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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 

Millî Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'-
nun, Askerî Şûra toplantısı dolayısiyle Millî 
Savunma Bakanlığı Bütçesi ile Ulaştırma Ba
kanlığı Bütçesinin görüşülme günlerinin yer de
ğiştirmesine dair önergesi kabul olundu. 

1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı ile bu tasa
rıda Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişik
liklere dair Bütçe Karma Komisyonu raporu 
üzerindeki görüşmelere Maliye Bakanının tak
dim konuşmasiyle başlandı ve grup sözcülerinin 
konuşmalariyle devam olundu. 

Birleşime ara verildi. 

İkinci Oturum 
Bütçe kanunu tasarısının tümü üzerindeki 

görüşmelere devam edildi. 
Birleşime ara verildi. 

Üçüncü Oturum . 

Bütçe kanunu tasarısının tümü üzerindeki 
görüşmelere bir süre daha devam olundu. 

16 . 2 . 1968 Cuma günü saat 10.00 da top
lanılmak üzere Birleşime 16 . 2 . 1968 saat 1,08 
de son verildi. 

Başkan 
Ferruh Bozbeyli 

Kâtip 
Konya 

İsmet Kapısız 

Başkan 
Başkanvekili 
İsmail Arar 

Kâtip 
Sivas 

Tevfik Koraltan 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

TASARILAR 

' 1. — 10 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı Uçuş, 
Hizmetleri Tazminat .Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi hakkında. kanun tasarısı 
(1/477) (Millî Savunma, İçişleri ve Plân ko
misyonlarına) 

2. — 5247 sayılı İstanbul Üniversitesi" Ku
ruluş kadroları kanununa ek kanun tasarısı. 
{1/478) (Millî Eğitim ve Plân komisyonlarına) 

TEKLİF 

3. — Kayseri Milletvekili Ahmet Atıf Ha-
cıpaşaoğlu ve 11 arkadaşının, 2Ş7 sayılı Taşıt 
Kanununa bağlı 2 sayılı cetvelde derişiklik ya
pılması hakkında kanun teklifi. (2/659) (Plân 
Komisyonuna) 

RAPORLAR 

4. — Konut kanunu tasarısı ile İzmir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 13 arkadaşının. Ko
nut kanunu teklifi ve Adalet. Ticaret, İçişleri, 
Mnlive. İmar ve İskân ve Plân komisyonların
dan 3 er üveden kurulu Geçici Komisyon ra
poru. a/266, 2/17) (S. Sayısı : 435 ve 435 e 
1 nci ek) 

5. — Arsa Ofisi kanun tasarısı ve Adalet, 
Titret . İrisleri, Maliye, İmar ve İskân ve Plân 
komisyonlarından 5 er üyeden kurulu Geçici 

Komisyon raporu. (1/157) (S, Sayısı : 440 ve 
440 a 1 nci ek) 

6. — Orman Genel Müdürlüğünün 1964 büt
çe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile Orman Genel Müdürlüğü 1964 bütçe 
vıh Kesinhesap kanun tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu (3/772, 1/170) (S. Sayısı : 628) 

7. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 
1984 bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğü 1964 bütçe yılı Kesinhesap kanun ta
sarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu. (3/771, 
1/175) (S. Sayısı : 629) 

8. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğünün 1964 bütçe yılı Kesinhesabı-
na ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna da
ir Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Ha
va Meydanları İsletmesi Genel Müdürlüğü 1964 
bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/694, 1/221) (S. Sa
yısı : 630) 

9. — Sivil Savunma İdaresi Fon İşleri Say
manlığının 1964 ve 1965 yılları rapor ve bilan
çosu hakkında Sayıştay Başkanlığı tezkerele
ri ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/411, 
3/565)' (S. Sayısı : 632) 
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10. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, evi olmıyan köylü vatandaşlara ev yeri 
verilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet, 

Ticaret, içişleri, Maliye, tmar ve İskân ve Plân 
komisyonlarından 3 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu. (2/365) (S. Sayısı : 651) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Atıf Şohoğlu 
KÂTİPLER : Kenan Aral (Tunceli), Fethi Alacalı (Tokat) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 42 nci Birleşimini açıyorum. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1968 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. (Millet 
Meclisi 1/427; Cumhuriyet Senatosu 1/874) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 635 Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1045) 

BAŞKAN — Bütçenin tümü üzerindeki mü
zakerelere devam ediyoruz. 

