğramadan dcğitirebilmcsi 
iyi bir idarenin şartlarındadır.» (A. P. sıraların
dan, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar; ben bu meselede, muh
terem zekâsına, bilgisine, kültürüne büyük hür
metim olan arkadaşımızın tenakuza düştüğünü 
ima etmek istemiyorum. Ve bununla da şöyle 
yazmıştın, böyle yazmıştın, sen şunu yazdın ben 
bunu yazdım münakaşasına girmek istemiyorum. 
Fakat müsaadenizle bizim ve Türk vatandaşla
rının basit aklıselimi bu meselede çıkarılan gü
rültüyü ve fırtınayı anlamaktan âcizdir arkadaş
lar. Bir devlet gelecek çoğunluğa sahibolacak, 
bir Hükümet Parlâmentoya karşı mesul olacak 
ve bu Hükümetin beraber, biraz evvel okudu
ğumuz pasajlarda ifade edilen fikir çerçevesi 
içerisinde seçeceği, işbirliği yapacağı insanları 
seçme hakkını kendilerinde ğörmiyecek. Ve bun
da birtakım kazai organlar veto hakkına sahi
bolacak] ar. Bu tarz bir Devlet idaresinin, mo
dern anlamında bir Devlet idaresi modeli içeri
sine girmesine imkân yoktur arkadaşlar. Ben 
bu meselenin hukukî yönüne, teknik problem
lerine, teknik derinliklerine girmek istemiyo
rum. Zaten bunu huzurunuzda münakaşa edecek, 
tartışmasını yapacak, tahlilini yapacak daha baş
ka salahiyetli arkadaşlarımız vardır. Her halde 
Hükümet de bu meseleyi ele alacaktır. Fakat 
üzerinde asıl durmak istediğimiz nokta şudur ki, 
arkadaşlar; bu tarz her hangi bir modern cemi
yette bir iktidarın tabiî imkân ve salâhiyetleri 
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içinde mütalâa edilmesi gereken, velevki şu şe
kilde, bu şekilde olsun, birtakım şekil noksan
lıkları ve saire olsun, ama muhteva itibariyle bir 
Devlete karşı mesul bulunan Hükümetin, icra 
makanizması içinde işbirliği yapacağı insanları 
seçememesi, bu cemiyetin modern bir cemiyet 
olmasını imkânsız hale getirir. Bu cemiyet feo
dal bir cemiyet haline gelir arkadaşlar. Her nok
tasında ayrı bir derebeyinin hüküm sürdüğü bir 
cemiyet düzenine... (A. P. sıralarından alkışlar.) 
Türk Devletini götürmememiz lâzımdır arkadaş
lar. Meselenin esası budur. Ve dikkatimizi bu
nun üzerinde teksif etmek mecburiyetindeyiz. 

Arkadaşlar üzerinde yine iktidar ve muhale
fet olarak münakaşalar yaptığımız birçok mese
leler vardır ki, bizim basit sağ duyumuza ve ak
lıselimimize, halkımızın düşünce tarzına çok ay
kırı gelmekte, çok yadırganmaktadır. Aynı dav
ranışları iktidarda iken kendisine hak görmüş 
olan arkadaşlarımızın her hareket karşısında 
Anayasayı ihlâl ettiniz diye vaveyla koparması
nı gerçekten Türk âmme efkârı anlıyamamaıkta-
dır arkadaşlar. (A. P. sıralarından alkışlar, «bra
vo» sesleri) 

3 ncü Koalisyondan 4 ncü koalisyona geçilir
ken 5 gün gibi kısa bir intikal devresinde Cum
huriyet Halk Partisi iktidarının 130 a yakın 
tâyini bir çırpıda çıkarması, Anayasaya uygun, 
yerinde, Devlet tasarrufları bakımından meşru 
telâkki ediliyor fakat büyük bir seçimden gayet 
parlak bir başarı ile çıkmış olan bir partinin hü
kümeti işinin başında kendi davranışlarını plân-
lıyabilmek için seçeceği, işbirliği yapacağı insan
lar üzerinde tasarruflarda bulunurken kıyamet
ler koparılıyor. Bunu anlamaktan âciziz arka
daşlar. (A. P. sıralarından alkışlar ve «bravo» 
sesleri) Demiyorum ki, şekil bakımından, zaman 
bakımından isabetsizlikler olabilir. Fakat tenkid-
lerimizi mantık hudutları içerisinde tutmak mec
buriyetindeyiz arkadaşlar. Her meseleyi Anaya
sayı ihlâl şeklinde telâkki eden bir davranış Ana
yasayı çürüten bir davranış olarak karşılanır. 
(A. P. sıralarından alkışlar) Anayasa hergün 
bir paspas gibi çiğnenir bir meta haline gelme
melidir arkadaşlar. (A. P. sıralarından bravo 
sesleri», alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, üzerinde son derece suni 
fırtınalar yaratılmak istenen diğer bir konu da 
Seçim Kanunudur. Seçim kanununda, bu kürsü

den bâzıları çekingen ve utangaç bir şekilde, 
«Canım bu pek Anayasaya uygun değil ama, 
Anayasanın ruhuna uygun değil» falan tarzın
da birtakım rezervlerle, birtakım tavsiflerle bu 
meseleyi ortaya atışı, fakat seçim kanunlarının 
sanki dünya yerinden oynuyormuş gibi bir dav
ranış içerisinde mütalâa edilmesi, gene bizim ka
naatimizce gayet suni bir gayret olarak görün
mektedir arkadaşlar. 

Seçim Kanununda Adalet Partisinin yapmak 
istediği nedir? Seçim kanununda Adalet Parti
sinin yapmak istediği yeni bir şey yoktur arka
daşlar. Bunu hepimiz biliyoruz. Bunu gazete 
okumıyan basit Türk köylüsü dahi idrak etmiş 
vaziyettedir. İstediğimiz şey, dünyanın hiçbir 
yerinde misline rastlanmıyan, artık bir hukukî 
ucube haline gelmiş bulunan bugünkü seçim sis
teminin tadil edilmesi değil, Kurucu Meclis ta
rafından yapılış şekline iade edilmesidir. Bu
nun Anayasayla, bunun rejim buhranı yaratmak
la sureti katiyede bir ilgisini göremiyorum. Se
çim kanunundaki endişemizi bir defa daha, çok 
defa söyledik, fakat müsadenizle bu bütçe müza
keresinden istifade ederek bir kere daha ifade 
edelim. Arkadaşlar 10 Ekim seçimleri son derece 
müstesna, son derece fevkalâde şartlar içinde 
cereyan etmiş bir seçimdir. Bu seçimle Adalet 
Partisinin yüzde 53 nisbetinde birçoğunlukla rey 
almasına rağmen çoğunluğu 13 kişidir. Bunun 
çalışma bakımından ne derece büyük zorluklar 
çıkardığını, üç aylık bir zaman zarfında bu Mec
lis görmüştür. 13 kişilik bir çoğunluk istikrarlı 
bir Hükümet için kâfi değildir. Bugün için de 
kâfi değildir, hele yarın için hiç kâfi değildir 
arkadaşlar. Demokratik memleketlerde partiler-
arasmdaki oynamalar yüzde iki, yüzde üç gibi 
ufak nisbetler içinde cereyan etmektedir. Bina
enaleyh, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin is
tikrarsız bir Hükümet halinde devam etmesine 
müncer olabilecek, bilhassa istikbal için bu çok 
önemlidir, bir seçim sistemi açığını bu Meclisin 
kapatması gerekmektedir. 1960 yılından sonra 
Türkiye'de seçim sisteminin değiştirilmesi bahis 
konusu olduğu zaman muhtelif kimseler birçok
larımızı ikaz etmişlerdir. Aman dikkat ediniz, 
Veimar Almanya'sının durumuna düşmeyiniz. 
Seçim sisteminizde dikkatli olunuz. Seçim siste
miniz için esas fonksiyonlarını daima hatırda tu
tarak, bünyeniz için en önemli ve en isabetli bir 
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modeli seçmeye çalışınız, diye bize ikazda bulun
muşlardır. («Kim, kim» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın sözcü cevap vermeyin 
efendim, konuşmanıza devam edin. 

A. P. GRUPU ADINA AYDIN YALÇIN 
(Devamla) — Bir misal olmak üzere birçokla
rımızın yakından tanıdığı, sizin arkadaşlarınızın 
da yakından tandığı profesör Rustov'un bu hu
susta yapmış olduğu birçok etütleri ve makale
leri vardır. O zaman da bunlardan bana şahsan 
göndermişti. Colombia Üniversitesi Profesörle
rinden Profesör Rustov bunlardan birtanesi-
dir. Türkiye'nin siyasi bünyesini, siyasi durumu
nu gayet yakından izliyen bir ilim adamıdır. 

Muhterem arkadaşlar; Anayasa kitaplarında 
siyasi ilimler literatüründe eğer gene isme me
raklı iseniz, söyliyeyim, büyük Anayasacı Ivor 
Jennings bir seçim kanununun o memlekette 
başlıca iki ihtiyacı karşılaması gerektiğini söyle
mektedir. Birinci ihtiyaç, istikrarlı, devamlı ve 
kuvvetli bir icraya imkân vermesidir. Seçim sis
teminin teminle mükellef olduğu birinci mülâ
haza budur. 

İkinci mülâhaza o memleket içerisinde bulu
nan bellibaşlı fikirleri - bütün fikirleri değil -
belli başlı fikirleri Mecliste tartışmalara imkân 
verecek şekilde aksettirmesidir. Millî bakiye sis
temi ve müşterek oy puslası sistemi bu iki hedefi 
de zedelemiştir. Binaenaleyh, biz Adalet Partisi 
olarak seçim sistemimizde, Kurucu Meclisin ge
tirdiği sistemi iade etmekte ki, başlıca mülâha
zamız bâzı evhamlıların sandığı gibi, dikensiz gül 
bahçesi yaratmak, muhalefetsiz memleketi idare 
etmek, Anayasayı tadil etmek ve saire gibi ancak 
muhayyileleri çok engin olan insanların düşüne
bileceği mülâhazalar değildir arkadaşlar. (A. P. 
sıralarından «bravo» sesleri) Biz her şeyden ev
vel Türk Devletinin sahipsiz bir Devlet halinde, 
anarşiye, istikrarsızlığa sürüklenmesini önlemek 
istiyoruz arkadaşlar. (A. P. sıralarından alkış
lar) Bunun gerisinde başka bir düşünce arama
yınız lütfen. Başka bir mülâhaza mevcut değil
dir. Türkiye'yi tıpkı Weimar Almanya'smdaki 
gibi siyasi iktidarın sahibinin kim olduğu belli 
olmıyan bugün Bruning, yarın Von Papen fa
kat sonunda Hitler gibi bir despotun darbelerine 
açık, âciz, kararsız bir Cumhuriyet Hükümeti 
görmek istemiyoruz, bu memlelkette. (A. P. sıra
larından alkışlar.) 

Bâzı arkadaşlarımız diyorlar ki, seçim siste
mini Kurucu Meclisin yaptığı şekilde tadil eder
seniz memleket gene eskisi gibi kamplara ayrıla
caktır. 

Arkadaşlar, bu çok basit bir iddiadır. Mem
leket hiçbir zaman eskisi gibi kamplara ayrılmı-
yacaktır. Ayrılmasına imkân yoktur, insanların 
başka yaratıklardan farkı, insanların tecrübele
rinden istifade eden mahlûklar olmasıdır. Tarihî 
tecrübelerimizden ders aldık. Tarihî tecrübele
rinden ders almıyan milletleri göstermek zor
dur. iki bin kür/ur yıl önce büyük Yunan Feyle
sofu Herakles hepinizin bildiği gibi, «aynı ır
maktan aynı suyu iki defa içemezsiniz» demiştir. 
Tarihin ibresini geriye döndürmek mümkün de
ğildir. Türkiye hiçbir zaman eskisi gibi düşman 
iki kampa ayrılmıyacaktır. Bu mümkün değil
dir. Bunu yalnızca bir inanç olarak, bir müşa
hede olarak söylemiyorum arkadaşlar. Düşünü
nüz 1960 dan beri siyasi bünyemizde meydana 
gelen köklü değişmelerin vüsatini düşününüz. 
Yine Anayasamız iktidarı bir çoğunluk sultasına 

terk etmiyecek şekilde çift meclis usulünü kabul 
etmiştir. Anayasa Mahkemesi teşekkül etmiştir. 
Siyasi Partiler Kanunu parti içi demokrasiyi 
tesis etmek ve memleketin parti diktatörlüğü 
içinde kamplara ayrılmasını önlemek için, çeşitli 
yönlerden, çeşitli zaviyelerden tedbirler almış
tır. Bu arada birçok sosyal müesseselerimiz biraz 
evvel söylemiş olduğum gibi, Plüralist cemiyet 
adını verdiğimiz, floralist toplum, çok merkezli 
toplum, iktidarın tecezzi ettiği çok merkezli top
lum istikametinde toplumsal bünyemiz gelişme
sine süratle devam etmiştir. 

Bağımsız basın, bağımsız üniversiteler, ba
ğımsız radyo, kuvvetli sendikalar, kuvvetli mes
lekî teşekküller, kuvvetli öğrenci dernekleri ve 
nihayet ordu ve bürokrasi, gibi medeni bir cemi
yetin çeşitli teşkilâtları hiçbir zaman memlekette 
ikili bir çatışmayı, bir ikili düşman kampına ay
rılmayı önliyecek belli başlı sigorta mekanizması 
olarak bugün çök daha mükemmel bir şekilde 
fonksiyonunu ifa edebilecek durumdadır. Aynı 
şekilde bu çok merkezli bünye bu polisantrik 
bünye ferdî haklar üzerindeki âmme efkârının 
ve Türk vatandaşının hassasiyetinin, bundan 
5 - 1 0 - 1 5 sene evveline mabetle çok daha yük
selmiş olması ve Türkiye'de gayet canlı, gayet 
seyyal, gayet kuvvetli bir âmme efkârının teşek-
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kül etmiş olması bizim için siyasi rejimimizin en 
mühim sigortaları, en mühim teminatı olarak 
mütalâa edilmelidir. 

Muhterem arkadaşlar, bâzı arkadaşlarımızın 
ortaya attığı diğer bir meseleye temas etmek 
istiyorum : Bu mesele devrimler, lâyiklik, geri
cilik ve saire gibi konulardır. Bütçenin tümü 
üzerinde yapmış olduğum görüşmede de Ada
let Partisi adına beyan ettik ki Adale Partisi 
Grupu Atatürk eğitim sisteminin, Atatürk dev
rimlerinin mânevi atmosferi içerisinde yetişmiş 
ve yuğrulmuş genç kuşağa mensup insanlar ola
rak, Türk devrimleri üzerinde, lâyik Cumhuri
yet ilkeleri üzerinde hiç kimseden geri kalmı-
yacak şekilde hassastır. (Soldan, alkışlar) Za
man zaman yalnız bugün değil çok önceden 
birçok devirlerde raslanmış olan bâzı üzücü 
olayların kulağımıza gelmesi, Basında yer al
ması hepimizi, sizler kadar üzmektedir. Bu 
ol'aylarla mücadelede metodlarımızı iyi tesbit 
etmek mecburiyetindeyiz, arkadaşlar. Türki
ye'nin geri kalmış, iktisaden nasipsiz, ışıktan 
ve medeniyetten mahrum bölgelerinde, okul aça
madığımız, öğretmen yollayamadığımız bölgele
rinde, zaman zaman dikkatimize çarpan üzücü 
olaylar, uzun vadeli tedbirlerle ve nihayet he
pimizin müteyakkız davramşlariyle, zaman için
de halledilmelidir. Modern eğitimi bütün 
Türkiye'ye yaymadıkça, iktisadi kalkınmayı, 
endüstri yerleşmeyi, sanayileşmeyi kesif bir 
hamle olarak bütün vatan sathına götürmedikçe 
istediğiniz kadar polis tedbirleri alınız, iste
diğiniz kadar birtakım fizikî tevkiflere müra
caat ediniz bu hâdiseleri ortadan kaldırmak ko
lay olmıyacaktır arkadaşlar. Türk tarihinde 
Tanzimattan beri bâzı muhafazakâr muhitlerle 
modernizmi, yenileşmeyi süratle gerçekleştir
mek istiyen muhitler arasında bir çekişme ol
duğu doğrudur. Fakat arkadaşlar bu yakıız 
Türkiye'ye mahsus bir hâdise değildir. Bütün 
dünyada bu kendini göstermektedir. Bugün 
gazetelerde görüyoruz, birçok memleketlerdeki 
hükümet krizlerinden, radikallerle, sosyalist
lerle, katolik ve muhafazakâr gruplar arasın
daki mücadelenin çeşitli alanlarda kendisini 
gösterdiğini ve nihayet hükümet krizlerine yol 
açtığını bilmekteyiz. Binaenaleyh ben demi
yorum ki bu meseleleri küçümsiyelim ve bu me
seleleri tabiî hâdiseler olarak mütalâa edelim. 
Sureti katiyede hayır. Fakat perspektif al

mak mecburiyetindeyiz arkadaşlar. Her hâdi
sede rejim tahribediliyor, her olay karşısında 
gericilik hortladı, her olay karşısında Anayasa 
yerlere vuruldu, bu tavrı takınmak mecburi
yetindeyiz arkadaşlar. Şunu hatırlıyalım ki, 
bugün Türkiye'de binlerce okulda milyonlarca 
talebe 6 küsur üniversitede, düzinelerle yüksek 
okulda yetişen, onbinlerce, yüzbinlerce Türk 
öğrencisi Batı medeniyetinin rasyonel ilim me
todunun, Atatürk devrimciliğinin, lâyik Cum
huriyet ilkelerinin mânevi atmosferinde yetiş
mektedir. Türkiye'de gericiliğe ve medeni
yeti tehdidedici akımlara karşı bizim güvene
bileceğimiz en mühim unsurlar bunlardır, ar
kadaşlar. 

Onun için diyoruz ki, mütemadiyen bir bar
dak suda fırtına yaratarak, ölçüyü kaybede- ' 
rek, aşırı ve mübalâğalı ithamlarla birbirimizin 
asabını bozarak bu rejimi el birliğiyle salim is
tikamete götüremeyiz. 

Muhterem arkadaşlar, rejim meselesine taal
lûk eden bu ananoktalar üzerinde Adalet Par
tisi Grupu adına vermiş olduğum bu izahattan 
sonra bir başka noktaya dair fikirlerimizi ifade 
etmek istiyoruz. Çeşitli kanatlara mensup hatip
ler Türkiye 'nin dış politikası üzerinde de fikirler 
ileriye sürmüşlerdir. Bu fikirtler içerisinde en vu-
zulhlu, en mantıki, en tutarlı fikri ileriye sürmüş 
olanlar Türkiye îşçi Partililerdir. Onların ne 
söyledikleri bellidir, ne istedikleri vazıhtır. Fa
kat müsaadenizle C.H. Partisine mensup bulunan 
arkadaşlarımızın, dış politika hakkında yaptık
ları yorumları, tenkidleri, mütalâaları kâfi dere
cede Anızııhlu bulamadığımızı ifade etmek mecbu
riyetindeyiz. 

Arkadaşlar, Türkiye'mir yalnız bugün değil 
35 - 40 senedir, !30 senedir takibedegeldiği dış po
litikasının analhatları değişmemiştir. Türkiye'
nin bugün takibettiği dış politikanın anastrük-
türü bizzat Atatürk'ün sağlığında atılmış adım
larla çizilmiş bulunmaktadır. Bize, Türkiye'nin' 
yapayalnız olduğu, Türkiye'nin Batı dünlasiyle 
mücadele halinde olduğu devirlerden pasajlar 
okuyan ve bugünkü dış politikamızın da aynı is
tikamette yürümesini temenni eden arkadaşların1 

fikrine katılmak mümkün değildir. Aynı Ata
türk 1930 yıllanndan itibaren Türk dış politika
sını sağlam, kararlı bir şekilde Batı dünyasına 
bağlamıştır. Bu yaklaşma hepinizin bildiği gibi, 
hatırladığı gibi, Inıgiliz Veliahtınm İstanbul'u 
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ziyaretine Atatürk'ün özel bir önem vermesi, 
İngiltere ile olan eski soğukluklarım ortadan kalk
ması, nihayet Montrö Muahedenamesinde, Sovyet 
Rusya'nın zayıf olduğu zamanlardaki Türkiye'ye 
karşı 'gösterdiği dostluk 'hislerinden1 uzaklaşıp bi
zi şüpheye düşüren bâzı davranışlar içine gir
miş olması ve nihayet Avrupa'da diktatörlükle
rin, faşist devletlerinin temdit unsuru olarak or
taya çıkmış olması, Türkiye'nin dış politikasına 
yeni Ibir istikamet vermiştir, ikinci Dünya Har
binin başında, ingiltere ve Fransa ile imzalamış 
olduğumuz üçlü anlaşma, bugün içinde bulun
duğumuz Batı camiası ile olan münasebetleri
mizi tesis eden ilk adım olmuştur. 

Hepinizin bildiği gibi, ikinci Dünya Harbin
den sonra Türkiye'nin yapayalnız kaldığı ve 
Türkiye'nin etrafındaki komşu ülkelerde komü
nist darbelerinin, iç ihtilâllerin ve dışardan tah
rik edilen bölünme hareketlerinin yayıldığı bir 
devrede Truıman doktrininin ortaya çıkması, Tür
kiye'yi bugünkü dış politikamızın çerçevesi içeri
sine iyice yerleştiren, kesin adımlar olmuştur. 
'Binaenaleyh ikinci Dünya Harbinden sonra or
taya ıçıkan muvazenede her hangi esaslı bir de
ğişme olduğu kanaatinde değiliz. Türkiye'nin 
NATO içindeki mevkii, Türkiye'nin istikbalini 
çizmiş olan hepimizin Atatürk'ün vasiyeti olarak 
gönüllerimizde sakladığımız Batı ile sıkı işbirliği, 
Batı kültür, medeniyet ve hayat tarzına 'bu mil
leti yaklaştırmak ve bu milleti alıştırmak arzu
su Türkiye'nin dış politikasının temel direklerin
den1 birisidir. 

Muhterem C.K.M.P. Lideri Sayın Alpaslan 
Türkeş'in gayet veciz bir şekilde belirttiği gibi, 
Türkiye'nin NATO içerisindeki mevkiini bâzı an
layışsız kimseler, gayet tehlikeli, gayet vuzuhsuz 
ve son derece Türkiye'nin menfaatlerine aykırı 
'bir istikamette mütalâa etmek eğiliminde görün
mektedirler. Şunu hatırlatmamız gerekir ki, Tür
kiye NATO sayesinde bir munzam savunma, yükü 
yüklenmemıiştlr. Bunu ispat edecek elimizde ve
ciz .delillerimiz mevcuttur. 1930 yıllarında fakir 
Türk Cumhuriyetinin Millî Savunma masrafla
rına bütçesinden ayırdığı meblâğ % 30 - % 35. 
hattâ hazan % 40 mertebesini bulmakta idi. Oay-
risâf i millî hâsılada bunun işgal ettiği % 7 - % 6 
igibi oldukça yüksek bir orana ulaşıyordu. 

NATO'ya girdikten sonra bugün savunma 
masraflarımız bütçemiz içinde % 25 i dahi bul

muş değildir. Cfaıyrisâfi millî hâsılamız savun
ma masrafları olarak ayırdığımız paylar % 4 ci
varındadır. 

Binaenaleyh, bâzı kasıtlı kimselerin, NATO 
sizi öldürüyor. NATO iliğimizi kemiğimizi kuru
tuyor, hu ağır savunma masrafları. Moskova rad
yosunu tesadüfen dinliyenler varsa bunu sık sık 
göreceklerdir. Bu tarzda propagandaların hiçtbir 
ciddî tetkika tahammülü mevcut değildir, arka
daşlar. Türkiye NATO sayesinde bugün Avru
pa'nın en kuvvetli savunma gücüne sahiptir. 
Türkiye NATO sayesinde 1980 - 1940 yıllarında
ki gibi dünyada yapayalnız kaılmanm endişesi 
içinde yaşıyan bir millet değildir. Dünyanın en 
güçlü-müttefikleriyle güvenliğimiz teminat altına 
alınmıştır. Biz A.P. Grüpu olarak Türkiye'nin1 

dış politikasını hu çerçeve içinde mütalâa ettiği
mizi bu kürsüden bir kere daha tescil ve teyidet-
mek isteriz. (A.P. sıralarından alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, (biraz evvel de söyledi
ğim gibi, NATO yalnız bir askerî ittifak değildir. 
NATO muahedesinin başlangıcında ifade edil
diği gibi, müşterek kültür, müşterek kıymetler, 
Batılı hayat tarzını beraberce savunma yolculu
ğuna çıkan ve bu arada ortaklık yapan medeni 
milletler topluluğudur NATO. Binaenaleyh Tür
kiye. Atatürk'ün vasiyetinden, ayrılmak niyetinde 
değilse, Türkiye kendisine model olarak Avru
pa'mın ve Batı ülkelerinin medeni milletlerinin 
havalını kendisine model olarak almakta devam 
ettiği müddetçe NATO ve Batı ittifakı bizim için 
qjerek dış politikada, gerekse askerlik alanında 
takibe d eceğimiz yolun en mühim halkalarından 
birisini teşkil etmektedir. 

Muhterem arkadaşlar (bu, Türkiye'nin gerek 
;c politika meselelerini, gerekse dış politika1 

meselelerini kapsıyam bu umumi mülâhazalar ve 
müşahedelerden sonra müsaadenizle 1966 büt
çesi hakkında daha evvelce bu kürsüden ifade et
miş olduğumuz fikirleri özetliyerek bir kere da
ha belirtmek isteriz. 1966 bütçesinin mütevazi 
tedbîrlerle varidat yönlünden takviye edilmesi 
suretiyle, biz bu bütçenin Türkiye'min iktisadi 
kalkınmasında, Türkiye'nin refah yolundaki yü
rüyüşünde önemli hir unsur olacağı mütalâamn-
dayız. Hükümetimizin allaeağı tedbirlerle, bâzı 
belirtilerine şahidolduğumuz fiyat yükselişlerinin 
süratle kontrol altına alınabilecek hacımda ve 
nitelikte olduğu kanaatindeyiz. 
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iBiz '10 Ekim. seçimlerinden sonra Türkiye'nin 
son derece müsait bir kalkınma ortamı içinde, 
bunun1 eşiğinde, refahın ve iyi günlerin eşiğinde 
bulunulduğu kanaatindeyiz. Umumi ikilim Türk 
müteşebbislerinin, Türk iş (hayatımın son derece 
verimli bir istikbale doğru şimdiden 'hazırlık 
yapmakta olduklarını göstermektedir. Dalha ev
vel de zikrettiğimiz yatırım temayülleri, yatırım 
eğilimleri Türkiye'de geçen seneye nisbetle bir
den artan iş yapma arzusunu ortaya çıkarmıştır. 
Şimdiye kadar Türkiye'nin kalkınmasında en 
mühim dar boğaz telâkki edilen dış, büyük den
ge meselesi önümüzdeki yıl ve içinde bulundu
ğumuz yıldan itibaren 'halledilmiş durumda gö
rünmektedir. Dış kaynaklar, Konsoriyum yar
dımları, AID nin, Milletlerarası Bankanın ga
yet iyimser bir şekilde Türkiye'ye açmaya hazır
landığı krediler ve nihayet, dış malî meharfilin 
Türkiye'nin orta ve uzun vadeli iktisadi istikba
linden son derece ümitli bir kanaate sahibolma-
ları, Türkiye'nin kalkınmasını güçlüğe uğratan 
en mühim dar boğazların halledildiğini ispat et
mektedir. Türkiye tabiî kaynakları bakımından, 
nüve sınai bakımından ve süratle gelişen mü
teşebbis vatandaşları bakımından sağlam enfras-
'trüktür tesislerine sahîbolması bakımından, ener
ji, yol, liman, banka, sigorta ve saire gilbi alt ya
pı hizmetlerini Türk ekonomisinin hazır olarak 
bulmuş olması gibi son derece önemli faktörler 
bakımından Türkiye'nin daha iyi bir istikbale 
daha süratli bir iktisadi kalkınmaya namzet ol
duğunu bugün bütün dünya, Türkiye'yi yakın
dan takiheden uzmanlar söylemektediler. 

Türk iktisadi hayatında köklü değinmeler baş
lamıştır. thracatımızdaki gelişmeler, işçi döviz
lerinin birden artışı, bu sene içinde turizmlin bir 
kar topu gifbi yükselme istidadı gösteren gelişme
leri, petrol imkânlarımızın genişlemesi, demir * 
çelik sanayiimizin bize döviz alanında mühim 
tasarruf temin edecek şekilde gelişmesi.. Bütün 
burular Türkiye'nin daha iyi bir iktisadi kalkın
ma hamlesine hazır olduğunu gösteren unsurlar
dır. Türk ziraatinde de esaslı bünye değişmesi 
kendisini göstermektedir. Türkiye'nin ekilen sa
hayı genişletmek suretiyle zirai istihsali artırma 
devresi olan ekstansif gelişme safhası sona ermiş, 
sulama ile, gübreleme ile daha iyi, daha yeni, 
modern teknikle, ziraat tekniği ile ünite başına 
düşen prodüktiviteyi artırma safhasının haşladığı 
bir zirai gelişme safhası kendisini göstermeye baş-
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ılamıştır. Binaenaleyh, bu yeni ve müsait ortam 
içerisinde iktisadi politikamızın yönünü biz son 
derece isabetli bulmaktayız. 

C.H.P. Sözcüsü arkadaşımızın söylediği gibi, 
A.P. hiçbir zaman bir sağ eğilim, buna mukabil 
diğer bir parti orta eğilimi ifade eden bir şekil
de sıralanamaz. Biz hiçbir zaman, bütün dün
yada olduğu gibi iktisadi kalkınma alanında özel 
teşebbüse daha geniş imkân tanıyalım diyen libe
ral iktisatçıların, Devlet gittikçe küçülecektir ve 
ortadan kalkacaktır diye bir fikir ileri sürdüğü
ne şalhidolmadik. Müsaadenizle iktisatçılar için 
çok tanınmış İsimler olan şu üç isimden sureti ka-
tiyede böyle bir düşünceyi bulamazsınız. 

BAŞKAN — Sayın Yalçın, 3 dakikanız var 
efendim. 

ADALET PARTİSİ ORUPU ADINA AY
DIN YALCIN (Devamla) — Sayın Başkanım, 
acaba,, 15-20 dakika müsaade edemez misiniz? 
Söylemek istediğim birkaç nokta daha var. 

'BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, Sayın Yal
çın'm konuşmasının 20 dakika daha uzatılması 
hususunu oyunuza sunuyorum. Kahul edenler... 
Etmiyenler... Kalbuil edilmiştir. 

Sayın Yalçın, konuşmanız 20 dakika müddetle 
uzatılmıştır. Buyurun. 

A.P. GRUPU ADINA AYDIN YALÇIN 
(Devamla) — Çok teşekkür ederim Sayın Başkan 
ve arkadaşlarım. 

Arkadaşlar, modern iktisadi liberalizmin ba
nisi olan Lord Keynes Devlete büyük sorumluluk 
tanınmıştır. Ve Lord Keynes'in lskandina,v mem
leketlerindeki muadili sayılan tanınmış iktisatçı, 
Liberal Partisi Başkanı Olin, Devletin liberal 
bir düzen içinde büyük sorumhıluğu olacağına 
inanmış bir insandır. Arkadaşlarımızın nereden 
birtakım garip tarifler çıkardığını anlıyamıyo-
ruz. A.P. nin resmî 'beyanlarında kendilerinin 
tavsif etmeye, tarif etmeye çalıştığı tarzda, bir 
19 ncu asır liberalizmine taallûk eden hiçbir 
nokta yoktur. Keza Amerika'nın tanınmış libe
ral iktisatçılarından biri en son eserinde aynı 
noktai nazarı ileri sürmüştür. Binaenaleyh, bu 
şekilde suni birtakım tasnifler yapmaya çalışarak 
birtakım fikirlerin yanlış aksetmesi neticesini ve
recek teşebbüslere kanaatimizce hiç. lüzum yok
tur. Bizim bu konudaki davranışımız son derece 
realist, son derece pragmatik ve Türkiye'nin 
gerçeklerinden mülhem bir iktisat politikasıdır. 
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Biz diyoruz ki, otuz sene evvel Cumhuriyet 
Halk Partisinin Devletçiliğinin bu memleketin 
iktisadi hayatında anlamı vardır. Fakat bugün 
iıçin bu anlam mevcut değildir. Çünkü otuz sene 
evvel Türkiye'de tasarruf yapabilme gücünde 
bulunan özel selrtör mevcut değildi. Otuz sene 
evvel Türk vatandaşının adam başına düşen ge
liri doksan dolar civarındaydı. Bu dolar ifade
sini milletlerarası mukayeseler bakımından bir 
kıstas olduğu için söylüyorum. Bugün Türkiye'
de ulaşılmış olan adam başına tasarruf seviyesi 
240 dolardır. Bu seviyede bir iktisadi gelişme 
safhaısı bu memleketlere iktisadi politikanın da 
yeni bir düzene sokulmasını mecbur kılmaktadır. 
Müteşebbisi yetişmiştir. 30 sene evvel Türkle
rin, değil sanayie bakkallığa dahi cesaretleri 
mevcut değildi. Bunu biliyoruz. Binaenaleyh de
ğişen ortam içerisinde anlaşılamaz bir muhafa
zakârlıkla illâ da her şeyi Devlet yapacak veya-
hutta en büyük payı Devlet alacak diye ısrar et
menin biz Adalet Partisi olarak mânasını anlı-
yamamaktayız arkadaşlar. Adalet Partisinin bü
yük bir çoğunluğu hayat içerisinde yetişmiş in
sanlardır. Bunlar gayet realist bir şekilde hiçbir 
doktrine, hiçbir doktriner eğilime kapılmadan 
fikirlerini ifade ederken, Türk vatandaşının ken
disini iktisadi hayatını tanziminde daha serbest 
hissetmek istediğini aksettirmek suretiyle bizim 
iktisadi politikamız teessüs etmiştir. Hiçbir dok-
trinel eğilimden ve fikirden mülhem değildir. 
Tamamen Türkiye'nin gerçeklerinden ilham al
mış bir noktai nazardır. 

Bu arada Türkiye işçi Partisi' sözcüsünün, 
kanaatimce kâfi derecede fikri olmadığı anlaşı
lan bir sahada gayet cesur beyanlarda bulunma
sını anlıyamadık. Dediler ki, iktisat ilmi alanın
da tanınmış hiçbir müellif gösterilemez ki, az ge
lişmiş memleketlerde iktisadi kalkınmada özel 
sektörün rolünü inkâr etsin. Ben kendilerine ez
bere en aşağı bir düzine isim sayabilirim. Böyle 
saçma, bu kadar gerçeğe aykırı beyanlarda bu
lunma cesaretini nasıl bulduğuna gerçekten şaş
maktayım. Bu münasebetle Türkiye İşçi Partisi
nin sözcüsüne ve bu kürsüde daha evvel fikirle
rini beyan etmiş sözcülerinin bâzı düşünce ve fi
kirlerine temas etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye İşçi Partisi, 
Anayasamızın sosyalist bir anlamda kaleme alın
dığı iddiasındadır. Muhterem Yeni Türkiye Par
tisi Lideri Ekrem Alican'ın yapmış olduğu tah

lile tamamen katılmaktayız. Türk Devletinin te
meli mülkiyet ve miras gibi özel sektör ve özel 
teşebbüsün gerekçesini temin eden anamüessese-
lerinden kurulmuş bir teşekküldür. Birtakım 
maddelerde devletleştirmenin, kamulaştırmanın, 
kamu yararına v.s. gibi ifadeler kullanmak su
retiyle Türk Devletinin Anayasasının sosyalist 
ve kollektivist bir nizama ve bir ideolojiye mü
sait bir Anayasa olduğu kanaatinde değiliz. Ben 
de tamamen Sayın Ekrem Alican'ın kanaatinde
yim. T. I. P. nin programı, temel felsefesi, Türk 
Anayasasının ne ruhu ile, ne metni ile kabilite-
lif değildir arkadaşlar. (A. P. sıralarından al
kışlar.) 

Şimdi muhterem arkadaşlar, T. t. P. nin söz
cülüğünü yapan bir sayın bayan bir husustan 
şikâyette bulundu, bu kürsüden. Dedi ki, bilhas
sa A. P. lıler bize komünist diyor, Marksist di
yor. Diyor ki, «her fikir konuşulmalıdır. Mark
sist ve komünist demekle iş bitmez.» Fikir müca
delesine geliniz demek istiyor. 

Muhterem arkadaşlar, Adalet Partisi Grupu 
adına şunu beyan etmek isteriz ki, biz Batı dün
yasının hayat tarzını kendimize model almış in
sanlar olarak Türkiye'de her fikrin konuşulma
sını istiyoruz. Bu kürsüde Adalet Partisinin söz
cülüğünü yapan arkadaşınız Türkiye'de hürriyet 
mücadelesine ilham vermiş olan Büyük Namık 
Kemal'i etkileyen manzara içinde hayatının en 
kıymetli beş senesini geçirmiştir. Türkiye'de biz 
arzu ediyoruz ki, tıpkı Londra'daki gibi Hyde -
Park esprisi her tarafta hâkim olsun. Herkes is
tediğini konuşabilsin, istediğini söyliyebilsin, dü
şüncesini hiçbir korkuya mâruz kalmadan ifade 
edebilsin. Biz Türkiye'de faşizm ve diktatörlük 
arzu eden bir kuvvet değiliz. Böyle bir niyetimiz 
olursa, bu, Adalet Partisinin gerekçesini temin 
eden temel fikirleri ile tam bir çelişme ifade 
eder. Biz hürriyet istiyoruz. Adalet Partisinin 
bugün programını bir kelimede özetleyiniz derse
niz, deriz ki, bu; «hürriyettir.» (A. P. sıraların
dan «bravo» sesleri, alkışlar) 

Bizim idealimiz herkesin fikrini açıkça, ser
bestçe söyliyebileceği hür bir toplum yaratmak
tır. Komünizmden, Marksizmden her hangi bir 
fikirden en ufak bir korkumuz yoktur arkadaş
lar. Her meseleyi konuşmaya münakaşa etmeye 
hazırız. Yalnız, iki mesele var. Bunun üzerinde 
yalnız T. t. P., Adalet Partisi olarak değil, bü-
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tün Türk halkı olarak ve bütün Büyük Millet 
Meclisinin içinde bulunan gruplar olarak vazıh 
bir şekilde karar vermek mecburiyetindeyiz. 
Türkiye'de Anayasa komünizmi ve marksizmi 
yasaklamıştır. Komünist ve marksist bir teşek
kül Anayasaya aykırıdır. (A. P. sıralarından 
«bravo» sesleri, alkışlar) Binaenaleyh ya Ana
yasayı değiştirip marksist ve komünistlere de 
aynı eşit hakları vereceğiz veyahut da başka şe
kilde meseleye bakmak mecburiyetindeyiz. 

Muhterem arkadaşlar, bugün Türkiye, büt
çenin tümü üzerinde yapmış olduğum ilk konuş
mamda da belirttiğim gibi, siyasi istikrarın tam 
mânasiyle tesis edilemediği bir ortam içerisinde 
bulunmaktadır. Bu ortam yalnız bizim için değil 
bütün dünya için bahis konusudur. Bu ortam 
içerisinde komünizmin iki yüzlü davranışlarına ve 
siyasi istikrarsızlıktan istifade ederek propagan
dasını yapmasına ve Türkiye'de siyasi bünyesi
nin zayıf olduğu bir anda Türkiye'yi muhatara
lara sevk edecek tertiplere karışmasından endişe 
duymaktayız. Yoksa parlak fikirlerinden dolayı 
(korkumuz olduğu için değil arkadaşlar. Bir fe
sat yuvası oldukları için, yalnız Türkiye'de de
ğil, bütün dünyada komünist partileri, Türkiye'
nin bilhassa rejimi üzerinde hassas olduğu bir 
devrede bu meselenin önemli bir mesele, önceli
ği olan bir mesele şeklinde düşünülmesi gerekti
ğine kaniiz arkadaşlar. (A. P. sıralarından, al
kışlar.) 

Sizlere, T. I. P. inden, bâzı kitaplardan pa
sajlar okuduğum için beni tenkid eden bir mes
lektaşım beni mazur görsün, bâzı pasajlar oku
mak mecburiyetindeyim. Bununla ifade etmek 
istediğim fikir şudur arkadaşlar: Bugün dünya
nın her tarafında olduğu gibi Marksist ve ko
münist teşekküller iki yüzlüdürler. Bunu tesbit 
etmek mecburiyetindeyiz. Bu, dokûmantedir. 
Bu, dünyanın başka memleketlerinde de görül
müştür. Şimdi size gösterdiğim şu kitap Genel
kurmay Başkanlığı tarafından tercüme ettirile
rek bütün birliklere dağıtılmış olan «Dünya Mik
yasında Komünist Faaliyetleri Üzerinde Bir in
celeme» adlı kitaptan almmış bir pasajdır. Bir 
Amerikan üniversitesinin ilim adamları tarafın
dan çeşitli kimselerin yardımiyle yapılmış bir 
tetkiktir. Çekoslovakya'daki komünist partile
rinin durumu hakkında yapılmış bir inceleme
den, lütfen şu pasajı beraberce okumamızı talep 
edeceğim: 

«Komünist olmıyan totaliter bir düzende, 
komünist hareketinin hücreler halinde bir yer
altı teşkilâtı olarak faaliyet göstermesinden 
başka çare yoktur. Hür bir toplumda ise, ko
münist partisi iki ayrı yüzü olan Roma ilâhı Ja-
nus'a benzer. Yüzlerden biri barış içinde, birlik
te yaşama masalını tekrarlamaktadır. Halkoyun-
dan gizli tutulan maskeli diğer yüzü de yıkıcılık 
ve tethişçilik yapmaktır. Komünist partisi ik
tidara geçemiyeceğini anladığı zaman müstak
bel bir Hükümet darbesine zemin hazırlamak ve
ya Sovyet dış politikasının çıkarlarına hizmet et
mek için çalışmalarını toplumun bünyesini zayıf
latmaya hasreder. Bu sahada komünist partisi 
barış içinde birlikte yaşama maskesini kullanır. 
Siyaset alanında prestij kazanmak için sınıfsız 
fikir hürriyetine inandığını iddia eder ve top
lanma hürriyeti ister. Hür seçimlerde diğer 
partilerle rekabete girişir, teşriî meclislerde ça
lışmalara iştirak eder. Bazan komünistler Hü
kümete hâkim olamıyacaklarmı anladıkları za
man, koalisyonlara da girerler. Çeşitli fikir grup
larını bünyesine almış hür bir toplumun fertle
rine tanıdığı fikir ve felsefe değiştirme imkân
larının hepsini büyük bir şevkle istismar eder
ler. Böyle toplumlarda komünist partisi sendi
kalar, sosyal reform taraftarı gruplar, koopera
tifler, öğrenci teşekkülleri gibi çeşitli kütle te
şekküllerini organize ederler. Desteklerler ve 
bunlara sızarlar. Bunu yapmaktan gayeleri, bu 
teşekkülleri etkisi altına alarak bunlara hâkim 
olmak veya mahvetmektir. Ayrıca komünist 
partisi kendisinin kısa ya da uzun vadeli gaye
lerine hizmet edecek olan halk ayaklanmalarının 
öncüsü veya destekçisi olurlar.» 

Muhterem arkadaşlar, bu yeni bir doktrin 
değildir. Bu, Lenin'in çeşitli eserlerinde komü
nist partilerine tavsiye ettiği ve komünist tak
tiğinin aşağı - yukarı el kitabı mahiyetinde olan 
eserlerinde devamlı şekilde tekrar edilen husus
lardır. Lenin'in tavsiyesi, hiçbir zaman ihtilâl
ci olduklarını unutmamadan fakat fırsat bulduk
ça burjuva demokrasisinin hürriyetlerinden isti
fa ederek, seçimlere girmeleri, derneklere gir
meleri ve Parlâmentoda temsil edilerek propa
gandalarını yapma imkânlarına kavuşmalarıdır. 
Şimdi sizlere daha evvelki konuşmamda da ha
ber vermiş olduğum gibi yerii Türkçe yayınlan
mış bir kitaptan bâzı pasajlar okuyacağım. Çok 
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şayanı dikkattir. 1960 yılında Moskava'da top
lanan 81 nci komünist partisinin çeşitli mesele
ler üzerinde ifade ettikleri fikirleri aksettirmesi 
bakımından ve bugün Türkiye'de yapılmakta 
olan komünist propagandasının köklerini teşhise 
yardımı bakımından müsamahanıza sığınarak 
birkaç dakikanızı daha almak istiyorum. 

Bu kürsüden Türkiye İşçi Partisine mensup 
çeşitli üyelerin sık sık ağızlarından geçen, em
peryalistler, kapitalistler v. s. gibi tâbirlerin ifa
de ettiği mânayı daha iyi anlıyabilmek için şu 
pasajları okuyorum : 

«Amerikan emperyalistleri askerî bloklar ve 
ekonomik yardım maskesi altında bir çok dev
letleri kendi nüfuzları altına sokmaya çalış
maktadırlar. Bunlar gelişmiş ülekelerin ege
menliğine tecavüze yeltenmektedir. Gelişmiş 
kapütalist ülkelerim tekelci burjuva sınıfı Ame
rika emperyalizmiyim işbirliği yaparak kendi 
ülkelerinin egemenliğini feda etmekte ve Ame
rikan emperyalistlerinin yardımiyle ihtilâlleri, 
kurtarıcı kuvvetleri ezmeyi, işçi sınıfının demok
ratik özgürlük haklarını ellerinden almayı ve 
halkın sosyal gelişim çabalarını ezmeyi ummak
tadırlar. Amerikan emperyalizmi yeni bir sa
vaş saldırısına hazırlanmakta ve sosyalist ve 
tarafsız ülkelere karşı saldırgan faaliyetlere 
hazırlanma yoluna devam etmektedir, ve. saire...» 