Söz sırası Y. T. P. Grupu adına Sayın Ka
sım Küfrevi'nindir. Buyukmuz efendim. 

Y. T. P. GRUPU ADINA KASIM KÜFRE-
Vİ (Ağn) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri Yeni Türkiye Partisi Meclis Grupunun, 
bütçe tasarısının siyasi bünyesi üzerindeki gö
rüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızda bulu
nuyorum. 

Muhtelif partilerin Pralâmentoda temsil 
edildikleri zamanlarda bütçe tasarısı üzerine 
yöneltilen tenkidler, bu partilerin görüş ve fel
sefelerinin mâkesidir. Geçen seneden beri Par
lâmentoda gerek bütçe üzerinde ve gerek ana-
meseleleri kapsıyan konularda yapılan tenkid-
lerde sol kanada mensulbolan partilerin görüş
lerinde bir iştirak olduğu tesbit edilmiştir. Ay
nı şekilde sol kanada mensup partilerin kar
şısında bulunan partilerin bütçe taşanları üze
rindeki eleştirmelerinde de müşterek noktalar 
bulunduğu sabittir. 

Bu gösteriyor ki, Türkiye'de iki platform 
kenetleşmiştir. Bir tarafta sol doktrinlere ve 
sola tabi bulunan insanların anameselelere tev
cih ettikleri münakaşaları ihtiva eden plat
form; öteki tarafta sola mensup bulunan par
tilerin karşısında kendi partilerinin görüşleri
ni sol platformunun karşısında bulunmaları 
hasebiyle müdafaa ettikleri vakit de müşterek 
noktalara dâhil olan partilerin görüşleri. Bu 
itibarla bu görüşlere bir kontrübüsyon mahi
yetinde bakılabilir. Yani sol kanatta bulunan 
partilerin görüşleri bir fikir teselsülü bakımın
dan birbirlerine kontrübüsyonda; katkıda bu
lunmak karakterindedir. 

Aynı şekilde sol partilerin karşısında yer 
almış bulunan partilerin görüşleri de bir tesel
sül ve tefekkür silsilesi takibedildiği takdirde 
katkı mahiyetinde olarak tezahür eder. Yeni 
Türkiye Partisi Meclis Grupu bütçe tasarısı
nın, Anayasanın Türk Milleti için tarif ve tav
sif ettiği düzene Türk Milletini ulaştırma ba
kımından yeterli bulunup bulunmadığı husu
sunu eleştirecektir. 

Yeni Türkiye Partisi Meclis Grupu Anaya
sanın tavsif ettiği düzen içinde Türk Milletini 
mutlu yarınlara götürmenin ancak mümkün 
olduğu kanaatinde bulunan bir partidir. Bu 
itibarla bu hususta ileri süreceğim fikirler ve 
mütalâlar hulâsa itibariyle bütçeye tevcih ede
ceği eleştirmeler, düzeni değiştirmek istiyen 
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fikir silsilesi karşısında yer alacak düzeni de
ğiştirmek istiyenlerin karşısında fikir silsile
sine bir katkı bir kontrübüsyon mahiyetinde 
olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, fikrimizi ve inançları
mızı bina edeceğimiz hususlara vuzuh verebil
mek için 1961 Anayasasının Türk Milleti için 
tarif ve tavsif etmiş olduğu düzenin ne olduğu
nu bilmek lâzımdır. Bu itibarla yüksek mü
saadelerinizle bu düzen üzerinde birkaç keli
me arz edeyim. 