BAŞKAN — Dört dakikanız var Sayın Yal 
çın. 

A. P. GRUPU ADINA AYDIN YALÇIN 
(Devamla) — Teşekkür ederim efendim. 

Temsil ettikleri sosyalizmin ne Batıda ne 
Doğudaki modellere benzemediği iddiası, yani 
milliyetçi mahallî bir renkte oluşu iddiası da 
gayet normaldir. Zaten Lenin'de aynı tavsiye
de bulunmuştur, Lenin'in bir çok kitaplarında, 
hiçbir zaman aynı modeli tekrar edemezsiniz, 
diye çeşitli komünist ve markist gruplara tav
siyeleri mevcuttur. Şimdi bakınız bu bildiride 
aynı fikir nasıl tekrarlanmaktadır. «Marksizm, 
Leninizm gereğince ilgili ülkenin tarihî özellik
lerine göre sosyalist ihtilâlinin ve sosyalizm 
gereklerinin dikkatlice ve yaratıcı bir görüşle 
uygulanması şarttır. Diğer ülkelerdeki komü
nist partilerin politikası ve taktikleri olduğu 
gibi kopye edilemez. Millî özelliklerin dikkâte 
alınmaması halkın partisini gerçekten, halk 
kütlesinden uzaklaştırabilir ve saire...» 

îşte komünizm milliyetçiliğini ifade eden 
başka bir pasaj. Zamanın darlığı yüzünden çok 
entrasan bâzı pasajları okuyamıyacağım, fakat 
daha evvelki konuşmamda da belirttiğim gibi, 
komünistler biraz evvel okuduğum pasajda 
iki yüzlü davranışlarını örtebilmek için daima -
ağızlarında kapitalist olmıyan bir gelişme teri
minden faydalanırlar. Bakınız bu «kapitalist 
olmıyan gelişme» tâbiri şu 81 komünist parti
sinin bildirisinde nasıl gerçekleşmektedir, arka
daşlar : Fakat halk görür ki, eski ve yerleşmiş 
geriliği gidermenin yaşama şartlarını düzelt
menin en iyi yolu kapitalist olmıyan bir geliş
me şeklidir. Ancak bu yolda insanlar kendile
rini istismar, yoksulluk ve açlıktan kurtarabi
lirler.» 

Bu eserde, bu bildiride kendilerine yakın 
hissettikleri siyasi teşekküllerden istifade et
meleri, onların istismar etmeleri ve bu şekilde 
yok olmaktan ve tecridedilmekten kendilerini 
kurtarmaları vesaire gibi tavsiyeler verilmek
tedir. 

Komünizmin bilhassa üzerinde durduğu me
selelerden bir tanesi de kendilerinin gerçek ik
tisadi demokrasiyi getirdiği, fakat bizim gibi 
memleketlerde tatbik edilen demokrasinin ger
çek bir demokrasi olmadığı, şekli bir demokrasi 
olduğu terimi varıdır. 

BAŞKAN — Sayın Yalçın cümlenizi tamam
layın efendim. 

A.P. GRUPU ADINA AYDIN YALÇIN (De
vamla) — Peki efendim. Kurulan halik dikta
törlüğünün şekli ne olursa olsun, daima demok
rasinin yayılması, şeklî bir burjuva demokrasi
sinden gerçek demokrasiye, çalışan sınıfın de
mokrasisine geçiş sonucunu doğıuraeaktır. 

Arkadaşlar, zamanın kifayetsizliği yüzümden 
başka bir • vasile ile bu yapmış olduğumuz araş
tırmaları ve tahlilleri kıymetlendirmek imkân
ları, tahmin ediyorum ki, çıkacaktır, fakat bu
rada belirtmek istediğim nokta şudur arkadaş
larımı ; İlk konuşmamda da yaptığım gibi, Tür
kiye'de siyasi istikrarsızlıktan en fazla yarar
lanacak olan teşekkül komünist partisidir, ko
münistlerdir ve marksistlerdir. Dünyanın her 
tarafında diktatörlükten komünistler korkma
malardır arkadaşlar. Şilâkis Kübalı ihtilâlci Çe-
govera'nın.. 
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BAŞKAN — Sayın Yalçın zamanınız gedi
yor efendim. Lütfen bir eümle ile bitiriniz, ko
nuşmanızı. 

A.P. GRUPU ADINA AYDIN YALÇIN (De
vamla) — Diktatörlük şartları. içerisinde ko
münistler hayatlarını devam ettirme imkânları
na sahiptirler. Fakat, demokratik partiler bu 
imkâna sahip değildirler. Binaenaleyh, komü
nistlerin diktatörlükten korkmaları muhtemel 
değildir. Diktatördük rejiminden bu rejimin yı
kılmasından korkması, endişe duyması gereken 
partiler asıl demokratik partilerdir. Çünkü on
lar dünyanın her tarafında görüldüğü gibi, na
sıl olsa bingün düşecek olan diktatörlük rejim
lerinin içerisinde kendilerini zedelenmeden çı
karabilecek çalışma usulerini bilmektedirler. 
Bunun için sözlerimi bağlarken ilk konuşmam
da dokunduğum noktaya avdet ediyorum; Tür
kiye'de bugün asıgari müşterekler üzerinde bir
leşmek mecburiyetindeyiz. Asgari müştereklerin 
hududu da her ne pahasına olursa olsun, bir
birimizin fikirlerine ne kadar kızarsak kıza
lım, Türkiye'de hürriyet rejimini, etimMe, 
kanımızla, dişimizle müdafaa etmektir arkadaş
lar. (A.P. sıralarından bravo» sesleri, şiddet
li alkışlar). 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, otu
rumun yarın saat 11 e talikini istiyen bir öner
ge var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Oturumun yarın saat 11 e talikini arz ve tek

lif öderim. 
Erzurum 

Turhan Bilgin 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Geri al
dım efendim. 

BAŞKAN — Geri aldınız. 
Buyurun Sayın Başjbakan. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İs

parta) — (A.P. li milletvekillerinin şiddetli al
kışları arasında kürsüye geldi). 

Muhterem Başkan, Yüce Meclisin muhterem 
üyeleri; 1966 yılı Bütçesinin son konuşmaları 
dolayısliyle huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 
Söylerime başlarken hepinizi saygiyle selâmla
rım. (A.P. sıralarından alkışlar). 

İki haftaya yakın bir zamandu devam eden 
bütçe müzakerelerinin bu son konuşmalarında 
.muhterem muhalefet partilerine mensup sözcü

ler hemen hemen komisyonlarda, Senatoda ve 
muhterem heyetinizin önünde 15 gün, hemen 
her bütçede münakaşa edilmiş hususları tekrar 
dile getirdiler. Esasen, bu hususların büyük bir 
kısmı 13,5 saat sürmüş bulunan Hükümet prog
ramı münakaşaları dolayısiyle dile getirilmiş 
ve bunların münakaşası, müzakeresi yapılmış 
idi. Bunun üzerinden henüz 105 gün gibi bir za
man geçmiş bulunmasına rağmen hemen, hemen 
aynı münakaşaları tekrar yapmış bulunuyoruz. 
9 saata yakın bir zamandır, 5 muhalefet partisi
ne ve Adalet PartMne mensup arkadaşlarımın 
konuşmaların dinledim. Adalet Partisi grup söz
cüsü Sayın Prof. Yalçın, muhalefetin ortaya 
koyduğu brdçok konulara cevap vermiş bulun-
'inaktadır. Ben sadece Hükümet olarak üzerin
de dokunulmasında zaruret bulduğumuz, dile 
getirilmesi, tavzih edilmesi, cevaplaııdırılm.ası 
açıkta, muallakta kalmaması gereken bâzı hu
suslara temas edeceğim. Şurasını takdir buyu
rursunuz ki, 5 muhalefet partisinin sayın sözcü
leri 7,5 saat konuşmuştur. Bu 7,5 saat esna
sında 5 muhtelif görüş ortaya çıkmıştır. 

Bunların telifine, bunların bir araya getiril
mesine hemen, hemen imkân yoktur, çok kere. 
Şunu da arz etmek isterim ki, konuşmamın ba
şında; Bütçe Encümeninde, Senatoda ve Meclis
te yapılmış bulunan bu konuşmalar, şayet bütçe
miz tasvibinize mazhar olur, icra etmek imkânı
nı bulursak, bizim için üzerinde mutabık kalma
dığımız pekçok hususlar olmasına rağmen, bü
yük kıymet taşır ve bunlar bizim için geniş çap
ta icraatımıza ışık tutucu mahiyette olacaktır. 
Yine, şu hususu konuşmamın başında belirtmek 
isterim ki, beş muhalefet partisine mensup sayın 
sözcülerin konuşmalarının yekûnu hemen, hemen 
150 ilâ 200 daktilo sayfası tutmaktadır. Ben bu 
konuşmaları sadece dinledim, bu konuşmaların 
zabıtlarını tetkik etmek imkânını bulmuş değilim. 
Bu itibarla, ümidederim ki, zihnimde kaldığı mik-
tariyle bâzı hususları yanlış anlamamışımdır, 
ümidederim ki, bâzı hususları da cevapsız bırak
mış gibi bir durum içine düşmem. Ama, böyle 
bir durum hâsıl olursa, mazeretimi ümidediyo-
rum ki, muhik bulacaksınız. 

Yüce Meclisin muhterem üyeleri, hakikaten 
hemen, hemen üç aya yakın bir zamandır, 2,5 
aya yakın bir zamandır, bu muhteşem ve muh
terem müessesenin çatısı altında yapılmakta olan 
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bu münakaşalar çok dikkatle üzerinde durulma
ya değer. Bir büyük seçimden henüz çıkmışız, 
gelmişiz, millet kaderini, yönünü, istikametini 
tâyin etmiş; bu büyük seçimde, milletin önüne 
herkes muayyen taahhütlerle çıkmış ve hiç kim
se bu taahhütlerle çıkarken milletin vereceği ka
rardan şikâyetini ve şüphesini belirtmemiş, yani, 
hakem olarak millete razı olmuş, ondan sonra 
buraya geldik. Üç aya yakın bir zamandır, Hü
kümet programının konuşulmasına başlandığı 
günden itibaren, demokrasi nedir, ne değildir 
münakaşasını yapmaktayız. (A. P. sıralarından, 
alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri, münakaşası yapılan 
konu Devlet felsefesiyle uğraşmış, Devlet felse
fesi üzerinde fikir vermiş, eser vermiş, Devlet 
felsefesinde icra vermiş müelliflerin ve büyük 
Devlet adamlarının fikirlerine dönüldüğü zaman, 
çok yadırganacak bir mevzu değildir. Bu müna
kaşalar birçok parlâmentolarda, birçok siyasi 
heyetlerde yapılmış ve bir neticeye bağlanmıştır. 
Bu münakaşaların bir neticeye bağlanması, bu 
münakaşaların arka fikirlerden uzak, ben filân 
zaman demiştim, filân zaman da haklı çıktım, 
birtakım anlaşılmaz, yani ben söylerim ama sen 
anlarsın gibi tariflerin dışında açıkça meselele
rin münakaşası suretiyle vâki olmuştur. Bu iti
barla, şimdiden sözlerime bu kürsüden mütaad-
dit kereler, geçen üç buçuk ay zarfında mütaad-
dit kereler, Türkiyede bir buhran var mıdır, yok 
mudur, münakaşasının yapılması ile başlıyaca-
ğım. Bu münakaşa bu kürsüden mütaaddit kere
ler yapılmıştır. Sözlerime başlarken, yine bu mü
nakaşaların karakteristiği olarak bir hususunu 
daha nazarı dikkatinize arz edersem sanıyorum 
ki, yanlış bir şey yapmış olmam. Henüz muhte
rem Heyetinize intikal etmemiş iki kanunun da 
1966 bütçesi dolayısiyle ariz ve amik münakaşası 
yapıldı. Ümidederim ki, muhterem Heyetiniz bu 
kanunları müzakere ederken zorluk çekmeyecek
tir. (A. P. sıralarından alkışlar ve «bravo>, ses
leri) 

Şimdi muhterem milletvekilleri, evvelâ basit 
bir mantıktan başlıyacağım. Bir rejim buhranın
dan, rejim münakaşasından bahsediliyor. Şimdi, 
acaba nedir bu rejim buhranı, rejim münakaşası? 
Ve neticesi ne olacaktır? Bu nedir? Bunun için
den nasıl çıkılacaktır? Bu kürsüden mütalâada 
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bulunan arkadaşlarımızın çoğu, ne bunun ne ol
duğunu söylediler ve ne de bunun içinden nasıl 
çıkılacağını söylediler... (C. H. P. sıralarından, 
iyi dinlememişsiniz, sesleri) 

SADETTİN BİLGİÇ (istanbul) — Müdahale 
etmeyin, dinleyin. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMIREL (De
vamla) — Çok iyi dinledim. Muhterem millet
vekilleri... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, lütfen 
sükûneti muhafaza edelim. Lütfen muhterem ar
kadaşlarım, 

Sayın Başbakan devam edin, efendim. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De

vamla) — Muhterem milletvekilleri, yapacağı
mız bu münakaşa, yapacağımız bu müzakere Tür
kiye'nin kaderi ile ilgilidir. Herkesin bu müna
kaşaya ve bu müzakereye yapıcı olarak iştirakte 
bulunması lâzımdır. 

Muhterem milletvekilleri, yapacağımız bu mü
nakaşa, bu müessesenin kaderi ile ilgilidir. Ya
ni, Muhterem Türk Milletinin seçip gönderdiği 
bu Güzide Heyetin oturduğu her sıra ile ilgili
dir. Nedir bu rejim buhranı? Ve neticesi ne ola
caktır? Geliniz bunu çözelim. Bunu çözemediği
miz takdirde, buradan bir adım ileriye gitmemi
ze imkân yoktur. Çaresi ne olacaktır? Muhterem 
Heyetiniz, Türkiye'nin her meselesine çare bul
mak gücündedir. 

Türkiye'nin kaderi, muhterem Heyetinizin 
eline büyük Türk Milleti tarafından tevdi 
edilmiştir. Şimdi acaba milletin reylerinin yan
lışlığın, doğruluğunu mu münakaşa ediyoruz? 
Sanıyorum ki, böyle bir münakaşayı yapmıyo
ruz. Bu, kendi kendimizi inkâr olur. Milletin 
hangi tarafa verdiği rey yanlış, hangi tarafa 
verdiği rey doğru, milyonların içinde bunları 
seçmeye imkân yoktur. Bu itibarla, böyle bir 
münakaşa yapmak durumu varsa, o zaman 
bu münakaşayı yapan kim olursa-olsun, kendi 
kendisinin inkârının münakaşasını yapmak
tadır. (Adalet Parti sıralarından «Bravo» ses
leri, aîfkişlar).. Peki, neyin münakaşasını yapı
yoruz? Acaba kanunların, usullerin, hukuk dü
zeninin noksanlığının münakaşasını mı yapı
yoruz ? Muhterem milletvekilleri, hukuk düze
ni bir mecmuadır. Şayet bu düzenin içinde 
noksan varsa teşriî organsınız. Bunu düzelt-
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mek teşriî organın vazifesidir. Yine bu hu
susta da Hükümetin şöyel bir kanun getirmesi 
lâzımdır veyahut her mebusun, her senatörün 
kanun teklif etmek yetkisi vardır. Hiç kimse
nin de böyle bir kanun teklif ettiğini, ne bir 
telkinle karşılaştık, ne de bir kanunla karşı
laştık. Yani düzenimizde noksan vardır, gelin 
bu noksanı tamamlıyalım diyen bir telkinle de 
karşılaşmadık. 

Muhterem milletvekilleri, rejim buhranı der
ken bunun neticesini bilmeye ve bu neticeyi 
biz mi seçeceğiz, yoksa bunun bir başka alter
natifi var mı, yok mu? Bunu münakaşa et
meye mecburuz. Hemen şurasını da kesin ola
rak söyliyeymı ki, Türkiye'de şu muhterem 
ve güzide Heyetin ve bu Heyetle beraber Ana
yasa müesseselerinin getirdiği düzenin bir baş
ka alternatifi yoktur. (Adalet Partisi sıraların
dan alkışlar) Tenkid edebilirsiniz, iyi Hükümet 
etmiyorsunuz, diyebilirsiniz; bunlar gayet gü
zel. iyi Hükümet etmenin kıstaslarını koya
biliniz. Konulabilir bu kıstaslar. Tenkidlerin 
içerisinde bu kıstaslar yer alar. Bu kıstaslara 
göre hareket edilmediği iddia edilebilir. Bun
larla da karşılaşmıyoruz. Birtakım münferit, 
birtakım müteferr ikt ir takım mevhum ve mef-
ruz, birtakım doğru olmıyan hususların bura
dan dile getirilip, görüyor musunuz memleketi 
buhrana götürdünüz gibi bir iddia ile bizi kar
şı karşıya bırakma durumu hâsıl oluyor. 

Muhterem Milletvekilleri, birçok noktalar
da anlaşmaya mecburuz. Bunların sayısı ne 
kadar az olursa, o kadar iyidir. Sayısı ne ka
dar az meselede anlaşıyorsak temel kaideler de 
o kadar iyi. O kadar çok meselede demiyorum. 
Ama, hiçbir şeyde anlaşmamış olmakla bu dü
zeni randımanlı bir şekilde yürütmeye im
kân yoktur. Şimdi, buradan pek çok sözler 
söylendi. Vaktiyle demiştik ki, yani Hükümet 
Programının müzakeresi sırasında demiştik ki, 
biz 1961 Anayasasının Türkiye'de artık rejim 
münakaşasını bitirdiğini sanıyorduk. Çünkü, 
Kurucu Meclis bir ihtilâlin sonunda kurulmuş
tur. İhtilâlin kendisi bir rejim buhranı idi. 
Bu buhranın içinden çıkış formüllerini yay
mak Kurucu Meclisin vazifesi idi. Kurucu Mec
lis bu formülleri bulmuştu. Biz hâlâ bu ka
naatteyiz. Tashih ediLecek, düzeltilecek bir
çok şeyler olabilir. Şimdi, Sayın Cumhuriyet 

Halk Partisinin 1961 senesi seçimlerine çıkar
ken yazmış bulunduğu beyannameden bir pa
ragrafı okumama müsaadenizi rica edeceğim. 
Bu paragraf aynen şöyledir : «Bu seçim be
yannamesi ihtiyaçlarımızla, imkânlarımız realist 
bir görüşle göz önünde tutularak hazırlian-
mıştır. Sevinçle belirtmek gerekir ki, önümüz
deki yeni demokrasi devrine milletçe, bu rejim 
için gerekli bütün müesseselerin hukukî temel
lerini atmış olarak giriyoruz. Millet oylarının 
çoğunluğu tarafından benimsenen Anayasa halk 
hizmetinde dürüstlükle, bilgi üe ve azimle ça
lışmak, Türkiye'yi hürriyet ilkelerine sadık 
kalarak, hızla kalkındırmak istiyecek müs
takbel iktidarlar için gerekli bütün hukukî va
sıtaları sağlamış olmaktadır.» 

Görülüyor ki, Cumhuriyet Halk Partisi, 1961 
seçimlerine girerken bu düzende bir noksan ol
madığını millete beyan etmiştir. Şimdi düzen 
noksan değilse, o zaman, acaba rejim buhranı 
dediğimiz şey, memleket idaresinin millet tara
fından ellerine tevdi edilen kimselerin beğenil
memesinden mi ileri geliyor? Şimdi bu meseleyi 
çözelim, hemen burada şu sual aklımıza geliyor, 
eğer C. H. P. bu beyannameyi yazerken, kuru
cu Meclisin çoğunluğun ve hemen hemen % 75 
nin üstündeki kısmı C. H. P. sayın mensupları
mı teşkil etmiştir; yoksa bu düzeni kendileri 
için yazdılar da, başkaları iş başına gelince bir
takım aksak taraflar çıktı da bu mu beğenilmi
yor? (A. P. sıralarından, alkışlar) 

Şimdi muhterem milletvekilleri, her ikisini 
de kabul etmeye imkân yoktur. Çünkü, mille
tin seçip gönderdikleri kimseleri beyenmek ve
ya beyenmemek millete aittir. Bunun ayrıca 
bir mercii yoktur. 

Demokrasinin birinci kaidesi şudur ikinci 
kaidesi budur, demokrasi şudur veya bu değil
dir gibi, münakaşaları yapalım. Ben dedim ki, 
demokrasi sandıktan geçer. Sayın sözcülerden 
birkaç arkadaşımız; doğrudur ama, bu lâzım 
bir şarttır ama, kâfi bir şart değildir, dediler. 
Şimdi muhterem milletvekilleri, demokrasinin 
lâzım veya kâfi münakaşasını yapmadan evvel, 
demokrasinin sandıktan geçtiği demokrasinin 
temel şartıdır. Sandıktan geçmiyen, sandığı esas 
olmıyan bir demokratik rejim düşünülemez. 
Şimdi, henüz 105 gün olmuş sandıktan çıkıp 
gelmişiz. (Orta ve sağ şıralardan alkışlar, gü-
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İlişmeler) Şimdi, burada birçok otoriterlerin fi
kirleri dile getirildi, denildi ki, demokrasi, evet 
sandıktan geçecek ama, çoğunluk kâfi değil
dir. Bunu Sayın Profesör Yalçın arkadaşım 
çoğunluk olmadığı zaman karar almanın imkân
sızlığını, Hükümet olmanın imkânsızlığı
nı, otoritesizliği, Devlet olmanın imkânsızlığını 
gayet veciz bir şekilde işaret ettiler. Ben şimdi 
modern demokrasi üzerine fikir beyan etmiş ve 
demokrasinin temeli üzerine fikir beyan etmiş 
bir iki müellifin anafikirlerini size arz edece
ğim. Profesör Jorj Vedel Paris Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi profesörü, diyor ki, demokra
sinin birinci şartı, milletin kendi iradesiyle bir 
kavşak noktasına gelmesi ve bu kavşak nokta
sından sonra gelinecek ikinci kavşak noktasına 
kadar takibedilecek anaistikameti tâyin etme
sidir,, yani bir seçim zamanı olacak bu kavşak 
noktasıdır, burada herkes milletin önüne çıka
cak, millet ikinci seçim zamanına kadar takibe-
deceği anaistikameti tâyin edecektir. Demokra
side buhran bahsediyoruz. Muhterem milletve
killeri; kanunlar noksansa kanun yapalım bu 
buhranları önlemek için. Ne ise, buhran, neden 
dolayı huzursuz olunuyorsa, huzursuzluk sadece 
32 milyon vatandaşta mı, yoksa bir grup vatan-
daşda mı? Bu huzursuzluğu da bilmek lâzımdır. 
Yaygın mı? Yaygınsa, kim şikâyet ediyor buh
ran var diye? Bizi buraya seçip gönderen, hal
kımız mı şikâyet ediyor; Yoksa başka şikâyet
çiler mi var? Bunların hepisini sarahaten bil
meye mecburuz. Şayet yaygın bir huzursuzluk-
varsa, yeniden tanzim edeceğimiz kanunlarla 
bunun önüne geçmek imkânı yoksa, buhranın 
çaresi gene var. Muhterem Heyetiniz Anayasaya 
göre seçimi yenilemek hakkını her zaman haiz
dir. (A. P. sıralarından şiddetli alkışlar, «bra
vo» sesleri) Seçimi yenileriz... (A. P. sıraların
dan alkışlar, «bravo» sesleri) Ama, seçimden 
sonra, geldikten sonra, 3,5 ay geçmeden üze
rinden henüz, bu gene olmadı; bu kaidelere ri
ayet edildi ama, bizim hâkem hakkında sarih 
fikrimiz vardı, yoktu, yahut biz bunu gene be
ğenmedik denecekse, bunun sonunu bulmaya 
imkân yoktur, siz iktidara gelinceye kadar. 
(A. P. sıralarından alkışlar) 

Şimdi, 10 Ekim 19G5 seçimlerinde bu seçim
lerin dürüst yapıldığına dair daha doğrusu dü
rüst yapılmadığına dair en ufak bir emare var 
mı kimsenin zihninde? En ufak bir emare yok-

I tur. Namusla, faziletle yapılmış bir seçimdir. 
I (A. P. sıralarından, «bravo» sesleri, alkışlar) 
I Bunun içersinde bu kürsüde konuşan bütün ha-
I tipler kendi entegritelirini teminat olarak koy-
I muşlardır. Öyle ise millet kendi hürriyetini, 
I kendi iradesini serbestçe kullanarak bu seçimi 
I yapmıştır. Netice bu çıkmış. Şimdi, Sayın Bö-
I lükbaşı'nın konuşmalarını dinliyoruz. Sayın Bö-

lükbaşı 28 sayfalık zannediyorum konuşması
nın içinde 22 sayfasını veyahut 24 sayfasını 
(Sağdan bir müdahale) Bendeki basılmış olan 

I 28 sayfa; 28 sayfalık konuşmasının içinde 
24 sayfasını demokrasi teorileri vaz'etmekle ge-

I çiriyor. Ve diyor ki; bu söylediğim şeyler, ki
taplarda yazılıdır, diyor. Halbuki, bilmiyorum 
kitapların ismini verirse okuruz, tetkik ederiz, 
bana öyle geldi ki, bu model Sayın Bölükbaşı'nın 
demokrasi modelidir. (A. P. sıralarından alkış-
1ar) 

Hakikaten bu kürsüden müteaddit kereler 
söyledim. C. II. P. ne mensup muhterem üyele-

I rin ve kendi grupuna mensup muhterem üye-
I İcrin alkışları arasında bu kürsüye gelen Sayın 

Bölükbaşı'ya 20 sene millî irade mücadelesi yap
mış Bölükbaşı değildir, yahut biz kendisini yan-

[ lış tanımışız. (A. P. sıralarından alkışlar, «bra-
I vo» sesleri) Sayın Bölükbaşı'nın ortaya koyduğu 
I evhamlara, ortaya koyduğu birtakım fikirlere 

ayrıca cevap vereceğim. Eğer, sabrınızı tüket-
I mezsem ; ama, burada bunu kaydetmeye mecbu-
I ram. 

Muhterem milletvekilleri; Anayasayı ihlâl
den bahsediliyor. Anayasa ihlâl edilemez, Anaya-

I sanın ihâli mümkün değildir, bu bir muhal suç-
I tur. Anayasaya aykırı kanun çıkarsa bunun 
I mercii vardır. Anayasanın her maddesi, başka 
I kanunlarla müeyyidelerini vaz'etmiştir. Şayet et-
I memiş ise, geliniz bu boşlukları dolduralım. Mec-
I lis murakabesi vardır. Şimdi bir mantığı ele ala-
I cağım, bu mantık birdairei fâsitedir. Sayın Bö-
I lükbaşı diyor ki, «Kanunlar çıkarırsınız, Anaya

sa Mahkemesine gideriz.» güzel. Ama, Anaya-
I saya aykırı icraat yaparsınız, burada çoğımluk-
I tasınız, gelirsiniz, bizim murakabemizi imkânsız 
I hale getirirsiniz. (Sağdan, «Yalan mı» sesi) Bu 
I görünüş do doğru. Ama, şunu sormak lâzımdır, 
I acaba neden 240 âzası bulunan bir grupun bir 
I narti grupunım, (Sağdan 241, sesi) evet, 241 
I âzası bulunan bir parti grupunun, (A. P. sıra-
I 1 arından, alkışlar) her şeyi yanlış yapacağını, 
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her gösterilen istikamete gideceğini, her şeyi 
memleketin aleyhine yapacağını düşünebiliyoruz. 

Şimdi, neden bu düşünce dairei fâsitedir? 
Şundan dolayı. Şayet, böyle olacağı belli idi, 
yani bu kanunlar muvacehesinde 1961 Anaya
sası, 1961 seçim kanunları muvacehesinde, bir 
partinin ekseriyetle iktidara gelmesi ihtimali 
vardı, mademki, çoğunluktan bu kadar korkulu
yor idi, niçin çoğunlukta, hiçbir parti iktidara 
gelemez, diye, Sayın Bölükbaşı'nın da dâhil bu
lunduğu Kurucu Meclis bir madde koymadı? 
(A. P. sıralarından alkışlar, «bravo» sesleri) 

Muhterem milletvekilleri; bu münakaşayı 
yaptıktan sonra, şayet şu hususları belirtmezsem 
bu münakaşanın noksan kalacağına kaaniim. Sa
yın Peyzioğlu ve Sayın Prof. Yalçın Tomaspeyn'-
den bahsettiler. Ben de bahsedeceğim Tomas-
peyn'den; bakınız ne diyor Tomaspeyn; «her 
türlü hâkimiyetin, temeli ve kaynağı millettir. 
Hiçbir şahıs veya zümre sarahaten milletten ne
şet etmiyen hiçbir salâhiyete hak iddia edemez.» 
Yine Tomaspeyn ne diyor; «Milletin verdiği her 
iktidar bir emanettir. Hotbehot alınan her ikti
dar bir gasıptır. (A. P. sıralarından, «bravo» 
sesleri, alkışlar) zaman bunların hiçbirinin ma
hiyetini ve vasfını değiştiremez.» 

Muhterem milletvekilleri; bu fikri, Fransız 
büyük ihtilâlinde Fransız ihtilâl Beyanname
sinde, Amerikan istiklâl Beyannamesinde Batı 
devletlerinin anayasalarında, - zamanınızı alma
mak için okumuyorum - ve beynelmilel insan 
hakları beyannamesinde bulmak mümkündür. 
Ama, bu fikirlerin, sayfalar içinde hulâsa edi
len bu fikirlerin bir tek cümleye irca edilmiş bir 
şeklini müsaadenizle size arz edeyim. Bu şudur : 
«Mecliste mütekâsif iradei milliyeyi bilfiil mu
kadderatı vatan vazıülyed tanımak umdei esa
siyedir. T. B. M. M. nin fevkinde bir kuvvet 
mevcut değildir.» (A. P. sıralarından «bravo 
sesleri» alkışlar) Büyük Atatürk'ün en büyük 
eseri olan Cumhuriyetin temelinde ve hepimizin 
yemin ettiğimiz şurada duran «Egemenlik, ka
yıtsız şartsız milletindir» (A. P. sıralarından, al
kışlar) istiklâl beyannamelerinden Batının yüz
lerce sene uğraştığı hürriyet mücadelelerinden 
ve bu güzel vatanın yüz küsur senede uğraştığı 
hürriyet mücadelelerinden çıkmış gelmiş ve bu
raya hakkolmuş, hepimizin bunun üzerine yemin 
etmişiz. (A. P. sıralarından, alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri; rejim münakaşa
sını nasıl isterseniz yapalım, ama, bu temele en 
ufak bir zedenin gelmemesine dikkat etmek Ata
türk ilkelerine sadakatin en başta gelen şartıdır. 
(A. P. sıralarından alkışlar, «bravo» sesleri) 

Muhterem milletvekilleri, huzursuzluğa se-
bebolan meseleler arasında bir Seçim Kanunun^-
dan bahsediliyor. Nitekim Sayın Bölükbaşı, mü
talâalarının hemen hemen birleşip dağıldığı yer
lerde, 15 ve 22 nci sayfalarda bu Seçim Kanunu 
gösteriyor. 

Muhterem milletvekilleri, Seçim Kanunu mü
nakaşasını Adalet Partisi açmamıştır. Maziyi bu 

: kadar çabuk unutmıyalım. Seçim Kanunu müna
kaşasını ,Adalet Partisi muhalefetteyken, Cum
huriyet Halk Partisi tek başına iktidardayken, 
diğer partilerle müştereken 1961 seçim kanunla
rında tadilât yaparak açmışlardır. (A. P. sıra
larından «bravo» sesleri) Binaenaleyh, menşe 
biz değiliz. Acaba, niçin bu tadilât huzursuzluğa 
sebebolmadı da 1961 şartlarına kanunu irca et
tiğimiz zaman huzursuzluk olacaktır? Bunun iza
hını yapmak zor. Çok zor, imkânsız bunun iza
hını yapmak. 

Şimdi, Seçim. Kanunu meselesinde bir husu
su daha söylemek isterim. O da şudur; Anayasa 
yapılırken seçim kanunlarını hazırlamak üzere 
bir seçim komisyonu seçilmiştir. Seçim Komis
yonu Başkanı Saym Şefik Inan'dır. Sayın Şefik 
inan 16 . 1 . 1961 tarihiyle Meclislerin seçim 
sistemlerinin Anayasamız muvacehesinde ne 
olacağı sorusuna mâruz kalıyor, bu soruya, 
daha doğrusu bu soru soruluyor. Bu soruya 
Anayasa Komisyonu Başkanı Ordinaryüs Pro
fesör Doktor Enver Ziya Karal 26 . 1 . 1961 
tarihiyle şöyle bir cevap veriyor; Komisyonu
muz 1 nci Meclis için seçim sistemi olarak nispî 
temsil esasını benimsemiştir. 8 nci maddede 
Komisyonumuz ikinci Meclis seçimleri için 
nispî çoğunluk sisteminin câri olmasına ta
raftardır ve bunun neticesinde Temsilciler 
Meclisi, Millet Meclisinin 32 sayılı tutanağının 
35 nci sayfasında, Millet Meclisinden farklı 
bir seçim sistemiyle seçilen ve kamu oyunun 
istikâmetlerini daha nüanse hale getiren 
Cumhuriyet Meclisi diye Senatoya ekseriyet 
sistemini tatbik ediyor.. Şimdi biz yapmakta 
olduğumuz değişiklikle Anayasayı ihlâl edi
yor değiliz. Anayasaya dönüyoruz. (A. P. 
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sıralarından, «bravo» sesleri.) Şayet bir ihlâl 
keyfiyeti mevzuubahis idi ise bu geçen sene 
yapılmıştır. (A. P. sıralarından, «Bravo» ses
leri.) 

Muhterem milletvekilleri; bu konul?r huzu
runuzda tekrar münakaşa edilecektir. Onun 
için 1965 seçimlerinde her reyin değerlendi
rilmesi maksadına oturtulmuş bir Millî Ba
kiye Kanununun Türk halkının 750 C00 oyu
nun değerlendirilmediğine sebebolduğunu arz 
etmek istemiyorum. Zamanı gelince söyliye-
ceğiz. 10 milyon reyin 442 000 i iptal edil
miş, 296 000 i müstakiller olduğu için dağıl
mıştır. Türkiye'de yapılmış bulunan hiçbir 
seçimde - 1950 de dâhil - 750 OCO rey iptal edil
memiştir. 

Muhterem milletvekilleri, bir taraftan de
riz ki, her rey değerlendirilsin, öbür taraf
tan rakamlara bakmayız. 1950 secim^er'ınde 
sadece 150 000 rey zayi olmuştur. 1950 seçi
mi ikinci yapılan büyük seçimdir. Sadece 
150 bin rey. 1965 te Türkiye geriye mi gitti? 
Okur - yazar nisbeti mi düştü? Muhterem 
milletvekilleri, zabıtlarda vardır. A. P. nin sa
yın sözcüleri gecen sene bu kürsüden, bu sis
temin bütün zorluklarını, müşküllerini, mah-
ztınlanm izah ettiTer. Bir tek virgülü kabul 
ettirmek imkânını bulamadık ve bu o kadar 
mühim de*il. kabul edersimiz veva etmezsiniz, 
bu sizin iraden izdedir, biz demedik o zaman, 
çoğunluk olacak her şeyi yanamazstnız dive; 
o tamamen sizin bileceniniz iştir cMe idi, öv-
ledir. Ama. simdi bir noktaya geliyoruz. Bi
zim sövmediğimiz mahzurları, aynen virgülü 
virgülüne çıkmıştır. Hepsi aynen çıkmıştır. 
(Arka sıralardan gürültüler.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, gece
nin şu saatinde bu türlü müdahalerîe Mec
lis çalışmalarının aksatılabilecepini nazarı iti
bara almanızı rica ediyorum. Ve yerinizden, 
oturduğunuz yerden müdahalelerden sakınınız. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (De
vamla) — Muhterem milletvekilleri; huzur
suzluğa sebebolduğu iddia edilen ikinci kanun 
da af kanunu. Bunun münakaşası da burada 
yapılacak, avnca. Yalnız ben şurasını arz 
edeceğim. Artık bir 27 Mnyıs istismarını, hele 
şu MeclıVn üzerine bir Yassıada korkusunu 
koymayı bir kenara atmaya mecburuz. (A. P. 
sıralarından, alkışlar.), 

Muhterem milletvekilleri, 463 kişi Yassı
ada Mahkemesinde mahkûm olmuştur. Bu
nun 456 sı C. H. P. sinin Koalisyonda bulun
duğu hükümetlerde affedilmiş, geriye 5 kişi 
kalmıştır. Bu 5 kişi yüzde 1 e tekabül ediyor. 
Şimdi, bu af kanunundan faydalanacak mah
kûm sayısı 20 OCO. Binaenaleyh, Yassıada 
mahkûları diye huzursuzluk yaratan 20 OCO 
do 5. 

Şimdi, bu mevzuda Sayın Bölükbaşı'ya ait 
bâzı hususları burada okumam lâzım. İkinci 
Koalisyon Hükümetinin programı. Bu progra
mın .müzakeresi sırasında bakınız Sayın Bölük-
başı ne diyor : «Afla alâkalı Hükümet görüşü
nün kifayetsizliği ve bâzı karanlık noktaları be
lirtmek maksadiyle bu mevzu üzerinde biraz 
daha duracağım. Birinci Hükümet programın
da, memleket bünyesinde ve Devletin bütün teş
kilâtında devamlı huzurun temin edilmesiyle 
birlikte vatandaş münasebetlerinde geçmiş si
yasi mücadelelerin yaralarını tamamiyle teda
vi etmek dikkat ve ehemmiyetle göz önünde bu
lunduracağımız ve üzerinde çalışmaya başlıya-
cağımız bir husus olacaktır, denilmekte idi.» 
Böyle denilmekte imiş, Birinci Koalisyon proto
kolünde. «Bu yaralan tamamiyle tedavi etmek 
ifadesinin şümulüne siyasi mahkûmların affı 
mevzuunun dâhil bulunduğu Başvekilin bir su
al takririne Meclis kürsüsünden verdiği cevap
ta açıkça ifade edilmiştir. Bu defa imzalanan 
Koalisyon protokolünde yaraların tamamiyle 
tedavisinden ziyade, kısmen tedavi derpiş 
olunmakta ve bu tedavi için de memleket bü-
yüklerinee Devletin bütün teşkilâtında devamlı 
huzurun temin edilmesi şartından vazgeçilmiş 
bulunulmaktadır. 

Birinci Hükümet programında siyasi mah
kûmların afâ için ileri sürülen devamlı huzu
run tesisinden vazgeçildiğine göre, affın küllî 
olmamasının ve yalnız cezası az olanlara hasr 
ve tahsis edilmesinin sebebi bir türlü anlaşıl
mamaktadır.» diyor Sayın Bölükbaşı. Şimdi 
devam ediyor : «Bütün bu teminatlara, imzaia-
nan Koalisyon protokolünde affedileceklerin si
yasi faaliyetlerini yasak eden hükme rağmen, 
arta kalan bir avuç insanın milletin şefkat ve 
atıfetinin bir tezahürü olarak yuvalarına dön
melerinden endişe etmenin mâkul bir izah tar
zını bulmak kolay değildir. Nitekim, Koalis-

— 800 — 
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yona katılan partilerden ikisi liderler toplan
tısında affın küllî olmasını ve biran evvel ger
çekleştirilmesini istemişlerdi, ileri sürdükleri 
bu samimî tertiplerinden dolayı her halde tek
liflerinden olacak, onları derhal vazgeçiren 
meşru ve mâkul sebeplerin neler olduğu bugün 
umumi efkârın ve bizim meçhulümüzdür. (Mu
halefet sıralarından alkışlar, orta sıralardan, 
rey avcılığı, sesleri) Rey avcılığından aziz ar
kadaşlarıma şunu söyilyeyim ki, burada Bö-
lükbaşı'nın hissinden ziyade bir mantık konu
şuyor. (Gürültüler) Bu cihetler açıklanırsa, 
âmme vicdanı tereddütlerinden kurtulur ve 
huzura kavuşur. Rey avcılığı yapmıyoruz ar
kadaşlar. (Orta sıralardan, rey avcılığı yapı
yorsun, sesleri)» 

Şimdi muhterem milletvekilleri, bu güzel 
vatanın ağrıyan başına mutlaka bir çare bul
maya mecburuz. Geliniz, elbirliği ile her türlü 
nifakı, her türlü iğbirarı, her türlü incinme
leri bir kenara atalım, memleketi millî bir ba
rışa götürelim. İşte Af Kanununun esbabı mu-
cibesi budur. (A. P. sıralarından alkışlar) 

Şimdi başka bir mevzua geliyorum; değişti
rilen personel. 

Muhterem milletvekilleri, burada gayet mâ-
'kul ölçüler içerisinde birçok hususlar söylendi. 
Gayet tabiîdir ki, iktidarlar millete bir taah
hütle gelmişlerdir. Bu taahhüdün içerisinde 
seçim beyannamelerinde bulunan hususları as
gariden icra etmek vardır. Bu taahhüt, ye
minden daha ötede, sağlamlığı bulunan bir ta
ahhüttür. Bir siyasi namusun icaplıhğı olan 
bir taahhüttür. Sadece bunu garanti edip gel
mişlerdir. Bunu nasıl yapacaklardır? Bunu 
gayet tabiîdir ki, mevcut idari düzenle yapa
caklardır. Bugün muhterem Meclisinizin bü
tün üyeleri bugünkü idarenin, yurt sathında 
bulunan 400 bin tmemuru bulunan bu idarenin 
işlediğini kabul ediyor mu? Şimdi, burada bir 
noktaya geliyoruz. Çok kolay polemik yapılı
yor. Çünkü, gayet kolay; işte gördünüz mü 
memurlardan şikâyet edildi. Maksat ne? 400 
bin memuru benim 'karşıma koymak. Muhterem 
milletvekilleri; ben Türk memurluğunun en 
küçük kademesinden başladım, geliyorum. 
Türk memuru liyakatlidir, Tük memuru fazi
letlidir, Türk memuru namusludur^ Türk me
muru çalışkandır. (Bravo sesleri) Şikâyet et

tiğimiz konu, memur değil, şikâyet ettiğimiz 
düzen işlemiyor, idare işlemiyor. İşliyor diyen 
var mı? (C. H. P. sıralarından «var, var» ses
leri) Var diyorsunuz, cevabı var. öyle ise 
hükümetler, Meclislerin karşısına, milletin 
karşısına çıkıp, biz taahhüdettiğimiz şeyleri 
icra edemedik, çünkü idaremiz işlemiyor, diye
mezler. Düzeltiniz idarenizi, diyeceksiniz. İda
reye bir hareket ve canlılık veriniz. 

Muhterem milletvekilleri; makamda temi
nat yoktur. Teminat müktesep haktadır. Ma
kam teminatı yoktur bizim düzenimizde. Hiç 
kimseye bulunduğu mevki ilelebet tekaüt olun
caya kadar verilmiş değildir. Şimdi, biz deği
şiklik yapmışız. Şimdi ne yaptığımızı da söy-
liyeceğim. Bizim yaptığımız değişiklik, takri
ben 10 genel müdür ve 38 vali, 29 valinin de 
yerlerinin değiştirilmesidir. 11 inin de yerinde 
kalması şartiyle. (C. H. P. sıralarından, «kaç 
ayda, kaç ayda» sesleri) 3,5 ayda, gayet bel
lidir bu. Şimdi, nereden biliyorsunuz bu düze
ni diyecekler.. Mesuliyet hanesine gelince, bir 
senedir iktidardasınız dersiniz; nereden bili-
yoruza gelince, 3 ayda nereden biliyorsunuz 
kimin ne olduğunu, diyeceksiniz. (A. P. sıra
larından «bravo» sesleri, şiddetli alkışlar) 

Şimdi muhterem milletvekilleri, buradan 
ifade edildi. Şimdi isterseniz sabaha kadar oku
rum. 3,5 sene içinde, ki 1 100 gün ediyor, biz
den evvelki iktidarlar, 26 müsteşar, 31 müs
teşar muavini, 176 genel müdür, 141 genel 
müdür muavini, 57 vali ve bu şey üzerinden 
gidiyor; değiştirmişler. Yani aşağı - yukarı 
her üç günde bir değişiklik geliyor. 

Şimdi, bir hususu daha burada kaydedelim. 
1961 senesinde savcılara ait 13 kararname çık
mış, 324 tâyin yapılmış, 1962 de 17 kararname 
çıkmış, 1 077 tâyin yapılmış, 1963 te 6 karar
name çıkmış, 121 tâyin yapılmış, 1964 te 4 ka
rarname çıkmış, 462 tâyin yapılmış. 1965 te 
1 kararname çıkmış, 123 tâyin yapılmış. 1966 
da 1 kararname çıkmış, 87 tâyin yapılmış. Şim
di, bir de Yüksek Hâkimler Kurulunun değiş
tirme şekline bakalım. 1963 te 2 kararname ile 
14, 1964 te 4 kararname ile 920, 1965 te 12 
kararname ile 232 ki, bu Hükümetin şeyinden 
değildir, Yüksek Hâkimler Kurulu 1966 da 3 
kararname ile 4 tâyin yapılmış. Şimdi görülü
yor ki, nakil yapmak, tâyin yapmak icranın 
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işlemesi için zaruretlerden birisi, zannediyorum 
ki, bunda hiçbir ihtilâf yoktur. Şimdi, ister
seniz, burada vilâyet, vilâyet; Bakanlık, Ba
kanlık hangi aydan hangi güne kadar kimin 
bulunduğunu ve mücadelesi, münakaşası yapı
lan umum müdürlüklerin çoğunda 4 ilâ 5 umum 
müdürün değiştiğini ve vilâyetlerin çoğunda 
üç ilâ dört valinin değiştiğini gösterebilirim. 
Ama, bunun lüzumu yok. Şu bakımdan lüzu
mu yok; burada deniyor ki, efendim bir şey 
yanlış yapıldıysa siz de mi yanlış yapma du
rumundasınız? Bu muhakeme iki sebepten do
layı doğru değil. Birincisi; bunun yanlış yapı
lıp yapılmadığının münakaşasını yapmıyoruz 
burada. Bunun münakaşasını yaparsaik uzun 
sürer. İkincisi de; bizim yaptığımız şey yan
lış değildir. Bu iki sebepten dolayı bunun mü
nakaşasını yapmaya girmiyorum. 