Anayasanın ^Türk Milleti için tavsif ve tâ
yin ettiği düzen muhtelif bünyelere sahiptir. 
Bu düzenin siyasi bünyesi serbest seçimle Türk 
Milletinin iradesini Parlâmentoya intikal etti
ren bir demokrasiye dayanmaktadır ve bir de
mokrasidir. Anayasası ile, çift Meclisi ile, 
Anayasanın uygunluğunu sağlıyan müessesele
riyle ve nihayet demokrasi için mihrak telâk
ki edilecek müesseseleriyle tamamiyle Türki
ye'de teessüs etmiş bir demokrasidir. Temel 
hak ve hürriyetlerden ilham alır. 

Bu düzenin ekonomik bünyesi de vardır. 
Bu düzenin ekonomik bünyesi, iktisadi gö
rüşü; özel mülkiyet esasından hareket ederek 
karma ekonomiye ve özel teşebbüse yöneltilmiş 
bütün iktisadi faaliyetleri ihtiva eder. 

^ Anayasanın Türk Milletini mutlu yarınla
ra götüreceğini göz önünde bulundurarak tav
sif ve tarif ettiği bu düzenin sosyal bünyesi 
vardır; sosyal adalete dayanır, fırsat eşitliği
ne dayanır. 

Bu düzenin idari yönü vardır; vatandaş
lar üzerinde Devlet ve idare mekanizmasının 
ağırlığını hissettirmiyecek bir idare sistemini 
öne sürer. Her türlü partizan endişelerden 
arınmış bir idare mekanizmasının kurulmasını 
öngörür. 

işte bütün anahatları ile Anayasanın Türk 
Milletinin, gelecek günleri için tarif ve tavsif et
miş olduğu düzen hulâsa itibariyle budur. 

Anayasanın bu düzeni, Parlâmentoda tem
sil edilen bütün partilerin Parlâmentoya gel
melerine imkân sağlayan siyasi bir yöne sahip 
bir düzen iken, sağ ve sol basıncın demokratik 
iklimi etkisi altında bulundurmuş olduğu bu
günlerde, «Düzen değişmelidir» sadalannın sol 
kanada mensup plâtformlardan atmosferi taz
yik ettiğine şahidolmaktayıız. Bu itibarla muh
terem arkalaşlarım, «Düzen değişsin, düzen de-
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ğişmelidir» avazesiyle Türk siyasetini bir baş» 
tan bir başa bir kampanya halinde milletin 
huzurunu kaçırıcı mahiyette sevk ve idare 
edenlerin, düzen değişsin derken, hangi düze
ni değiştirmek istediklerine mutlak surette vu
zuh vermek gerekir. Düzen değişsin, diyenler 
acaba Anayasanın Türk Milleti için tarif ve 
tavsif ettiği düzen mi değişsin diyor; yoksa ha
len içinde bulunduğu düzen aktif ve dinamik 
bir tutumla halen içinde bulunduğumuz nizam 
Anayasanın istihdaf etmiş olduğu düzene ulaş
tırılsın mı demek isteniyor? Konumuz bu yön-
ntn odur. Ve eğer biraz daha vazıh olarak bu 
mevzua girmek istersek.. -

HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) — 
Biz anlıyanlar için söylüyoruz. (Gürültüler,, 
Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin Uzun ve 
Bolu Milletvekili Şükrü Nihat Bayramoğlu bir
birlerinin üzerine yürüdüler.) 

BAŞKAN — Sayın Uzun.. Sayın Bayramoğ
lu,, lütfen yerinize oturunuz^ herkes yerine otur
sun. (Gürültüler karşılıklı bağırışmalar) 

Sayın Bayramoğluı rica ederim. 
" Buyurun Sayın hatip, devam edin efendim. 