Muhterem milletvekilleri; bir nebze de, mü
saadenizle, din istismarı konusuna dokunaca
ğım. Hiç kimse zannetmesin ki, burada yapılmış 
bulunan bir ithamı kabul edeceğim ve onun doğ
ru olmadığının münakaşasını yapacağım. Böyle 
bir şey yapmıyacağım, muhterem milletvekilleri. 
Yalnız, daha başka birşey yapacağım. Anlaşılı
yor ki, lâiklik, henüz bizim ülkemizde yanlış an
laşılmıştır. Ve bu lâikliği yanlış anlama vicdan
lar ve inançlar üzerinde bir baskı olarak kulla
nılmaktadır. (A. P. sıralarından «bravo» sesleri) 

Muhterem milletvekilleri; lâikliği doğru an
lamadığımız müddetçe Türkiye'nin içten içe ya
nan ve kaynayan bir meselesini halletmek imkâ
nı yoktur. (A. P. sıralarından «'bravo» sesleri) 
Lâiklik kanunlarımızda doğru olarak tâyin edil
miştir. istismardan bahsediliyor. Kanunlarımız
da istismarın şekli tâyin edilmiştir. İstismardan 
bahsedenlerin büyük bir kısmı, ölçüyü yani is
tismarın ölçüsünü, kanunların koyduğu şekilde 
değil, indî ve keyfî hislere dayanan, birtakım 
kendi şahsi ölçüleri olarak almaktadırlar. Ve bu 
itibarla da Batı anlayışındaki - ki, Batı bu me
selelerle senelerce kan dökmüştür - Batı anlayı
şındaki lâikliği kanunlarımıza getirdiğimiz hal
de, İnsan Hakları Beyannamesinde lâikliğin ta
rifini kanunlarımızda tasdik ettiğimiz halde 
Anayasamızda, Türk Ceza Kanununda hem lâ
ikliğin tarifini, hem de lâiklik üzerindeki baskı
sının tarifini koyduğumuz halde, bu mesele 
yanlış anlaşılmakta ve. yanlış repertüsyonlara 
meydan verilmektedir, 
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Muhterem milletvekilleri; Türkiye'de Ata
türk'ün kurduğu lâik devletin esaslarını kini
şe değiştiremez. Çünkü, gücü yetmez. Atatürk'
ün kurduğu bu büyük ve muhteşem devletin 
(bütün müesseseleri teşekkül etmiş ve bu mües
seseler işler vaziyettedir. Bu itibarla, ne Tür
kiye'de şeriatı istiyenler çıkabilir; çıkalbilir di
yorum, yani getirmeye muktedir olaibilir demi
yorum, buna imkân ve ihtimal yok; ne şeriatı 
istiyenler çıfeaıbilir, ne Devletin nizamını değiş
tirmek istiyenler çıkabilir, ne de lâikliğe aykı
rı kanun getirenler çıkalbilir. Bu itibarla, Batı 
medeniyetçiliğinin anladığı mânada, yalnız lâ
ikliği demin de söylediğim gibi, bir haskı, bir 
korku unsuru olarak kullanmaya devam ettiği
miz müddetçe, birtakım şikâyetlerde bulunmaya 
da devam edeceğiz. Ama, lâikliği, Anayasanın 
tarif ettiği mânada din ve vicdan hürriyeti mâ
nasında anladığımız müddetçe de bu şikâyetler 
çjok geniş çapta, çıok kısa zamanda ortadan kal
kacaktır. Bunları, bu anlayışı, irticaa taviz ver
mek şeklinde, din istismarı şeklinde kıymetlen
dirmek, en azından insafsızlıktır, muhterem ar
kadaşlarım. (A. P. sıralarından «ıbravo» sesle-
ri) 

Burada yine lâiklik üzerinde, Batının, Fran
sız İhtilâlinin Amerika İstiklâl Beyannamesinin 
ve İnsan Hakları Beyannamesinin neler dediğini 
vaktinizi almamak için okumuyorum. Ve şurası 
çok güzel bir şeydir ki, bütün bunların ruhu bi
zim Anayasamızın 19 ncu maddesinde ve bunun 
gerekçesinde kendisini bulmuştur. Ve benim me
seleyi anlayışım bu istikamettedir. 

Şimdi, yine, bizi tenkid ederken burada bir 
Bakanımızın bir beyanatından iki muhterem 
hatip, hattâ üç muhterem hatip bahsettiler. Bu 
beyanat yine bir satırı alınıp diğer satılan na
zarı dikkate alınmıyan bir beyanattır. Adalet 
Bakanı arkadaşımızın kendisine sorulan bir su-

; ale verdiği cevabın sadece bir cümlesini almak 
yanlıştır. Bakınız son cümlesi ne diyor. «Henüz 
bu kararlar elime gelmedi. Geldiği zaman, ben 
de icra mevkiinde mesuliyet almış bir insan ola
rak elbette düşüneceğim. Ya tatbik ederim, ya 
tatbik etmem. Elbette ki, tatbik etmemin bir 

l nedeni, tatbik etmememin bir deni olacaktır. 
Tatbik etmediğim zaman bir mesuliyeti varsa, 
elbette o da bana raci: olacaktır.» Binaenaleyh, 
son kısmını söylemediğimiz zaman, kanunlara, 
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mahkeme kararlarına riayet edilmiyormuş gibi 
bir şey çıkmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, Şûrayı Devlet 
kararlarına riayet edilip edilmemesi keyfiyeti 
de bu kürsüde uzun münakaşalara sebeboldu, ge
çen 15, 20 gün zarfında. Bugün de yine hemen 
her muhterem hatip bu meseleyi dile getirdi. 
Yalnız bu dile getirilirken, sadece Anayasanın 
132 nci maddesinin değil, 114 ncü maddesini ve 
Anayasaya uygun olarak çıkarılmış bulunan Şû
rayı Devlet Kanununun 95 nci maddesini de ko
nuşmak lâzımdır. Ben bunun münakaşasına bu
rada girmiyeceğim. Bunun münakaşası uzun-
boylu yapılmıştır. Bununla kalmıyor, muhte
rem C. H. P. si, bir önerge ile bir gensoru açıl
masını, zannediyorum, talebediyor. Bu gensoru 
açıldığı zaman, bu mesele konuşulur. Ayrıca 
bir başka önerge bir komisyonda tetkik edil
mektedir. Bu itibarla, Meclis, bu meselede mura
kabe fonksiyonunun içindedir. Şayet icranın 
her hangi bir kusuru varsa, Meclisin karşısında 
icranın boynu kıldan incedir. Kaldı ki, bu me
selenin münakaşasına girdiğimiz zaman, icranın 
kanunlara tamamen saygılı, tamamen tatbikata 
saygılı, mesuliyetlerini müdrik olduğunu göste
recek durumdayız. 

Şimdi Sayın Feyzioğlu, ekonomik meseleler 
hakkında görüşürken, bir hususa temas buyur
dular. Ve Sayın Alican, yine ekonomik meseleler 
üzerinde görüşürken bizim Parlâmentoda bir 
parti müstesna, diğer partiler arasında ekonomik 
görüşlerimizde büyük fark yoktur, dediler. Sis
temde yoktur aslında. Yani Sayın Alican'm 
bu düşüncesine, sistemde yoktur, şeklinde iştirak 
ederim. Yine kollektivist bir düzenin Anayasası 
imiş gibi anlamaya çalışan T. 1. P. ile ferdi, 
toplumun bir vasıtası, aracı ve malzemesi şeklinde 
anlıyan T. 1. P. ile bizim aramızda hiçbir benzer
lik yoktur. İşte sistem dediğimiz şey bu. Sanı
yorum ki, T. î. P. nin dışındaki diğer partiler 
ferdi, toplumun bir vasıtası değil, fakat toplu
mun esas nüvesi addetmektedirler. İktisadi dü
zende de bu böyledir, hürriyet düzeninde de bu 
böyledir. Esasen, hürriyet düzeniyle iktisadi 
düzeni biribirinden ayırmanın imkânı olmadığı
nı, burada 8 - 10 gün evvel bu kürsüden yapı
lan münakaşayla hemen hemen büyük çapta ka
bul ettmiştik. Şimdi, aslında bizim Cumhuriyet 
Halk Partisi ile sistem içinde olmak şartiyle ik
tisadi görüşlerimizde büyük farklar vardır. 

Sayın Alican buyurdular ki, Koalisyon yap
tık pekâlâ geçindik. Zannetmiyorum ki, pekâlâ 
geçinildiğini. Çünkü 4 senede 4 Koalisyon yap
tık. Ayrıca, bir plân vardı orta yerde, Koalis
yon protokollerinde her parti kendi programını 
bir kenara koydu, bu plânın, programın esasla
rına uymayı bir müşterek baz olarak akü, me
sele bir yere gelsin diye. Bizimle, Sayın C. H. P. 
arasındaki en büyük farkı, Sayın Feyzioğlu bu
rada dillendirdi. Bundan birkaç gün evvel de 
Yine C. H. P. nin sayın bir hatibi, bu mesele 
üzerinde konuşmuştu. O da bir başka üslûpla 
aynı şeyi söylemişti. Sayın Feyzioğlu diyor ki, 
yüksek tepeler, pardon, hâkim tepeler, milletin 
malı olmalıdır. Yani, bizim devletçiliğimiz hâ
kim tepeler dedikleri, zannediyorum ağır sanayi, 
madenler, petrol ve buna benzer birtakım şeyle
rin Devletin elinde olması, sanayiin birçok kıs
mının Devletin elinde olması şeklindedir. 

Şimdi buradaki fark şuradan ileri geliyor. 
Hâkim tepeler, acaba fertlerin elin olsa, Devle
tin elinde değil mi olur? 

Buna şunun için işaret ediyorum. En büyük 
farkımız da buradadır. Biz diyoruz ki, karma 
ekonomiye taraftarız. Zaten karma ekonomi Tür
kiye'de bugün için bir realitedir. Taraftar deği
liz diyen kimsenin yapacağı hiçbir şey yoktur. 
Bu bir realitedir. 50 milyar liralık Devlet Teşeb
büsü vardır. Geçen gün de beyan etmiştim, biz 
de birtakım fabrikaları Devlet eliyle kurmaya 
devam edeceğiz. Yani karma ekonomi düzenine 
biz de devam edeceğiz. Ama, bizim sınırımız, hu
dudumuz biz ferdin teşebbüs gücünü, ferdin ya
ratıcı gücünü, ferdin kabiliyetini, bu fert kim, 
32 milyon insanın içinden her hangi bir Türk 
vatandaşı, bu gücü büyük bir güç olarak alıyo
ruz ve demiyoruz ki, bu güçle hiçbir şey yapıl
maz, diyoruz ki, bu güçtür memleketin bu prob
lemlerini çözecek. Şayet bunu harekete geçirebi-
lirsek bir düzen içinde, bir itimat içinde, bir gü* 
ven içinde, huzur içinde ve kendisine gereken 
'desteği Devlet olarak gösterdbilirsek, enfakstrük-
tür yaparsak, münakale ekonomisini canlandı-
rırsak istediği kadar enerjiyi bulabilirse, döviz 
formalitelerini iki senede değil de, daha kısa bir 
zamanda yapabilirse ve hakikaten teşebbüs gücü 
olan, münasip faizle kredi bulabilirse, o zaman 
diyoruz, bu gücü harekete geçirebilirsek Türkiye 
çok şey kazanır. Bu bir görüştür. Bu, bizim gö
rüşümüzdür. Ama, bizim dışımızda, başka gö-
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rüşler de vardır. Bizim görüşümüze nasıl hürmet 
edilmesini istiyorsak, bizim dışımızdaki başka 
görüşlere de biz hürmet ederiz. Millet bize ikti
dar tevdi ederse, biz bu görüşü tatbik ederiz, 
bizi iktidardan uzaklaştırırsa muhalefette bu gö
rüşümüzün savunmasını yaparız. Bizim anlayışı
mız; illâki bizim görüşümüz budur; iktidarda 
da, muhalefette de bunu tatbik etmiyenler yan
lış yoldadır şeklinde değildir. 

Muhterem milletvekilleri, bu noktada da he
men Sayın Allcan'ın gayet haklı olarak temas 
buyurduğu bâzı hususlara temas edeceğim. Ha
kikaten sanayi sahasında bir hamle yapmaya 
mecburuz. Sanayi yatırımlarımızın plân tatbika
tı içerisindeki seyri tatminkâr olmaktan çok 
uzaktır. Bunlar realitelerdir. Bunları hızlandır
manın yolları aranacaktır. Yalnız şurasını beyan 
etmek isterim ki, E t - Balık, yem sanayii, deri, 
maden sanayii ki, maden sanayii içerisinde bil
hassa bir bakır imkânı üzerinde durmaktayız ki, 
40 bin ton senede bakır ihracatımızı artırmak 
ihtimali ile karşı karşıyayız, bugünkü rayiçle de 
60 milyon dolar etmektedir. 

Demir sanayii, hakikaten 1968 senesinde de
mir bakımından yine sıkıntılı duruma düşeceğiz. 
Bu itibarla artık Karabük'ün tevsii imkânı yok
tur. Ereğli Demir - Çelik Fabrikasını 600 bin 
tondan bir milyon tona tevsi edebiliriz. Bununla 
beraber yine 1970 lerde sıkıntıdayız. Demir sa
nayiini de tevsi etmeye mecburuz. 3 ncü bir ku
ruluş düşünmek mecburiyetindeyiz. Petrol sana
yiimizi bugün için 4,5 milyon olan rafineri kapa
sitemizi en kısa zamanda 9 - 1 0 milyon tona çı
karmaya mecburuz. 

Gübre sanayiimizi ihya etmeye mecburuz. 
İhya diyorum - çünkü hemen daha eşikteyiz. -
Kimya sanayiini ihya etmeye mecburuz. Maki-
na sanayiini ihya etmek mecburiyetindeyiz. Bi
naenaleyh sanayi sahasında pek çok yapabilece
ğimiz güzel şeyler vardır. Bu itibarla, önümüz
deki yıllar, gönül ister ki, 1970 yılma kadar ge
çecek yıllarda, hakikaten Türkiye'de sanayileş
meye büyük bir hız verebilmiş olalım. Sayın Ali
can'ın yatırımların tatbikatından bâzı şikâyet
leri oldu. Bu şikâyetler geniş çapta doğrudur. 
Yani mesele sadece para meselesi değildir. Yal
nız, iç ve dış para tedarikinde de birtakım zor
lukların bulunduğu, bunların da birtakım imal 
edilmiyecek tesirlerinin olduğu da vakıadır. Ama 
bunlara ilâveten bir numarada proje yokluğu 

gelmektedir, iki numarada idaredeki randıinan
sızlık gelmektedir ki, bu husustan Sayın Satır 
Başvekil Yardımcısı oldukları zaman şikâyet et
miştir - ve şikâyeti de 1 Eylül 1964 tarihli Mil
liyet gazetesinde çıkmıştır, ve bu şikâyetlerinde 
de haklıdırlar. Şimdi, bunlar alt alta konduğu 
zaman hakikaten plân tatbikatına başlamış bir 
memlekette bünyevi birtakım zorlukların bulun
duğu, bunları yenmenin kolay olmadığı, fakat, 
yenmek gayreti içinde bulunmanın şart olduğu 
ortaya çıkıyor. 

Muhterem milletvekilleri; C.H.P. nin sayın 
sözcüsü, s "izlerini zan ediyorum 23 madde ile 
bitiriyor. Neden kırmızı oy veriyoruz diiye, 23 
madde. Şimdi bu maddelerin büyük bir kısmı
nın izah.nı yaptım. Aslında, her maddenin iza
hını yapmaya devam edoıbilirm. Yalnız, bunun 
sonunda sayın C.II.P. nin beyaz oy vermiyeaeği 
de bir vakıadır. Ama, iktidar olarak bizim vazi
femizdir, muhalefeti aydınlatmak, sordukları so
ruları cevaplandırmak, murakabe fonksiyonla
rına yardımcı olmak. Zannediyorum ki, sualle
rinin büyük bir kısmını cevaplandırdım. Yalnız 
bir husus söylediler. Bunu cevapsız kalmaması 
lâzımdır. Dediler ki : «Bir Cumhurbaşkanvekili 
vardır. Cumhıırbatkanvekili, vekildir. Binaena
leyh, Cuımhur'baş'kanvckili bir paı-tilidir, Cum
huriyet Senatosunun Başkanıdır ve üyesidir. 
Binaenaleyh, bunun zamanında birtakım şeyler 
yapılmasın». Muhterem milletvekilleri, şayet bu 
hususta bir tereddüt varsa, o zaman Anayasa
mız noksan demektir. Anayasa noksan demek
tir. Çünkü, Devlette teadiyet esasi;r. Yani Reisi
cumhurun hasta olabileceği düşünülmüş, ona 
göre Anayasada tedbir alınmıştır. Hastalandığı 
zaman Devletin işleri durur diye bir hüküm 
vaz edilmemiştir. Veyahut da Devletin şu işleri 
durur da, bunlar yapılır diye bir hüküm vaz'-
etmemiş. Bu itibarla, Devletin işlerimin birgün 
dahi geri kakıması hakikaten memleketimizi 
içinden çıkamıyacak zararlara götürür, O za
man, Anayasanın, Cumhurbaşkanlığı vekilliği 
yapacak zatın da muvakkaten partisinden istifa 
edeceği şeklinde bir kaydı da içine alması lâ
zımdı veyahutta Senato Başkanı olan zatın hini 
hacette Cumhurbaşkanlığına vekâleti mevzuuba-
histir, Senato Başkanı seçilirse partisinden istifa 
eder diye bir kayıt olması lâzımdır. Şayet, 
C.H.P. nin sayın sözcüsü, bunda büyük bir sa-
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kınca görüyorsa, Anayasayı elbirliği ile bu şe
kilde düzeltmenin yolunu arıya'lım. 

Şimdi, hayat pahalılığından, enflâsyondan, 
açık bütç'oden, bunlardan bahis buyurdular. 
Bunların hepsi bu kürsüden cevaplandırılmır;.-
tır. Fakat, vaktini oba idi, ben de bunların hep
sini ayrı ayrı cevaplandırmak isterdim. Bun
ları 3 - 4 defa dinlediniz. Dinlemiş bulunuyor
sunuz. Yeniden ba-jka bir üslûpla aynı şeyleri 
sizlere talkdlm etmek istemiyorum. 

Bir husus daha söylediler ki, bunda da mu
tabık olmadığınızı söylemeden gcçcır.iyeceğim. 
Dediler ki, dış politika ve millî savunma konu
larında muhalefet partisi olarak ileri sürdüğü-
ımüz ciddî ve iyi niyetli bir çok düşünceler 
Hükümet tarafından paylaşılman.ıştır. Ve grup 
sözcü'lenimıizin haildi uyarmaları, ilgili Bakanlar 
tarafından anlayışsızlıkla karşılanmıştır. 

Muhterem milletvekilleri, biz hiçbir şoleikle 
bir fikrî taassup içinde değiliz. Herkes şundan 
cimin olsun kli, hakikaten doğru, hakikaten hiz
metlerimizde bize yardımcı, hakikaten yapıcı olan 
herşey kıymetlendirilmiş ve kıy/octlondirilmek-
tedir. 

Toprak reformundan bahsettiler. Toprak re
formu mevzuunda Koalisyon protoklünc koy
duğumuz kayıttan benim vaz geçtiğimi beyan 
buyurdular. Koalisyon protokolü, Dördüncü Ko
alisyon Hükümetinin müştereken icra edeceği 
bir husustu. Binaenaleyh olsa, olsa beni Dördün
cü Koalisyonun devamı müddetince, bunu icra 
etmemekle mükellef tutabilirler, sorumlu tuta
bilirler. Ama ondan sonra seçim beyanname
mize ve Hükümet programımıza koyduğumuz 
kayıtlar esastır. Ancak, bunun icrası mev-
zuu'bahaolabilir. Yani Koalisyon protokolünü, 
seçim beyannameeiıi'i Hükümet programı iptal 
etmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, toprak reformu 
hususunda çalışm al armuz yapılmaktadır. Ta
rım Bakanı aıkadaşım bu kürsüden pekçok 
izahatta bulundular. Bunları tekrar etmiyece-
ğim. Fakat, T.l.P. sayın sözcüsünün beyan etti
ği gibi, Türkiye'de toprak reformu yapıldığı 
zaman üç milyon aile hemen toprağa kavuşa-
cakmış. Bunları hep söylüyoruz, llesmî rakam
ları söylüyoruz. Ama, her nedense bu iddia
lar yapılmakta devam ediyor. Muhterem mil

letvekilleri, dağdaki çobandan sokaktaki va
tandaşa kadar, herkesin toprak sahibi olabile
ceği ve yarın hayatının değişebileceği şeklin
deki iddialar hakikatlere, rakamla ve istatis
tiklere uymamaktadır. Türkiye'de mevcut top
rağın dağıtılması halinde yani elde mevcut top
rağı muayyen sınırlara indirerek diğer kısım
ların dağıtılması halinde, âzami toprağa ka
vuşturacağınız aile, 60 bin ilâ 100 bin ailedir. 
Türkiye'de her sene teşekkül eden aile ise 60 
ilâ 100 bindir. Köylü ailesi, çiftçi ailesinden 
bahsediyorum. Binaenaleyh, geliniz çok büyük 
zorluk çekeriz sonra, şu bakımdan zorluk çe
keriz, herkese toprak verilecektir gibi bir fik
ri yayarsak, bunu yapmaya imkân olmadığı 
takdirde, halk nazarında itibarlarımızdan bü
yük şeyler kaybederiz. Vakıa budur. Biz, ge
rek parti programımızın 45 nci maddesinde, ge
rek seçim beyannamemizde, gerekse Hükümet 
programımızda, topraksız köylünün yalnız top
rağa değil, kuru toprağa değil, toprakla bir
likte onu işliyccek alet ve edavata ve krediye 
de kavuşturulması tezini savunmuşuzdur ve bu 
tezi savunmaya devam ediyoruz. 

Muhterem milletvekilleri; Sayın Alican, 
yardım fikrinin git gide za'fa uğradığını ve yar
dımsız kendimize çeki düzen vermenin yollarını 
aramamız gerktiğini beyan etiler. Bu fikre bü
tün kalbimizle katılırız. îster za'fa uğrasın, ister 
uğramasın, bir gün Türkiye'nin dışardan hiçbir 
yardım almadan ayakta durabilecek, geçinebi. 
lecek, inkişafını yapabilecek seviyeye gelmesi 
Adalet Partisi olarak, Türk Milletinin her fer
di olarak hepimizin can ve gönülden temenni et
tiği bir husustur. 