KASIM KüFREVt (Devamla) — O ümidi 
taşıyoruz ki, muhterem arkadaşlarım, bu so
ruya cevap verildiği takdirde münakaşalarımı
za bir vuzuh- gelecek, birbirimizi karşılıklı it
ham etmekten uzaklaşacağız ve sadece inandı
ğımız fikirlerin münakaşasını kürsüye getir
mek suretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin hüviyetine uygun münakaşaya kürsüyü 
mâkes kılacağız. „ 

«Düzen değişmelidir, düzen değişmelidir)» 
sadasınm Türkiye'de kronolojik faaliyetler, 
kronolojik sıra ile takibedilirse patenti Tür
kiye tşçi Partisindedir. Türkiye tşçi Partisi, 
düzen değişmelidir, sloganı ile Türk siyasi sah
nesine çıkmıştır ve Türkiye tşçi Partisinin, dü
zen değişsin, derken yerine ikame edeceği dü
zen ilmî sosyalizm, bilimsel sosyalizm olduğu
nu da artık bilmiyen kalmamışlar. 

Bu itibarla evvelâ yüksek müsaade ve mü
samahalarınıza iltica ederek ilmî sosyalizmin 
anameselelerini ve doktrinlerinin ne olduğunu 
kasaca arz etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, ilmî sosyalizmin ku
rucusu Kari Marks'tır ve bunu da arttık Tür
kiye'ne bilmiyen kalmamıştır. Bilhassa bu nok-
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tayı yüksek dikkatlerinize arz ederim: Sene
lerce evvel, daha yakın bir tarihe kadar 
Marks'ın ismi dahi bilinmezken,, sosyalizmin 
ne olduğu ancak ecnebi kitaplarındaki bâzı 
paragraflardan anlaşılabilirken, bugün bilim
sel sosyalizmin kurucusunun Marks olduğunu 
Türkiye'de bilmiyen kalmamıştır. Bu safha
ya kadar sosyalizmin gelişini dikkatle taM-
betmek ve Türkiye'nin nereye geldiğine katî 
surette nazarlara tevcih etmek lâzımdır. Bunu, 
doktriner sola karşı inandığa düzeni müda
faa ederek Türk Milletini mutlu yarınlara 
ulaştırmak istiyenlerin kendi çalışmalarına is
tikâmet vermek bakımından mutlak surette 
dikkatten kaçırmamalara lâzımgelir. Marks, bi-

v limsel sosyalizmin kurucusudur. Sosyalizm 
yalnız Kari Marks ile dünya sahnesine çakmış 
değildir. Marks'dan evvel de sosyalistler gel
miştir, Marks'dan evvel de bulundukları düzen
de huzursuzluk duyarak düzeni değiştirmek 
istiyen karakterler zuhur etmiştir. Fakat 
Marks'a kadar düzenin değiştirilmesi teşebbüs
lerinde muvaffakiyetsizlikler elde edilmesi 
Marks tarafından bâzı prensiplerin vaz'edil
mesini icabettirmiştir. Bu itibarla Kari Marks, 
kendisinden evvel politika sahnesine çıkmış 
bulunan sosyalistlerin neden muvaffak olma
dıklarını araştırmış ve bilhassa Paris" Komü
nüne yazmış olduğu mektupta ve aynı zaman
da da komünist manifestosunda işaret ettiği 
veçhile bu noktaları eleştirmiş ve kendi vaz
etmiş olduğu mezhebin anaprensiplerinden biri 
haline getirmiştir. 