Şimdi, burada bir hususa daha dokunaca
ğım. Malthus'un nüfus nazariyesi. Malthus 
çdk uzun seneler evvel -kendisi bir Anglikan 
papazıdır- ortaya atmış, nüfusun geometrik 
bir dizi şekilde gittiğini, bunun yanında gıda 
ve elyafın aritmetik bir dizi şeklinde gittiğini 
yani nüfusun murabba şeklinde öbürünün düz
gün seri şeklinde gittiğini iddia etmiş, fakat 
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bunu iddia eden Malthus 4 senede 3 çoeuk sa
hibi olmuş. 

Bu itibarla Malthus nazariyesinin aradan 
yüzlerce sene geçmesine rağmen, insanların gı
dasının da azalmadığı, elyafının da azalmadığı 
meydana çıkmıştır. Çünkü dünyamız bugün 
dahi henüz keşfedilmemiş, bugün dahi henüz 
el atılmamış türlü çeşitli kaynakları ihtiva et
mektedir. Bu itibarla, sadece materyalisttik 
noktadan hardketle nüfustan korkma gibi bir 
durum Türkiye için mevzubahis değildir. Ama, 
açlık olan memleketler vardır. Dünyada bu
gün değildir bu açlık asırlardan beri açlık olan 
memleketler vardır. Bu memleketlerin kalkın
maları Türkiye'nin kalkınmasına nazaran çok 
daöıa zordur. 

Şimdi, hakikaten dış ticaret hacmimizi 
biran evvel artırmak, ihracatımızı artırmak, 
maden kaynaklarımızı geliştirmek, turizmi ge
liştirmek, zirai mahsullerimiz içerisinde ihraç 
kabiliyeti olan mallarımızı geliştirmek, bunun 
yanında ithalâtımızda ikame malları bulmak 
meselâ, Türkiye 70 milyon dolarlık: yağ kul
lanmaktadır. Bunun 30 m'ilyon dolarlığını dı
şardan almakta, 40 milyon dolarlığını da ken
di 'kaynaklarından tedarik etmektedir. Haki
katen bir ziraat memleketi olan Türkiye'de 
30 milyon dolarlık yağ ithal etmek, hakikaten 
üzerinde durulması lâzımgelen bir husustur. 
Ama ithal etmediğiniz takdirde Türkiye yağ
sız kalmaktadır. Binaenaleyh yağlı tohum en
düstrisine ziraatinin endüstrisine ehemmiyet 
vermek; lâzımdır. Keza 20 milyon dolarlık ya
pağı almaktadır, Türkiye Binaenaleyh, bir Me
rinos meselesini senelerdir istediğimiz noktaya 
getirememişizdir. Aslında kolay bir mesele de 
değildir. Fakat ithalâtta ikame yapabileceği
miz birtakım unsurlara büyük ehemmiyet at
fetmek durumundayız. 

Şimdi, Sayın Y. T. P. Genel Başkanının ida
re ile ilgili beyanlarına da dokunmak isterim. 
Buyurdular ki, idare iktidarın programına yar
dımcı olacaktır. Ama, siyasi iktidarın her emri
ne, evet diyecek olursa, kendisine de faydası ol
maz. Bu doğrudur. Biz zaten her denilen şeye 
evet diyen kimseyi aramıyoruz. Böyle bir maksa
dımız, gayemiz yoktur. Bizim istediğimiz şey, 
herkesin vazifesini yapması ve hakikaten ikti
dar olan idarenin programını hüsnüniyetle, elin

den geldiği kadar ve canü gönülden yürütmeye 
gayret etmesidir. Tarafsız idare budur. Eğer, ik
tidarın programının münakaşası bir de idare ile 
yapılacaksa, bu işin içinden çıkmaya imkân yok
tur. Yalnız, bizim idaremizde hakikaten yerleş
miş birtakım sıkıntılar vardır. Her devrin ada
mı damgasını giyen insanlarımız vardır. Ne ka
dar gayretle çalışsa, ne yapsa, o hale getirmişiz
dir. Birtakım baskıların içinde bulunmuştur. 

Muhterem milletvekilleri, idaremizde sıkıntı
lar vardır, dediğimiz zaman, bunu kimseyi kü
çültmek için söylemiyoruz. Hakikaten birtakım 
sıkıntılar vardır ve idaremizi tarafsız bir hale 
getirebilmek gün meselesi değildir. Ama, idare
mizin tarafsızlığından ne anladığımızı, yöneti
min akıllı olmasından ne anladığımızı sarih ola
rak bilmeye mecburuz. Kanunlar herkese tefrik-
siz tatbik edilecektir. Hizmetler aksamadan gö
rülecek, hizmetler ucuz görülecek, hizmetler mu
ayyen bir standartda görülecek, ve iktidarlar 
değişse dahi idarede büyük sarsıntılar olmıyacak-
tır. işte tarafsız idare budur. Bizim idaremizde, 
bu muhterem kürsüden şunu teminat olarak veri
yorum herkese, bizim idaremizde fikrini söyle
mekten dolayı hiç kimse zarar görmiyecektir. 
Fikrini söyliyen herkes, bizim aradığımız kim
sedir. Fikrini, bizim istediğimiz istikamette söy
lemesi şart değildir. Fakat, icrayı bizim taahhü-
dettiğimiz program dâhilinde yürütmesi şart
tır. Aksi halde Sayın Yalçın'm burada ifade 
ettiği gibi, Devletin her noktasında kumanda zin
cirini parçalar ve Devleti idare edilemez hale 
getirir. Bu da kaus olur. Bu günah olur. 

Son tasarrufları dolayısiyle idareye böyle bir 
istikamet vermek durumunu sezdim, diyorlar 
Sayın Y. T. P. Sözcüsü. Bu fikre katılmaya im
kân yoktur. Bunun münakaşasını her zaman yap
maya hazırım. 

Muhterem milletvekilleri; bu kürsüden bir 
buçuk saate yakın bir konuşmasını dinlediğimiz 
Millet Partisinin Sayın Sözcüsünün konuşması 
tahlil edildiği zaman, birçok tenakuzlarla ve çe
lişmelerle doludur. Bilhassa, henüz buraya ge
tirilmemiş bulunan bir kanun dolayısiyle haki
katen, çok haksız ve çok ağır ithamlarına, ser
zenişlerine, tenkidlerine mâruz kaldık. Ben bun
lara inecek değilim. Benim şahsımla ilgili bura
da söylediği hususlara da inecek değilim. Burası 
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milletin kürsüsüdür. Millete faydaU olacak şey
ler burada konuşulur. Bu itibarla, ben, sadece 
millete faydalı olacak şeyler üzerinde duraca
ğım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

Millet Partisinin Sayın Genel Başkanı, ben 
olmazsam demokrasi olmaz, fikri içerisinde, ha
kikaten tahlil edildiği zaman bir tehdit ve tet-
hiş manzarası arz eden bir konuşma yaptılar. 
Zaman, zaman bizi bir münakaşanın içine sürük
lemek istediler. Biz, bu münakaşanın içerisine de 
girecek değiliz. Bütün bu münakaşaların, 15 nci 
sayfada, Seçim Kanunu ile ilgili olduğu meyda
na çıktı. Bu itibarla, hesaplar yaptılar. 290 kişi, 
143 kişi, ve saire; bu hesapları yapacak olan 
aslında millettir. Belki öyle olmıyacaktır. Millet 
şayet, biz dediği gibi isek burada, millet bize rey 
vermiyecektir. Sayın Millet Partisi Genel Baş
kanının, hakikaten taaccubedilecek olan bu ko
nuşmasında, milletten ve demokrasiden ümit kes
miş bir hali var. (A. P. sıralarından alkışlar) 
Bütçe tenkidi olan bu konuşmasında hemen, he
men tek kelime bütçe yoktur. Kendilerini tavsif 
eden yeni bir tâbir getirdiler, sosyal ve mutedil 
liberalizm. Doktrin meseleleri ile uğraşan arka
daşlarım, böyle bir şeyin olup olmadığım, şayet 
yoksa, Sayın Bölükbaşı'nm bir keşfi olarak dok
trin arasına koymalarını rica edeceğim. (A. P. 
sıralarından, alkışlar) 

Sayın Bölükbaşı, üç, dört defa da Amerika 
lâfı ettiler. Neden ettiler, hangi sebebe müsteni
den ettiler; bunu anlıyamadım. Muhterem mil
letvekilleri, şu Meclisin içinde bir şeyde daha 
birleşmeye mecburuz. Burası Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin Millet Meclisidir. Bu Meclisin her 
sandalyesinde oturan bu milletin şerefli ve gü
zide evlâdıdır. Bu grupu sununla, öbür grupu 
başka bir şeyle itham etmenin lüzumsuz, gayri-
muhik birtakım müdafaa pozisyonlarına sokma
nın hiçbir şekilde yeri olduğuna kaani değilim. 
Bu itibarla, imâ etmek istedikleri şeyin ne oldu
ğunu bilmiyorum, ama, böyle şeyler bizi ilzam 
etmiyeceğiım için, bunun üzerinde durmuyo
rum. 

Bir hususu daha, Sayın Bölükbaşı'nm söz
leri üzerine cevap veriyorum. TRT açılırsa De-
mirel zararlı çıkar, dediler. Neden zararlı çıka
cağımı bir türlü anlamadım, TJRT açılırsa. O im
kân şimdi benim elimde. 
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OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Konuş
ma imkânı verilirse, cevap veririm. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (De
vamla) — Müsaade ederseniz, siz 1,5 saat konuş
tunuz. Biraz da ben konuşayım. 

ıŞimdi, zaman zaman Sayın M. P. Genel Baş
kanı, böyle referanslarda bulunuyor. Ama, bi
zim kapalı odalarda konuşulanları bu kürsüye 
getirerek, burada bulunmıyan, kendilerini mü
dafaa edecek durumda olmıyan birtakım kim
seleri sıkıntıya sokmak gibi bir kaidemiz mev
cut değildir. (A. P. sıralarından «bravo» ses
leri, alkışlar.) Yalnız şunu arz etmek isterim ki, 
hakikaten Dördüncü Koalisyonda Muhterem M. 
P. nin ımensuplariyle büyük bir ahenk içinde 
çalıştık. Daha evvel söyledim, yine de söylüyo
rum; bu arkadaşlarımızla çalışırken, bir ahen-
ge ilâveten bir fazilet ve hakikaten iyi insan 
münasebetleri içerisinde elimizden gelen hiz
meti memlekete yaptık. 

TRT mevzuunda ise A. P. ne atfedilebilecek 
en ufak bir şey yoktur. Yalnız, şu kadarcık 
serzenişte bulunmama müsaade buyursunlar, 
kendisinin bir zaman Başkanvekili olan, 1 Ey
lüle kadar yani seçimden 19 gün evveline ka
dar, Turizm Tanıtma Vekili olan, kendisine bü
yük hürmetim olan bu sıralarda bulunmıyan 
Sayın Zekân Dorman, bildiğiniz gibi, 1 Eylülde 
Sayın Bölükbaşı'nm partisinden ayrılıp C. H. P. 
sıralarına geçmişti. Bu itibarla, şayet düzeltile-
miyen bir jgey varsa onu A. P. nde değil, başka 
bir yerde aramak lâzımdır. 

ıŞimdi, burada Sayın M. P. Genel Başkanı 
diyorlar ki: «Son tecrübe dediğimiz demokrasi 
idaresi, Tanrı korusun bir gün nihayet bulur
sa, onun enkazı üzerinde kurulacak idarenin 
hasta adı ne olursa olsun, sonunun nereye va
rabileceğini kestirmek, tarih ve sosyoloji ilmi
nin verilerini bilenler için hiç de güç değildir.» 

Muhterem milletvekilleri; Türkiye'de de
mokratik idareye son vermeye kimsenin gücü 
yetımiyecektir. (A. P. sıralarından şiddetli ve 
sürekli alkışlar, «bravo» sesleri.) Türk Milleti 
esir bir millet değildir, esir bir millet olmıya
caktır. (A. P. sıralarından «bravo» sesleri.) 

Şimdi yine burada M. P. nin Sayın Genel 
Başkanı, birtakım hususlardan bahsediyor ki, 
bunlar olmazsa demokrasi jölmaz diyor. Biz de 
diyoruz M, katiyen kendisiyle aynı fikirde de-
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ğiliz. Türk Milleti, kendi kendisini idare ede
cek idrake, izana ve aklıselime sahiptir ve Türk 
Milleti, kendisini idare edecek insanları seçme
ye muktedirdir. Ama kendisinin bu fikirde ol
madığını uzun boylu burada izah etmiş oluyor. 
Yani, bunun sonunda, acaba Muhterem M. P. 
Genel Başkanı Türkiye'de demokrasi olmaz mı 
neticesini çıkarmak istiyor, bir türlü anlıya-
madım. 

Burada çok güzel aksiyonlar konuyor, deni
yor ki; «Muayyeniyet prensibi amansız hükmü
nü icra eder, aynı sebepler aynı neticeleri do
ğurur.» Bunun tefsirini yapmıyacağım. Bu 
epeyce söylenmiş bir şeydir. Zannediyorum ki 
konuşmamın başında izah ettiğim; 300 senelik 
ve Magna Carta'ya giderseniz çok daha eski, 
milletlerin hürriyet mücadelesi içerisinde, bu 
fikri kolayca çürütecek unsurları vardır. 

Bir de seçim esnasında, seçimi nasıl kazan
mışız yahut nasıl kazanılmış?.. Bilmiyorum bi
ze mi ait bunlar? îjte birçok şeyler istismar 
edilmiş, gözyaşları falan dâhil. Bunları iddia 
etmek, demin de arz ettiğim gibi, hakikaten 
Türk Milletinin şu veya bu şekilde aldatılabi-
leceğini - ki, onu kabul ediyor Sayın M. P. Baş
kanı burada - «Milletler aldatılabilir» diyor. 
Biz, hiçbir şekilde bu tezde de değiliz. Türk 
Milleti, hiçbir zaman aldanmamıştır ve Türk 
Milletini kimse aldatamaz. (A. P. sıralarından 
«bravo» sesleri, şiddetli alkışlar.) 

Oturmuş ve oturmamış rejim münakaşasını 
yapmıyacağım. 

Muhterem milletvekilleri; M. P. Sayın Genel 
Başkanının sözlerini bu noktada cevaplandır
mış oluyorum. 

Şimdi, C. K. M. P. Genel Başkanı Sayın 
Türkeş'in, hakikaten birçok hususlarını dikkat 
ve alâka ile dinlediğimiz çok faydalı görüşleri
ne teşekkür edeceğim. Sadece, Sayın Türkeş'in 
görüşlerinin bir kısmına katılmadığımızı ve bu 
arada plânın topyekûn ekonomiyi kontrol et
mesi lâzımgeldiği şeklindeki görüşüyle hemfi
kir olmadığımızı beyan etmek isterim. 

T. I. P. Sayın Sözcüsünün beyan ettiği bir -
iki hususa geliyorum: 

Bu beyanlar içerisinde, bir defa Anayasanın 
muayyen maddelerini muhterem sözcü çok yan
lış tefsir ettiler. Türk Anayasasını muhterem 
sözcünün anladığı mânada anlamak imkânı 

yoktur. Bunu Sayın Profesör Yalçın burada 
izah ettiler. Ne 10 ncu maddeyi, ne 36 ncı mad
deyi, ne 37 nci ve ne de 41 nci maddeyi 
- sanki bülün bu maddeler Sayın T. 1. P. 
Sözcüsünün kendi partisinin programına göre 
yazılmış gibi - buradan anlamaya hiçbir 
şekilde imkân yoktur - Bu Anayasa hür de
mokratik nizamın Anayasasıdır. («Bravo» ses
leri.) Bir sosyalist - kollektivist düzenin Ana
yasası değildir. (A. P. sıralarından «bravo» 
sesleri, alkışlar.) 

Sayın sözcü buraya çıktıkları zaman, rejim 
münakaşasını ben açmışım diye söze başladılar. 
Halbuki bu kürsüye çıkan her hatibin rejim 
buhranından bahsetmesi üzerine ben, «Nedir bu 
rejim buhranı?» diye bunları karşıladım. Ya
ni hâdise ya bilinmemektedir veyahut da yan
lış takdim edilmektedir. Ben açmadım bu mü
nakaşayı; fakat ben kapatmaya mecburum. 

Sonra, «Çoğunlukta olmak bâzı şartlar al
tında meşrudur.» buyurdular. Bunların da mü
nakaşası burada yapıldı. 

Bizini Anayasamızda, spesifik ağırlık hiçbir 
şekilde Devlette değildir. Bizim Anayasamızda 
Anayasa hükümleri tetkik edildiği zaman gö
rülür ki, spesifik ağırlık ferttedir. Daima hedef 
ferttir, haklariyle, haysiyetiyle, hürriyetiyle 
fert bir ünitedir. 

Şimdi Sayın T. 1. P. Sözcüsünün, Atatürk'ü 
çok yanlış anladığını, hattâ Atatürk'ü sosya
list görüşün sahibi yaptığını buradan üzülerek 
görmekteyiz. Atatürk kendilerinin anladığı gi
bi değildir, Atatürk Türkiye'de hürriyetçiliği, 
Batı medeniyetçiliğini ve ferdin gücünü her 
şeyin üstünde tutmuştur. 

Şimdi, aşağı - yukarı 45 sene sonra 45 sene 
evvelki beyanlara istinaden Atatürk'ün Türk 
Devletini nasıl kurduğunu anlatıyor. Atatürk 
Türk Devletini kurmuş, 15 sene Cumhurbaşkan
lığı yapmış, anakanunları çıkarmış. Acaba 1966 
senesinde, Atatürk bunu böyle yapmamıştı da 
başka türlü yapmıştı, şeklinde bir münakaşayı 
niçin yapıyoruz, anbyamadım. 

Şimdi Sayın Aybar, Türkiye'de sınıftan 
bahsettiler. Türkiye'de sınıf yoktur. Türkiye'
de imtiyazsız, sınıfsız kaynaşmış bir millet var
lı r. (A. P. sıralarından «bravo» sesleri, alkış
lar.) İşlerine geldiği zaman Atatürk'ü şöyle an-
lıyacaksınız, gelmediği zaman böyle anlıyacak-
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siniz. Yok öyle bir şey. Atatürk; komünizmi 
her nerede görürseniz eziniz, demiştir. (A. P. 
sıralarından «bravo» sesleri, şiddetli alkışlar.) 
Esas, Atatürk'ün bu kürsüden söylenecek sözü 
budur. 

Meclise daha çok halktan insanlar gelecek
miş. Acaba burada oturanlar, bu milletin, bu 
memleketin güzide çocukları, halktan değil mi 
acaba? 

Ondan sonra, 27 Mayıs Anayasasının gayri-
meşruluğu iddia olunacakmış. 

Muhterem milletvekilleri; bu gibi iddialar 
dışarılarda dolaşıyordu. Şimdi menşeini öğren
dik, nereden çıkıyormuş. (A. P. sıralarından 
«bravo» sesleri, alkışlar.) 

Sayın sözcü dediler ki; değiştirilen genel 
müdürler bu memleketin madenlerinin bekçi
si imiş. Bu ne garip düşüncedir ki, memleke
tin içinde bir kısım insanlar memleketin kay
naklarının bekçisi, öbür kısım bekçisi değil. 

Muhterem milletvekilleri, siyasi mesuliyet 
deruhde etmiş heyetler bu memleketin millî 
menfaatlerinin bekçisi değil. Bu ne biçim dü
şüncedir? Bu düşünce, sakîm bir düşüncedir ve 
•bu düşünceden vazgeçmelerini kendilerine tav
siye ederim. (A. P. sıralarından «bravo» sesle
ri.) 

Efendim, o genel müdürler, bu memleketin 
servetlerini korumuş. Kime karşı, o zamanki 
hükümetler sanki başka türlü iş yapmak iste
mişler de onlar korumuş. Bu gayet sakîm bir 
düşünce. Hangi Hükümet olursa olsun, bu gibi 
iddialardan, bu gibi iftiralardan her hangi bir 
Türk Hükümetini tecridetmek lâzımdır. 

Bir de ilkokul öğretmenlerinin değiştirildiğin
den bahsettiler. Muhterem milletvekilleri; geli
niz bir şeyde daha anlaşalım. Mektebe, camiye, 
kışlaya siyaseti sokmıyalım. (A. P. sıralarından 
«bravo» sesleri, alkışlar.) 

Muhterem milletvekilleri, sözlerimin sonuna 
geliyorum. 

Hükümetiniz olarak, vatandaşlara kanunlar 
nazarında, tefriksiz muameleyi icra edebilme
nin gayreti içindeyiz. Hükümetiniz olarak, ka
nunları mutlak mânada hâkim kılmanın yolu 
içindeyiz. Hükümetiniz olarak, her vatandaşın 
hakkını, haysiyetini, hürriyetini korumanın 
yolu içindeyiz. Hükümetiniz olarak, Türkiye'de 
Devletin emniyetini her şeyin üstünde tutmak

tayız. Hükümetiniz olarak, bu ülkede insanla
rın korkusuz yaşaması için her türlü gayretin 
içindeyiz ve bu ülkede insanların refaha ka
vuşması için her türlü çalışmanın içindeyiz. 

Türkiye, bir ölüm - kalım dâvası içinde de
ğildir. Türkiye iyi günlere doğru giden bir re
fah dâvasının içindedir. (A. P. sıralarından 
«bravo» sesleri.) Bu itibarla, itimadınız olduğu 
müddetçe, bu güzel vatanın ümranına, imarı
na ve refahına, bu güzel vatanda yaşıyan bü
yük Türk Milletinin saadetine, refahına hiz
met etmeye devam edeceğiz. 

Gecenin bu saatinde sabrınızı suiistimal et
tiğim için özür dilerim. Hepinizi şaygiyle se
lâmlarım. (A. P. sıralarından «bravo» sesleri, 
şiddetli ve sürekli alkışlar.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; Ri
yasete müracaat ederek grupları adına yeniden 
söz istemiş olan arkadaşlarımın isimlerini sıra-
siyle okuyorum: 

C. H. P. Grupu adına Sayın Turhan Feyzi-
oğlu, A. P. Grupu adına Sayın Aydın Yalçın, 
M. P. Grupu adına Sayın Faruk önder, T. 1. P. 
Grupu adına Sayın Behice Boran. 

Muhterem arkadaşlarım; Bütçe kanunu ta
sarısının tümü üzerindeki görüşmelerde, diğer 
bütün kanunların nihayetteki tümü üzerindeki ' 
görüşmelerde olduğu gibi, lehte veya aleyhte 
bir kişiye söz verilir kaidesi 110 ncu madde ile 
tesbit edilmiştir. Yalnız, diğer kanunlardan 
farklı olarak, Bütçe kanunu tasarısının niha
yetinde de olsa tümü üzerindeki görüşmelerde 
bütün gruplara konuşma imkânını sağlıyabil-
mek için, geçirdiğimiz devre içinde müteaddit 
misaller verilerek, bir teamül teessüs etmiştir. 
Biz de bu teamül gereğince, bütün gruplara ve 
Hükümete söz verdik. Bunun dışında gruplara 
ikinci kere söz vermek gibi bir usul yoktur. 
Onun için gruplara yeniden söz verilmiyecek-
tir. Tümü üzerindeki görüşmeler bitmiştir. 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
Usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın İsmail Hakkı Akdoğan; 
usul hakkında söz istiyen bir üyenin evvelâ 
usule riayet etmesi zarureti vardır. Benim cüm
lem bitmemiştir. Cümlemin bitmesini beklemek 
de usule riayettir. Çok rica ederim, oturun. 

İSMAİL HAKKİ AKDOĞAN (Yozgat) — 
Usul hakkında söz istiyoruz dedik. Müzakere-
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lerm bittiğini ifade ettiniz. Ondan evvel ben 
usul hakkında söz istemiştim, müzakereler bit
miştir diyemezsiniz. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, büt
çenin tümü üzerindeki görüşmeler bitmiştir. 
Ancak, iki arkadaşımız 137 nci madde gereğin
ce lehte ve aleyhte kullanacakları oyun rengi
ni tebafrüz ettirmek için söz istemişlerdir. Bun
lardan lehte söz istiyen Sayın Cihat Turgut, 
aleyhte söz istiyen arkadaşımız da Sayın Coş
kun Kırca'dır. Ancak, 137 nci maddede, «Oyla
maya ıgeçilmeden evvel» tâbiri olduğu için ve 

programımızda da yarın oylamaya geçileceği 
için, yarın oylamaya geçilmeden evvel bu iki 
arkadaşıma söz vereceğim. 

Bugünkü müzakereler bitmiştir. Bugün sa
at 10,00 da toplanılmak üzere... («Saat 11,00 
de» sesleri.) Saat 11,00 hususunu oya sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenleır... Kabul edil
miştir. 

Bugün saat 11,00 de toplanılmak üzere Bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 0,25 
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İS . 7 . 1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa bağlı 1 numaralı ile 4 numaralı 
tablonun sonuna birer pozisyon eklenmesi hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarı kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil 
İbrahim Tekin 
Tahir Yüeekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHÎSAE! 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Delâlettin Topala 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Bağeıoğlu 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Er«n 
Recai Ergüder 
Zühtü Pehlivanlı 
H. Turgut Toker 
Hasan Türkay 
Mustafa K. Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ahmet Torgay 
Osman Zeki Yüksel 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 369 

Kabul edenler : 209 
Reddedenler : 156 
Çekinserler : 4 

Oya katılmıyanlar : 80 
Açık üyelikler : 1 

[Kabul edenler] 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya öztürk 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
İbrahim Aytaç 
Cihat Bilgehan 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yüeetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 

BURDUB 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Kasım önadım 
ö. Doğan öztürkmen 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

Muammer Baykan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
İhsan Akhun 
Arslan Topçubaşı 

DENtZLİ 
Mehmet Salih Baydil 
Zafer Nihat özel 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Aydın Turgut Artuç 
Hasan Değer 

EDİRNE 
llhami Ertem 

ELÂZIĞ 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat önder 
Nihat Pasinli 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
Naşit Sanca 
Mahmut Uygur 

Süleyman Ünlü 
GİRESUN 

Kudret Bosuter 
Nizamettin Erkmen 
1. Etem Kıhçoğlu 

GÜMÜŞANE 
Sabri özcan San 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Sabahattin Adali 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 

İSPARTA 
Ali İhsan Bahir* 
Süleyman Demire! 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
Suphi Baykam 
Sadettin Bilgiç 
Ali Esat Birol 
Nurettin Bulak 
Tökin Erer 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Muhiddin Güven 
Orhan Seyfi Orhon 
Kaya özdemir 
1. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
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Mehmet AH Ay t aş 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Hüsamettin Gümüşpala 
ihsan Gürsan 
Settar İksel 
Şinasi Osms 
Enver Turgut 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetin 
Celâl Nuri Koç 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Ahme*; Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Okta'* 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlıı 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmot Güncr 
Orhan Türkkan 

KTRŞEHlR 
Mehmet Güvcr 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Selçuk Ay tan 
Bahri Dağdaş 
Hasan Dinçer 
M. Ziyaeddin tzerdem 
Mehmet Necati Ka'aycı 
Mekki Keskin 
Faruk Süıkan 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
î. H.kkı Yıldırım 

MALATYA 
nüVyin Doğan 
Ilamit Fcndoğlu 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
önol Sakar 
Nahit Yenişeh'rlioğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Enveı* Kaplan 
ilacı Ahmet özsoy 

MARDİN 
Esat Komnl Aybar 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Kâmil özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Hamdi Mağden 
Sadi Pehliv<ınoğlu 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
İsmail Sarıgöz 
Cevat Yalcın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Şerafeddin Paker 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tülezoğln 
Süreyya Uluçay 
Şevki Yücel 

StlRT 
Abdülhalim Araş 
Hüseyin TLVnü Oran 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Tnvfik Koral tan 
Seyfi Kurtbek 

Cevad Odyakmaz 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
nalil Başol 
llyas Demir 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Haeıbaloğ'u 
Bedrettin Karaerkck 
Osman Sarat? 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Osman Turan 
Ömer Usta 

URFA 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güven 

UŞAK 
M. Fahri Uğraş: zoğlu 

VAN 
Kinyas Kartal 

YOZGVT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Cahit Karakaş 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Kemal Doğan Sumgun 

[Reddedenler] 

ADANA 
Kasım Gü'ek 
Ali Karcı 
Kema! Sarıibrahimoğlu 
Bekir Tünay 

ADIYAMAN 
Nazım Bayı lıoğlu 
Süleyman Arif Emre 

AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Akalın 
Muzaffer Özdağ 

AMASYA 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Hüseyin Balan 
Osman Bö'ükbaşı 
Ahmet Dallı 
t. Sıtkı Ilatipoğlu 
Rızn Kuas 
Emin Paksüt 
llyas Seçkin 
Ahmet Üstün 

ARTVİIÎ 
Turgut Altunkaya 

AYDIN 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
Fennî Islimycli 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 

BİLECİK 
ismail Sc'çıık Cakıroğlu 

BINGOİJ 
M. Emin Gündoğdu 

BİTLİS 
Zarife Koçak 

BOLU 
Kemal Demir 

BURDUR 
Fethi ÇrlikbPi 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktem 
Bahri Yazir 

ÇANAKKALU 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu 
nasan Lâtif Sarıyüce 
Nejdet Yücer 
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DENİZLİ 
Hüdai Oral 
Âtıi Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
M© in Cizreli 
Tarık Ziya Ekinci 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Türkân Seçkin 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçorrlu 

ERZURUM 
Necati Güven 
Gıyasettin Karaca 
Adnan Şcnyıırt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Basar 

GAZİANTEP 
AH ihsan Göğüs 
Hüseyin inci oğlu 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

HAKKÂRİ 
Ali Kara han 

HATAY 
Yahya Kanbo'at 
Reşat Mursaloğlu 
Hüsnü ö?kan 

İSPARTA 
îrfan Ak.su 
Tahsin Argun 

İÇEL 
Kemal Ataman 
îsmail Çataloğ'u 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Sadun Aren 
Hüseyin \taman 
Orhan Blrgit 

ERZURUM 
Nihat Diler 

ADANA 
Sabahattin Baybura (I.) 
Mahmut Bozdoğan 

A. Coşkun Kırca 
ti hami Sancar 
Selim Sarper 
Fuad Sirmcn 
Ahmet Tahtakılıç 
Reşit Ülker 

IZMlIÎ 
Şevket Adalan 
Şeref Bakşık 
Arif Ertunga 
"emal Hakkı Selek 

Mustar; Uyar 
Lebi* Yıırdofrhı 

KARS 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Turgut Göl a 
Muzafie • Şamiloğlu 
Osman Yel tekil 

KAYSERİ 
Fehmi Cuma]ıoğlu 
Turhan Fcyzioğlu 
Çengin Kayman 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
I l a s n Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memdıılı Erdcmir 
Süleyman Onan 

KOCAELÎ 
ismail Arar 
Nihat Erim 

KONYA 
ihsan Kabadayı 
ismet Kapısız 
Yumn Koçak 
Nazif Kurucu 
Seyit F^ruk önder 
Fakih özfak'h 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğ.nrş 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 
Şah n Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu 
ismet Ir.ünü 

MANİSA 
Simi Binicioğlu 
Muammer Erten 
Şevket R şit Ilatipoğlu 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
T *"flk Pirinçeioğlıı 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
İbrahim Aysoy 
flifat Baykal 
^eyfi Güncştan 
Nazmi Oğııs 

MUĞLA 
Soyf Sadi Pencap 
Turan Şahin 

MUŞ 
Norm'n Neftçi 

NEVŞEHİR 
S. nakkı E^atoğlu 

NlöDE 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Raif Aybar 
Feridun Cemal Erkin 
Ferda Gül ey 
A r f Hikmet Onat 

RİZE 
Mazhar Basa 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
Salâhattin Kılıç 

[Çckivserler] 

İSTANBUL 
Abdurrahman Şeref Lâç 

KASTAMONU 
I. Hakkı Yılanlıoğlu 

Ahmet Topaloğlu (B.) 
VFYON KARAIIİSAJİ 
Murat öner 

[Oya kahlmıyanlar] 

AĞRI 
Abdü bari Aydoğan 
Kasım Küfrevi 

Bahattin Uzunoğlu 
SİİRT 

Âdil Yaşı 
SİNOP 

II İmi İşgüzar 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Gıyasettin Duman 
Kâzım Kangal 
M. Kemal Pa l oğlu 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 
Orhan öztrrk 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
İrfan Solmazer 

TRABZON 
Ahmet Cebi 
Hamdi Orhon 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzun er 

TUNCELİ 
Hasan ünlü 

URFA 
Atalay Akan 
Halil Balkıs 
Behice Hatko (Boran) 
Mahmut Çetin 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğîu 

• VAN 
Mehmet Emin Erd'nç 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
Yusuf Ziya Bahadınlı 
Nuri Kodamanoğu 
Celâl Sursrur 

ZONGULDAK 
Bnleı.t Eeevit, 
Kâmil Kırıkoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 

AMASYA 
Ahmet Dcmiray 
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ANKARA 
Hasan Tez 
Alparslan Türkeg 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 

Rafet Eker 
AYDIN 

Mustafa Şükrü Koç 
Reşat özarda 

BALIKESİR 
Cihat Turgut 

BİNGÖL 
Cemal Yavuz 

BOLU 
Hasan özcan 
Hami Tezkan 

BURDUR 
î. Hakkı Boyacıoğlu 

BURSA 
Barlas Küntay 
Mehmet Turgut (B.) 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Ahmet Uysal 

DENlZLÎ 
Fuat Avei 
Muzaffer Karan 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğhı 
Recai îskenderöğlu 

EDlRNB 
Ahmet Bilgin (Bşk.-V.) 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 
Âdil Sağıroğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu (I.) 

GİRESUN 
M. Kemal Çilesiz 
Ali* Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagüh 
Ali thsan Çelikkan 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Mehmet Ali Aybar 
Ali Fuat Başgil 

Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
OrKan Erkanlı 
Orhan Eyüboğlu 
Osman özer 

İZMİR 
Osman Zeki Efeoğlu 
Nihad Kürşad (B.) 

KARS 
Âdil Kurtel 

KASTAMONU 
Adil Aydın 
Âdil Toközlü 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Kemal Kaçar 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 

MARDİN 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Ruhi Soyer 

SAKARYA 
Kadri Eroğan 
Muslihittin Gürer 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan (B.) 
îlyas Kılıç 

SÎÎRT 
Misbalı Ongan 

SİNOP 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Orhan Kabibay 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Orhan Dengiz (B.) 

VAN 
Muhlis Görentaş (I. Ü.) 

YOZGAT 
Neşat Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 

[Açık üyelikler] 

Hatay 1 

Yekûn 1 

• > « < < 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 
58. BİRLEŞİM 

27 . 2 . 1966 Pazar 

Saat: 11,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Maliye Bakanı İhsan Gürsan'm, gün

demde bulunan Türk parasının kıymetini koru
ma hakkındaki 1567 sayılı Kanuna 6258 sayılı 
Kanunla ilâve edilen (Ek madde : 2) nin değiş
tirilmesi hakkındaki kanun tasarısının önce
lik ve ivedilikle görüşülmesine dair önergesi 
1/81, 4/52) (S. Sayısı: 78) 

2. — Maliye Bakanı İhsan Gürsan'ın, gün
demde bulunan 13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 
sayılı Gider vergileri Kanununa bağlı (1) nu
maralı tablo ile IV numaralı tablonun sonuna 
birer pozisyon eklenmesi hakkındaki kanun ta
sarısının öncelik ve ivedilikle görüşülmesine 
dair önergesi (1/122, 4/53) (S. Sayısı: 60) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 
I I 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

I I I 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
X I . — 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 

Bütçe Karma Komisyonu rapora ile 1966 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/5; Cumhuriyet Senatosu 1/639) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 47; Cumhuriyet Senatosu S. 
Sayısı : 716) [Dağıtma tarihi : 1 1 . 2 .1966] 

V 
ıKı DEFA GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 

A - IKINCI GÖRÜŞMESI YAPıLACAK IŞLER 
B - BIRINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK 

İŞLER 

..•«t». » > • • • < < 





Dönem : 2 
Toplantı : i M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

1 3 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa bağlı 
1 numaralı tablo ile IV numaralı tablonun sonuna birer pozisyon 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel, Maliye ve 

Plân komisyonları raporları (1 /122) 

T. C. 
Başbakanlık 28 . 1 . 1966 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71 - 280/597 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
26 . 1 . 1966 tarihinde kararlaştırılan «13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanu
nuna bağlı I numaralı tablo ile IV numaralı tablonun sonuna birer pozisyon eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa bağlı I numaralı tablo ile IV numa
ralı tablonun sonuna birer pozisyon eklenmesi hakkında kanun tasarısı 

GEREKÇESİ 

İçinde bulunduğumuz plânlı kalkınma devrinde, ekonomik, ve sosyal gelişmemizi sağlıyacak 
olan en önemli konulardan birisinin de plânın finansmanı konusu olduğunda şüphe yoktur. 

Yapılan incelemelerde, gider vergileri bakımından, ağaç ve ağaç mamullerinin bir vergi rezervi 
sakladığı müşahede edildiğinden, bunların, istihsal Vergisinin prensiplerine bağlı kalmak kay-
diyle, vergi mevzuuna alınabileceği ve bu suretle bütçeye 45 milyon lira civarında bir gelir sağ
lanabileceği sonucuna varılmış ve bu maksatla işbu tasarı hazırlanmış bulunmaktadır. 

Bilindiği üzere, tahta sanayii, 3843 sayılı mülga Muamele Vergisi Kanunu gereğince Muamele 
Vergisine tabi bulunmakta idi. Ancak, sözü edilen kanunla el ve su hizarları Muamele Vergisin
den muaf tutulmuştu. Aslında basit ve mahallî ihtiyaçlara cevap verecek mahiyette olması gereken 
bu teşebbüsler, o zamanlar kanundaki muaflıktan faydalanmak suretiyle fabrika karakterinde hi
sarlar haline gelmişler; bundan başka, tahta sanayii, Muamele Vergisi Kanunundaki küçük sanat 
muaflığı sınırları içine yerleşmeye ve dolayısiyle mütemadiyen küçülmeğe başlamıştı. 

Bu durum göz önünde bulundurularak, 1 . 3 . 1957 tarihinde yürürlüğe giren 6802 sayılı Gider 
V ergileri Kanunu ile ağaç ve ağaç mamulleri, tamamen İstihsal Vergisinin mevzuu dışında bırakıl
mıştı. 

Bu defa yapılan incelemelerde, ağaç ve ağaç mamullerinin İstihsal Vergisi prensiplerini ihlâl 
etmeden ve yukarda bahsolunan mahzurlara da meydan vermeden, İstihsal Vergisi mevzuuna alın
masının mümkün olduğu neticesine varılmıştır. 

60 
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Filhakika Gider "Vergileri Kanununa göre, bu kanuna bağlı I numaralı tablo, ilk istihsal mad

deleri tablosudur. Bu tabloda kayıtlı maddeler, hem dâhilde, hem de ithalde vergi öderler. IV 
numaralı tabloda yer almış olan bu • maddelerin mamulleri ise, münhasıran ithallerinde İstihsal 
V ergisine tabidirler. 

Tasarı ile, ilk istihsal maddesi mahiyetindeki ağaçların I numaralı tabloya, bunların mamulle
rinin ise IV numaralı tabloya alınması ile, İstihsal Vergisi prensiplerine uygun hareket edilmek su
retiyle, tomruk ve benzerlerinin hem ithal olunani arının, hem de memleket dâhilinde istihsal edi
lenlerinin; ağaç mamullerinin de sadece ithallerinde vergiye tabi tutulması ve ayrıca ağaç mamul
lerinin memleket dâhilinde vergiye tabi tutulmaması ile de, mülga Muamele Vergisi Kanunu zama
nında karşılaşılmış olan ve yukarda bahsolunan mahzurların önlenmesi temin edilmiş olacaktır. 

Tasarının birinci maddesi ile, memleket dâhilinde yapılan istihsalât bakımından, Orman Kanu
nu gereğince orman sayılan yerlerde istihsal edilen ağaçların vergiye tabi tutulması, orman sayıl-
mıyan yerlerdeki istihsalâtm ise vergiye tabi tutulmaması derpiş edilmiştir. Zira, memleketimizde 
orman sayılmıyan yerlerde istihsal olunan tomruklar cüzi oldukları gibi, bunların vergi ile teklif 
edilmeleri de imkânsızdır. 

Maddede ağaçların ayrıca tarif ve tavsifi yoluna gidilmemesi için, mazbut esasları ihtiva eden 
Gümrük Giriş Tarifesine atıf yapılmakla iktifa edilmiştir. 

Vergi nisbetine gelince; ağaç ve ağaç mamulleri daha ziyade inşaatta kullanılan maddeler ol
duklarından ve bu türlü maddeler Gider Vergileri Kanunu ile düşük nisbette vergiye tabi tutul
duklarından, »özü edilen maddelere ait vergi nisbetleri de düşük tutulmuştur. 

Tasarının 2 nci maddesinde, Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 44 ncü faslının, 44.03 ve 44.04 po
zisyonları dışında kalan diğer pozisyonlarında yazılı maddelerin % 10 nisbetinde vergiye tabi tutu
lacağı derpiş edilmiştir. Gider Vergileri Kanununda mamul maddelerin ilk maddelere nisbetle biraz 
daha düşük nisbette vergiye tabi tutulması esası kabul edildiğinden, buradaki vergi nisbeti de, 
ilk maddelerden biraz daha düşük olarak tesbit edilmiştir. 

Tasarının 3 ncü ve 4 ncü maddoleri mûtat maddelerden ibarettir. 

Gümrük ve Tekel Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Gümrük ve Tekel Komisyonu 5 . 2 . 1966 

Esas No. : 1/122 
Karar No. : 3 

Yüksek Başkanlığa 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı1 Bakanlar Kurulunca 
26 . 1 . 1966 tarihinde kararlaştırılan «13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanu
nuna bağlı 1 numaralı tablo ile 4 numaralı tablonun sonuna birer pozisyon eklenmesi hakkında 
Kanun» tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda tetkik ve müzakere 
edildi : 

Gerekçede arz ve izah edilen hususlar Komisyonumuzca da yerinde görülerek tasarı aynen ka
bul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 
Gümrük ve Tekel 

Komisyonu Başkanı Sözcü Kâtip 
Bolu Hatay Samsun Malatya 

N. Bayramoğlu T. Köseoğlu §. Yücel H. Doğan 
Maraş Muğla Samsun 

V. Kadıoğlu î. Oktay S. Uluçay 

M. Meclisi (S. Sayısı : 60) 
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Maliye Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu 14 . 2 . 1966 

Esas No. : 1/122 
Karar No. : 29 

Yüksek Başkanlığa 

13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa bağlı 1 numaralı tablo ile IV nu
maralı tablonun sonuna birer pozisyon eklenmesi hakkında kanun tasarısı ilgili Bakanlık temsil
cilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi : 

Gerekçede arz ve izah edilen hususlar Komisyonumuzca da müspet mütalâa edilerek tasarı ay
nen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Maliye Komisyonu 

Başkanı Sözcü Kâtip 
Çankırı Tekirdağ Bingöl Çorum 

T. Akman H. Başol Muhalifim, muhalefet Teklifin esasına 
şerhimi ayrıca takdim muhalifim. 

edeceğim N. Yücer 
M. E. Gündoğdu 

Gaziantep Urfa 
İV. Sarıca Muhalifim. 

B. Boran 

Bingöl Milletvekili M. Emin Gündoğdu'nun muhalefet şerhi 

Gümrük ve Tekel Komisyonunca görüşülüp karara bağlanan ve Maliye Komisyonunda da gö
rüşülmek üzere tomruk ve mamul kereste fiyatlarına % 10, 12 nisbetinde Gider Vergisi (Vasıtalı 
vergi) konulması hakkında Hükümet tarafından hazırlanan kanun teklifinin tümüne muhalifim, 
şöyle ki : 

Memleketimiz tüm olarak kalkınmaya muhtaçtır. Bilhassa bu kalkınma inşaat işlerinin geliş
tirilmesiyle mümkün olacaktır. Fakir olan halk (Bugün yurdumuzda yaşıyanların % 80 i fakir
dir) Bugünkü kereste fiyatlariyle dahi mesken yapmaktan çok uzaktır. Bir de kereste fiyatla
rına Hükümet vergi yoluyla zâm yapacak olursa bu zam yalınız kereste fiyatlarına inhisar etme
yip inşaat işlerinde kullanılacak çividen tutun da kireç denilen maddeye kadar bütün inşaat mal
zemesi, işçisi ve ustasının fiyatları otomatikraan artacağı, bu itibarla halen mesken yapmaktan 
yoksun olanlar bundan sonra hiç mesken yapamıyacaklardır. 

Komisyonda Hükümet Sözcüsünün ifade ettiği üzere hali1 hazırda kereste fiyatları piyasada 
500 ilâ 800 li'ra civarındadır. Fiyatlar artarsa yani vergi konulursa bu işte kazanacak zenginler
dir. Mesken yapmak da ancak zenginlere nasibolabilir. 

Hükümet programında yeni vergiler getirilmiyeceğmi sarahaten ifade ettiği halde Maliye Ba
kanlığınca kereste fiyatlarına vasıtalı vergi yoluyla zam yapmasının istenilmesi Hükümet progra
mındaki ifadeye uymıyacağı aşikârdır. 