Marks, bu bahsettiğim dokümanlarda ve bu
nun dışındaki yazılarında diyor M; «Benden 
evvelki sosyalistler, bilhassa Fransa sosyalist
leri, hareketlerinde muvaffak olmamışlardır. 
Çünkü düzenlerini kurmak için başvurduklara 
metotlar yanlıştır. Hareket noktalarını yan
lış tesbit etmişlerdir. Sosyalistler her şeyden 
evvel burjuva sınıfını ortadan kaldıracaklar
dır. Burjuva sınıfının dayanmış olduğu ka
pitalist ekonomiyi ortadan kaldıracaklardır. 
Fakat Fransa'daM hareketlerinde burjuva sı
nıfına dayanarak bu harekete girişmişlerdir. 
Ortadan kaldırmak istedikleri bir sınıfa daya
narak harekete geçen bir teşebbüsün muvaf
fak olmıyacağı sabittir. Şu halde burjuva sını
fının karşısında bulunan bir sınıfa dayanma
lı, onu güçlendirmeli, burjuva sınıfının karşı-

I sına onu çıkarmalı ve böylece burjuva sınıfı
nın ıslah edilmesi imkânı hâsıl olur ve bunun 
husulüne çalışmalı»' diyor, işte Marks'ın aksi
yon diye vasıflandırılan hareket noktası bu
dur. işçi sınıfı Marks'a nazaran güçlendirile

cek, kuvvetlendirilecek, ayaklandırılacak, burju
va sınıfı devrilcek ve burjuva sınıfının dayan
dığa ekonominin yerine Marks'ın bilimsel dü
zeni getirilip oturtulacak, işte bu kısım Marks'-
ta teoride ihtilâl olarak tavsif edilen kısım
dır. Kari Marks'ın arkadaşı Engels, ki Marks'
ın eserlerini etüdeden, neşreden ve onun ka
dar, onun yananda, onun havarisi olarak dün
ya sahnesinde beliren bir şahsiyettir, ikisi bir
likte istedikleri bilimsel sosyalizmi ve öyle bir 
Ha^eke+0e getirip dünyaya oturtacaklardır. Bir 
tek cemiyete nazarlarını tevcih etmiş değiller, 
Marks bütün dünyanın işçilerinin birleşmesi 
suretiyle kapitalist düzenin toptan değişmesini 

I OV7", At™ek+A''iv Bıı. itibarla kİT^iimst manifes
tosundan «dünyanın bütün işçileri birlesiniz» 
avazesi ile dünyaya hitabediyor. Bu noktalar 
biraz sonraki mütalâalarımıza esas olmak üze
re arz edilmektedir. 

Marks'ın düzeni nedir? Marks'ın bilimsel 
sosyalizm ismi ile adlandırdığı ve kendisinden 
evvelki bilcümle sosyalistleri bir kalemde ifna 
edercesine tavsif ve tarifine tabi tuttuğu üto
pik sosyalizmin, hayalî sosyalizmin tamamiyle 
aksi aksiyona sahip bir cephesidir. Belki de 
onunla irtibatları muayyen noktalarda var
dır. Nitekim müelliflere nazaran Marks İngi
liz ekonomi politiğini ve Fransızların ütopik 
sosyalizmini kendi doktrinlerine menba ola
rak intihabetmiştir. Marks'ın bilimsel sosya
lizminin muhtelif yönleri vardır, iktisadi yö
nü vardır,hukukî yönü vardır, felsefî yönü var
dır. Aksiyonla bir esir, aksiyondan tefrik edi
lemez. ihtilâl olarak tebeyyün eden, cemiyeti be
şeriye içerisinde ihtilâl olarak fışkıran o mer
haleden tefrik edilemez. Esas cephesi ekonomi 
cephesidir ve bu cephenin prensiplerini vaz'-
edebilmek için hukuka ve felsefeye yönelmek 
mecburiyetinde kalmıştır. Bunları da anahat-
ları ile bilmemiz gerekmektedir. Marks,, ken
disinin karşısında bulunduğu kapitalist dü
zenin kendisinden evvelki sosyalistler ve eki-
nomistlerce tesbit edilmiyen bir noktasını tes
bit ettiğini söylüyor. Marks diyor ki: «Kapita-