Gerek Hükümet programındaki Hükümet ifadesini ve gerekse kereste fiyatlarına zam yapılacak 

M. Meclisi (S. Sayısı : 60) 



olursa piyasadaki diğer madde fiyatlarının da artacağı mülâhazasiyle bu kanun teklifiyle teklif 
olunan vergiye esasından muhalif olduğumu arz ederim. 

Maliye Komisyonu Üyesi 
Bingöl Milletvekili 
M. E. Gündoğdu 

14 . 2 . 1966 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No: 1/122 
Karar No: 6 

15 .2 .1966 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
26 . 1 . 1966 tarihinde kararlaştırılan (13 . 7 . 1956 tarihli 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa 
bağlı (1) numaralı tablo ile (4) numaralı tablonun sonuna birer pozisyon eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı) Maliye Bakanlığı temsilcilerinin iştiraki ile incelendi ve görüşüldü : 

Komisyonumuz Raportörünün raporu okunduktan sonra yapılan müzakerelerde tasarının gerek
çesinde de izah edildiği gibi mevzu olumlu karşılandığından tasarının 1 ve 2 nci maddeleri aynen 
kabul edilmiştir. 

Yalnız 664 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi ile akar yakıtlarla ilgili 2/D pozisyonunun 5 ve 6 
numaralı Fuel - Oil'e ait iii/b - bb fıkrası ihdas edilirken, mezkûr fıkranın parantez içindeki hük
münde (... 55 santigrat dereceden aşağı) ibaresinden sonra yer alması gereken ((olmıyan) kelimesi 
maddi bir hata neticesinde atlanarak hüküm manasız bir hale düştüğünden bu hatayı düzeltmek 
amacı ile tasarıya yeni bir madde 3 ncü madde olarak dâhil edilerek kabul edilmiştir. 

Bu suretle tasarının 3 ncü maddesi 4 ncü madde, 4 ncü maddesi de 5 nci madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü Kâtip 
Aydın Erzincan Sakarya Sivas 

1. Sezgin H. Atabeyli N. Bayar G. Sakarya 

Adıyaman 
M. A. At alay 

Bursa 
C. Külâhh 

Gümüşane 
S. Ö. San 

Rize 
E. Y. Akçal 

Ankara 
H. T. Toker 

Denizli 
F. Avcı 

İstanbul 
0. Er kanlı 
Samsun 

Söz hakkım mahfuzdur 
S. Kılıç 

A. 

Trabzon 
Muhalifim. 

Aydın 
S. Bosna 

Edirne 
/. Ertem 

Kayseri 
F. Koksal 

Trabzon 
1. Birincioğlu 

Söz hakkım mahfuzdur. 
A. . R. Uzuner 

Bolu 
Söz hakkım saklıdır, 

H. 1. Cop 
Giresun 

K. Bosuter 

Kütahya 
M. Erez 
Trabzon 

E. Dikmen 

M. Meclisi (S. Sayısı : 60) 



HÜKÜMETİN TEKİFt 

13-. 7 . 1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Ver
gileri Kanununa bağlı 1 numaralı tablo ile IV 
numaralı tablonun sonuna birer pozisyon ek

lenmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 6802 sayılı Gider Vagileri 
Kanununa bağlı 1 numaralı ilk istihsal mad
deleri tablosunun sonuna aşağıdaki 14 ncü 
pozisyon eklenmiştir. 

14. — Ağaçlar : 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 44.03 ve 

44.04 pozisyonlarında kayıtlı ağaçlar (memle
ket dâhilinde, Orman Kanunu gereğince orman 
sayılmıyan yerlerden istihsal olunanlar hariç) 
% 12,5 

MADDE 2. — Aynı kanuna bağlı IV numa
ralı ithal maddeleri tablosunun sonuna aşağıda
ki 14 ncü pozisyon eklenmiştir. 

14. Ağaç muameleleri ve diğer ağaçlar: 
Gümük Giriş Tarife Cetvelinin 44 ncü faslı

nın 44. 03 ve 44. 04 pozisyonları dışında kalan 
diğer pozisyonları ile başka fasıllarında kayıtlı 
ağaç ve ağaç mamulleri (IV numaralı tablonun 
başka pozisyonlarında .Gümrük Giriş Tarife 
Cetveline atıfta bulunulmak suretiyle vergiye 
tabi tutulmuş olanlar hariç) % 10. 

MADDE 4. 
yürütür. 

Başbaikan 
S. Demirel 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

5 — 
GÜMRÜK VE TEKEL KOMİSYONUNUN 

DEĞİŞTIRIŞİ 

13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergi
leri Kanununa bağth 1 numaralı tablo ile IV 
numaralı tablonun sonuna birer pozisyon ek

lenmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

26 . 1 . 1966 
Devlet Bakanı 

C. Bilgehan 
Devlet Bakanı 

K. Ocak 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 60) 
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MALİYE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTlRİŞl 

13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergi
leri Kanununa bağlı 1 numaralı tablo ile IV 
numaralı tablonun sonuna birer pozisyon ek

lenmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 neü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONUNUN 
DEĞIŞTÎRlŞÎ 

13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergi
leri Kanununa bağılı 1 numaralı tablo ile IV 
numaralı tablonun sonuna birer pozisyon ek

lenmesi hakıknda kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Aynı kanuna bağlı 1 numa
ralı tablonun 15 . 7 . 1965 tarihli ve 664 sayılı 
Kanunla değişik 2/D pozisyonunun iii/b - bb 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

bb) 5 ve 6 numaralı Fuel - oil (A. S. T. M. 
standartlarına göre «pensky - Martens kapalı 
kab usulü» ile iştial noktası 55 santigrat de
receden aşağı olmıyan ve aynı zamanda 
A. S. T. M. standartlarına göre, Seybolt üni-
versal viskotizesi 37,8 santigart derecede 150 
saniyeden yüksek bulunanlar) (1 kg. S. den 
4 K r . ) 

MADDE 4. — Tasarının 3 ncü maddesi 
4 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 4 ncü maddesi 
5 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 60) 
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Devlet Bakanı 
A. F. Alışan 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı 
/ . 8. Çağlayangil 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Dengiz 

Ticaret Bakanı 
M. Zeren 

Güm. ve Tekel Bakanı 
/ . Tekin 

Ulaştırma Bakanı 
8. öztürk 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

Turizm vo Ta. Bakanı 
İV. Kürşad 

Adalet Bakanı 
H. Dinçer 

içişleri Bakanı 
F. Sükan 

Maliye Bakanı 
/ . Gürsan 

Bayındırlık Bakanı 
E. Erdinç 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
E. Somunoğlu 
Tarım Bakanı 

B. Dağdaş 
Çalışma Bakanı 

A. N. Erdem 
En. ve Ta. Kay. Bakanı 

/ . Deriner 
imar ve iskân Bakanı 

H. Menteşeoğlu 
Köy işleri Bakanı 

8. O. Avcı 

*>&<* 

M. Meclisi (S. Sayısı 





Donem : 2 TtO 
Toplantı : ı M Î L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : / Q 

Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki 1567 sayılı Kanuna 
6258 sayılı Kanunla ilâve edilen (Ek madde 2) nin değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Ticaret, Maliye ve Plân komisyonları 

raporları (1 /81 ) 

T. C. 
Başbakanlık 15 . 12 . 1965 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sam:71 -150/6252 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

8 . 7 . 1965 tarihli ve 71 - 150/3094 sayılı yasımız. 
Seçim döneminin sona ermesi dolayısiyle sonııçlandırılamayıp içtüzüğün 69 nen maddesi gere

ğince hükümsüz kalmış bulunan ve listenizin 1/881 sırasında kayıtlı «Türk Parasının Kıymetini 
Koruma hakkındaki 1567 sayılı Kanuna 6258 sayılı Kanunla ilâve edilen (Ek madde 2) nin de
ğiştirilmeği hakkında kanun tasarısı» nin tekrar görüşülmesine müsaadelerini rica ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

T. C. 
Başbakanlık 8.7. 1965 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı: 71/150/3094 

MILLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliyo Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulnnca 
18'. 6 . 1965 tarihinde kararlaştırılan «Türk Paraıınm Kıymetini Koruma hakkındaki 1567 sayılı 
Kanuna 6258 sayılı Kanunla ilâve edilen (Ek madde 2) nin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Suad lîayri Ürgüplü 

Barbakan 

G E R E K Ç E 

Bilindiği gibi, 2510 sayılı İskân Kanununda göçmen ve mültecilerin yapacakları ithalât hakkında 
hükümler mevcudölup, Kanunun 31 nci maddesi zat ve aile ihtiyaçları ile gümrükten muaf olarak it
hal edilecek meslek ve meşgale eşyalarına, 32 nci maddesi kanun mevzuuna giren şahısların Türki
ye'de yapacakları sanat, ticaret ve ziraat işleriyle ilgili olarak getirip, Gümrük Resimlerini ödemek 
suretiyle ithal edecekleri mallara taallûk etmekte, mütaakıp 33, 34 ve 35 nci maddelerinde ise yu
karda zikredilen iki madde ile alâkalı müşterek h Akümler yer almış bulunmaktadır, 



— 2 — 
Söz konusu kanunla, getirilecek inalların göçmen ve mültecilerin kendilerine ait olması şart koşul

muş, aksinin sabit olmadı halinde 1918 sayılı Kanun hükümlerine göre takibat icrası derpiş edilmiş
se de, bu hususların sıhhatli bir şekilde temin ve kontrolünü mümkün kılacak bir sistem kurulmamış
tır. 

Muamelât bir müddet nstezkûr hükümler dâhilinde yürümüş, ancak, istikrar programının tatbike 
konduğu 1958 yılında, kanunun 32 nci maddesi gereğince yapılacak ithalâtın Dış Ticaret rejimi ile 
kambiyo mevzuatında uygulanan prensiplere tabi olması lüzumlu görülerek 6258 sayılı Kanunla 
1567 sayılı Kanuna bu maksatla (Ek madde 2) ilâve edilmiştir. 

Bu kanunun verdiği yetkiye dayanarak Bakanlar Kurulunca 4/10485 sayılı Kararname ile yü
rürlüğe konan Türk Parası Kıymetini Koruma Kararma göre, göçmen ve mültecilerin İskân Kanu
nunun 32 nci maddesi gereğince yapacakları ithalâta mesnet teşkil eden servetlerini hiçbir şüphe 
ve tereddüde mahal kalmıyacak surette tevsik etmeleri ve ithal edilecek malların Maliye ve Ticaret 
Bakanlıklarınca müştereken tesbiti lâzım gelmektedir. 

Maliye ve Ticaret Bakanlıkları ithal edilecek maddelerin cari ithal listelerinde kayıtlı ve döviz 
tahsisi mûtat mallardan olması hususunda mutabık kalmışlardır. 

Tatbikat bir süre de mezkfır karar ve Maliye Bakanlığının buna mütaallik tebliğlerindeki hü
kümler dâhilinde yürütülmüşse de, Kalkınma Plânımızın da icabı olan bu esasların uygulanması 
son zamanlarda aşağıda açıklandığı üzere hukukî yetersizlik sebebiyle aksamış bulunmaktadır. 

Alâkalıların bu konuda Maliye Bakanlığına vâki müracaatleri mezkûr karar esasları dâhilinde tet
kik edilmekte, hariçteki servetlerini mer'i usullere göre tevsik etmiyen veya döviz tahsisi mûtadolnıı-
yan malların ithalini istiyenlerin talepleri is'af edilmemektedir.. 

Ancak, müracaat sahipleri bu yoldaki idari tasarrufların iptali için Danıştay nezdinde dâva aç
makta ve Yüksek Mahkemenin vazifeli Dairesi kanunla verilmiş bir yetkiye dayansa b:le kararname 
ile kanun ve tüzüklerin yürürlükten kaldırılması veya kanun ve tüzüklere aykırı hükümler konması 
söz konusu olmıyacağı gerekçesi ile idarenin tasarruflarını iptal etmekte ve dâva mevzuu malların 
İskân Kanunu hükümleri dâhilinde ithalini icabettiren kararlar vermektedir. 

İdarece 6258 sayılı Kanun hükümlerinin hiç değilse meriyette kaldığı müddetçe İskân Kanunu 
hükümlerini bağlamasında hukuka aykırılık bulunmadığı kanun koyucunun maksadının bu olduğu 
yolunda ileri sürülen itiraz ve müdafaalarla, vâki tashihi karar talepleri Damştayca kabule şayan bu
lunmamaktadır. 

Bu suretle tecelli eden Danıştay kararlarının infaz edilmesi zarureti muvacehesinde verilen imrar 
müsaadelerine istinaden İskân Kanununun 32 nci maddesinde kayıtlı olanlar dışında aşırı prim ya
pan bir kısım lüks mallarla yerli sanayiimize zarar veren kota harici her türlü malın büyük miktar
lar halinde yurda ithali mümkün olmakta ve çok haklı şikâyetlere mahal vermektedir. 

Dış Ticaret politikamızın kontrolünden kaçan, karaborsada döviz talebini artıran ve paramızın 
değeri üzerinde olumsuz etkiler yapan bu duruma son vermek üzere evvelâ İskân Kanununun alâkalı 
hükümlerinin değiştirilmesi düşünülmüş ve hazırlanan kanun tasarısı bakanlıklara gönderilerek gö
rüşleri istenmişse de bu yolun daha uzun zamanı gerektireceği anlaşıldığından, dâvanın 1567 sayıl: 
Kanunun sözü edilen maddesine sarahat ve yeterlik getirilmek suretiyle halli tercih edilmiştir, 

M. Meclisi (S. Sayısı : 78) 
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Ticaret Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Ticaret Komisyonu 
Esas No. : 1/181 
Karar No. : 11 

14 . 2 . 1966 

Yüksek Başkanlığa 

Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki 1567 sayılı Kanuna 6258 sayılı Kanunla ilâve 
edilen (Ek madde 2) nin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin 
iştirakleriyle Komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarının gerekçesinde arz ve izah edilen hususları ve gerekse Bakanlık temsilcilerinin ver
dikleri izahatı uygun mütalâa eden Komisyonumuz tasarıyı aynen kabul etmiştir. 

Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan 
Balıkesir 

İbrahim Aytaç 

Mardin 
İbrahim Aysoy 

Başkan V. 
Denizli 

M. Salih Baydil 
İmzada bulunamadı 

İstanbul 
Nurettin Bulak 

İmzada bulunamadı 

Sözcü 
Adana 

Ali Bogdoğanoğlu 

Samsun 
Bahattin Vzunoğlu 

Adana 
Ali Karcı 

Urfa 
Mahmut Çetin 

Maliye Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Maliye K&misyonu 
Esas No. : 1/181 

Kurar No. : 36 

23 . 2 . 1966 

Yüksek Başkanlığa 

Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki 1567 sayılı Kanuna 6258 sayılı Kanunla ilâve 
edilen (Ek madde 2) nin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı» ilgili Bakanlık temsilcilerinin 
iştirakleriyle Komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarı üzerinde yapılan görüşmeler sonunda, komisyonumuz üyesi Balıkesir Milletvekili Ad
nan Akın'm teklif etmiş olduğu bir geçici madde ilâvesini komisyonumuz yerinde görmüş ve tasarı 
ilâve edilen bu geçici madde ile kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Maliye Komisyonu Başkam 
Çankırı 

Tahir Akman 

Balıkesir 
Adnan Akın 

Sözcü 
Tekirdağ 

Halü Basol 

Burdur 
Faik Kırbaslı 

Urfa 
Behice Boran 

S&tip 
Bingöl 

Mehmet E. Gündoğdu 

Çorum 
Nejdet Yücer 

Zonguldak 
Ekmel Çetiner 

İmzada bulunamadı 

Ankara 
Oyum yazılı olarak 

eklidir. 
Ahmed Dallı 
Gaziantep 

Naşit Sarıca 

M. Meclisi (S. Sayısı ; 78) 



Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/81 
Karar No. : 7 

. 2 . 1966 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Komisyonumuza havale buyuru]an Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki 1567 sayılı 
Kanuna G258 sayılı Kanunla ilâve edilen (Ek madde 2) nin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı, Ticaret ve Maliye komisyonları raporu ilgili Hükümet temsilcilerinin de iştirakiyle incelendi 
ve görüşüldü. 

Raportörün raporu okunduktan sonra müzakerelere geçilmiş, Hükümet temsilcisinin verdiği 
izahattan ve gerekçeden kanun tasarısı, 2510 sayılı İskân Kanununun 32 nci maddesine göre göç
men ve mültecilerin Türkiye'de yapacakları sanat, ticaret ve ziraat işleri ile ilgili olarak mal ithal 
edebilirler hükmünden tatbikatta Türk parasının kıymetini koruma hükümlerinden istifade edile
rek servetlerinin tevsik olunması, ithal edilecek malların Maliye ve Ticaret Bakanlığınca müştere
ken tesbiti 4/10485 sayılı Kararname ile temin olunması istenilmişse de bu kararname ile yapılan 
tasarruflar aleyhine Danıştayda açılan dâvalar kararname ile kanun ve tüzük hükümlerinin yü
rürlükten kaldırılmasının yerinde olamıyacağı esbabı mucibcsiyle ilgililer lehine neticelendiği, bu 
durumda, kotalara dâhil olmıyan lüks mahiyetteki malların da ithal edilmekte ve bundan da bâzı 
kimselerin büyük kazançlar sağladığı, dolayısiyle Türk ekonomisinin aleyhine olduğu ve Türk pa
rasının kıymetine menfi şekilde tesir eden bu durumun bertaraf edilmesini öngördüğü anlaşılmış 
ve yerinde görülmüştür. 

Maddelerin müzakeresinde ek 2 nci maddenin 2 nci fıkrasına ithal için müracaat zamanının be
lirtilmesinin yerinde olacağı kabul edilerek ek 2 nci madde yeniden düzenlenmiş ve Maliye Komis
yonunca kabul edilen geçici madde de yerinde görülerek yürürlük maddeleriyle aynen kabul edil
miştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
Aydın Erzincan Sakarya Adıyaman 

t. Sezgin H. Atabeyli N. Bay ar M. A. Atalay 

Ankara 
/. Seçkin 

Bursa 
/. Öktcm 

İstanbul 
A. Yalçın 

Rize 
E. Y. Akçal 

Balıkesir 
F. îslimyeli 

Bursa 
A. Türkü 

İzmir 
M. Uyar 

Samsun 
S. Ktiıç 

Bolu 
//. /: cop 

Edirne 
Geçici maddeye muhalifim. 

/. Ertem 

Kayseri 
F. Koksal 

Trabzon 
A. î. Birincioğlu 

Bursa 
C. Külâhlı 

Gümüşane 
S. Ö. San 

Kütahya 
M. Erez 

Trabzon 
E. Dikmen 

M. Meclisi (S. Sayısı : 78) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki 
1567 sayılı Kanuna 6258 sayılı Kanunla ilâve 
edilen (Ek madde 2) nin değiştirilmesi hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türk parasının kıymetini ko
ruma hakkındaki 1567 sayılı Kanuna 6258 sa
yılı Kanunla ilâve edilen (Ek madde 2) aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir: 

«Ek madde 2. — Muhacir ve mültecilerin 
İskân Kanununun 31 nci maddesi haricinde, 
menkul ve gayrimenkul mallarının bedeli ve el
lerindeki nakitler karşılığında yapacakları itha
lât bu kanun hükümlerine tabidir. 

Hariçteki servetlerin tevsik şekli, getirile
cek malların cins ve nev'i Maliye Bakanlığınca 
verilecek müsaadelerin geçerlik süresi ve ko
nuyla alâkalı diğer hususlar ayrı bir Bakanlar 
Kurulu kararı ile tesbit olunur. 

Bu kanun yürürlükte kaldığı müddetçe İs
kân Kanununun 32 nci maddesinin ithal edile
cek eşyaların cins ve nev'ini tahdit ve tâyin 
eden hükmü ile 33 ncü maddesi uygulanmaz.» 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

18 . 6.1965 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan 
8. H. Ürgüplü 
X)evlet Bakanı 

H. Ataman 
Devlet Bakanı 

§. înal 
Millî Savunma Bakanı 

H. Dinçer 
Dışişleri Bakanı 

H. Işık 

Başb. Yardımcısı 
S. Demirel 

Devlet Bakanı 
M. Altınsoy 

Adalet Bakanı 
/. Baran 

İçişleri Bakanı 
/. H. Akdoğan 
Maliye Bakanı 

/ . Gürsan 

TİCARET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki 
1567 sayılı Kanuna 6258 sayılı Kanunla ilâve 
edilen (Ek madde 2) nin değiştirilmesi hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 78) 
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MALİYE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRIŞ1 

Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki 
1567 sayılı Kanuna 6258 sayılı Kanunla ilâve 
edilen (Ek madde 2) nin değiştirilmesi hakkında 

kanım tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE - 2510 sayılı Kanunun 
32 nci maddesi şümulüne giren müracaatlardan 
bu kanunun neşri tarihinde henüz Maliye Ba
kanlığınca ithal müsaadesine bağlanmamış 
olanlar hakkında da bu kanun hükümleri uy
gulanır. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

BÜTÇE PLÂN KOMİSYONUNUN 
DEĞIŞTİRİŞİ 

Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki 
1567 sayılı Kanuna 6258 sayılı Kanunla ilâve 
edilen (Ek madde 2) nin değiştirilmesi hakkında 

kanun tamrısı 

MADDE 1. — Türk parasının kıymetini ko
ruma hakkındaki 1567 sayılı Kanuna 6258 sayılı 
Kanunla ilâve edilen (Ek madde 2) aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

«Ek madde 2. — Muhacir ve mültecilerin 
İskân Kanununun 31 nci maddesi haricinde, 
menkul ve gayrimenkul mallarının bedeli ve elle
rindeki nakitler karşılığında yapacakları ithalât 
bu kanun hükümlerine tabidir. 

Hariçteki servetlerin tevsik şekli, getirilecek 
malların cins ve nev'i ile ithal için müracaat za
manı ve Maliye Bakanlığınca verilecek müsaade
lerin geçerlik süresi ve konuyla alâkalı diğer 
hususlar ayrı bir Bakanlar Kurulu kararı ile te3-
bit olunur. 

Bu kanun yürürlükte kaldığı müddetçe İskân 
Kanununun 32 nci maddesinin ithal edilecek eş
yaların cins ve nev'ini tahdit ve tâyin eden hük
mü ile 33 ncü maddesi uygulanmaz.» 

GEÇİCİ MADDE — Maliye Komisyonunun 
geçici maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

M. Meclîsi (S, Sayısı : 78) 
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Millî Eğitim Bakanı 
C. Bilgehan 

Ticaret Bakanı 
M. Zeren 

Güm. ve Tekel Bakanı 
A. T.o.paloğlu 

Ulaştırma Bakanı 
M. San 

Sanayi Bakanı 
A. N-. Erdem 

Bayındırlık Bakanı 
O. Alp 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
F. Sükan 

Tarım Bakanı V. 
§. İnal 

Çalışma Bakanı V. 
A. N. Erdem 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
M. Turgut 

Turizm ve Ta. Bakanı İmar ve iskân Balkanı 
Ö. Z. Dorman R. Iskenderoğlu 

Köy işleri Bakanı 
S. öztürk 

<»» 
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