| list düzen (artı değere) dayanmaktadır ve ben-
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den evveli ne ingiliz iktisatçıları, ne de Fransız 
iktisatçılara bu noktayı görmedikleri için bur
juva ekonomisine vâki hücumlarında muvaf
fak olamamışlardır.» bu artı değeri kendi ki
tabında ve ondan alınarak sosyalistlerin muh
telif kitaplarında şu misalle izah etmektedir
ler. Bir isçi bir vazo yapsın ve bu vazo için 3 
ma^k alsan, o vazonun yapılması için bilcüm
le hammadde, iptidai malzeme, vergi ve saire 
ile birlikte ona sermayeyi veren, yatıran kim
se 3 mark sarf etsin, bu vazonun meydana gel
mesi için bütün masraflar 6 marktan ibaret 
bulunsun ve bu. vazovu 10 marka satalım. Ra
kamlarda hatam, olabilir. Bu 4 mark nereye gi-
divor? Bu 4 mark artı delerdir, bu 4 mark ser
maye sahibinin hakkı değildir, bu kamu mül
kiyetine ait bir meseledir, bu kamulaştaralma-
lıdır. Ma^ks'm hulâsa olarak ekonomisinin en 
esas meselesi budur. Yani Marks arta değerin 
üzerinde durmaktadır. Ve artı değer Marks için 
geline selise sermayeleri icabettirmektedir. Ar
tı değerin elde edilmesi için üretim araçla
rında. istihsal unsurlarında mülkiyet lâzım
dır. Artı değer üzerine dayanan ekonominin 
gelinmesi, için mülkiyetin tamamiyle ferdin ta
sarrufunda olması lâzımdır, aksi takdirde bu 
artı değer ortadan kaldırılamaz. İşte bu artı 
değer, bugünkü edebiyatta, sosyal literatürde 
çok raslamış olduğumuz sömürünün ta kendi
sidir. Şu halde sömürü teknik bir tanım ola
rak sadece ve sadece arta değer fikrine tevcih 
edilmelidir. Arta değer fikrinin dışında kul
lanılan sömürüler yanlış kullanılan istilâhlar 
olarak sahiplerine iade edilirler. Marks bu artı 
değere dayanan sistemin esasında yatan mül-
kive+i ortadan kaldırmak için hukuka nazar
larını tevcih etmiştir ve hukukta yapmış olduğu-
tasarruflarla özel mülkiyeti tamamiyle orta
dan kaldormıştır. Marks'a nazaran mülkiyet 
sadece tüketim vasıtalarında olur, istihsal va
sıtalarında özel mülkiyet yoktur, istihsal vası
talarında asla özel mülkiyet olamaz, istihsal 
vasıtalarında toplumun hakkı vardır, binaen
aleyh, bu müliyet sadece ve sadece topluma 
ait olmalıdır. İşte hukuka döndüğü vakit de 
mülkiyet prensiplerini vaz'ederken Marks'm 
böyle bir anlayışla sosyalizmin bir cephesini 
tesis ettiğini görüyoruz. Elbette ki, Marks'm 
zamanına kadar teessüs etmiş olan mülkiyet 
anlayışlarının membalanna doğru inmek ve 
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bu mülkiyete müncer olucu mülâhazaları dü
şünüş ve felsefeyi de ortadan kaldırmak lâzım
dır. Bu itibarla mülkiyete doğru insanı geti
ren bütün düşüncelerin temelinde idealist bir 
felsefenin unsurları yatar. 

Marks nazarlarına idealist felsefeye de tev
cih etmiş ve onu yıkabilmek için materyalizmin 
prensiplerine sarılmıştır. Bu itibarla Marks'in 
nizamını kurduğu düzenin üçüncü yönünü ma
teryalizm teşkil etmektedir. Materyalizmi vaz'-
ederken Marks kendisi bir mübdi olarak, bir 
mucidolarak, bir felsefi sistemin, düşünce tar
zının kurucusu olarak ortaya çıkmış değildir. 
Marks bu materyalizmde kendisinin bağlı bu
lunmuş olduğu Alman ekolünün ileri gelen 
materyalistlerinden biri olan Foyer Bach'ın 
sistemine sarılmıştır. Şu halde Foyer Bach'ın 
sisteminin anameseleleri anlaşılırsa Marks'm 
materyalizminin prensipleri ve ana meseleleri 
vazıh olarak anlaşılır. 

Materyalizmin esası Yunan'dan beri gelen 
bir cereyan olduğuna göre ve muhtelif değiş
melere rağmen esas meselede sabit kaldığına 
göre, materyalizmin esas meselesi maddeye da
yanarak, maddenin varlığını kabul etmektir. 
Maddenin en küçük cüzü olan parça parçala-
namıyacağına göre, bunu bir yaratıcıya dayat
mak ve bunun yaratıldığına iddia etmek müm
kün olmıyacaktır. Şu halde materyalist görüş 
yaratıcının inkârı esasına dayanmış bir felse
fedir. Yaratıcının inkârını kabul etmek mec
buriyetindedir. Madde vardır, maddenin en kü
çük parçası parçalanamaz, maddenin içindeki 
harekiyet sıfatı başka nevileri meydana geti
rir. Maddenin esası budur. Madde parçalana-
mıyaca^ma göre, en küçük parçaya gelip'da
yanacağımıza göre bu parçanın yaratıldığını 
kabul edemeyiz. Foyer Bach bunu diyor ve 
Marks da bunu alıyor, kabul ediyor. Şu halde 
halik mevcut değildir, yaratıcı yoktur. Madde
yi yaratan bir varlık kabul edemeyiz. Düşün
celerimiz maddeden sonra meydana gelmiştir. 
Ruh dediğimiz sıfatların üzerinde türlü türlü 
doktrinler ve münakaşaların yapaldağı varlık 
maddeden sonra zuhur etmiştir. Maddeden ev
vel bir ruh kabul edemeyiz. Bu itibarla Foyer 
Bach'ın ifadesi veçhile Allah yoktur. Beşer ken
di sıfatlarının kâinata aksini müşahede etmiş ve 
ona Allah ismini vererek ibadet etmiştir. Şu 
halde Marks düsturunu Foyer Bach'ın mater-
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yalizmi üzerine vaz'ederken, Allah fikrini şid
detle inkâr etmiş ve dinin afyon olduğunu söy
lemiştir. 

Şimdi buraya kadan vâki maruzatımı şöy
le bir hulâsa etmek mümkün olursa Marks 
aksiyonda ihtilâle, düzende ekonomik yönden 
arta değerin ortadan kaldırılmasına, hukukta 
özel mülkiyetin sadece tüketim araçlarında 
olacağına, istihsal unsurlarında kamu mülki
yetine doğru gidilmeye ve bunların dayandığı 
felsefenin de materyalizm olduğuna kaani bir 
sistem ortaya çıkarmıştır. Bütün bu sistemle
rini vaz'ederken müracaat ettiği düşünce tarzı 
istidlal usulleri, diyalektik ismi verilen bir sis-
tfiTvıdir. Şu halde Marks'ın materyalizmi diva-
lektik materyalizm olarak tavsif edilmelidir ve 
tarihî hâdiselerin bütün gelişmeleri bu istika
mette cereyan etmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; bilimsel sosyalizm 
budur, bilimsel sosyalizm ana hatlara ile bu
dur. esas prensipleri ile budur. Türkiye tariz
de bilimsel sosyalizmin müdafaasına yapan T. 
t. P. ne dereceye kadar Marks'ın bu prensip
lerinin temsilcisidir, ne dereceye kadar Marks 
tşçi Partisinin mevcut dokümanlarında tezahür 
emiştir? Bu noktayı katî olarak eleştirmek mec
buriyetindeyiz. Bu noktada bir saptama yap
mak mevkiindeyim. Mâruzâtımın başında ifa
de ettiğim veçhile, plâtformlar teessüs ettikten 
sonra sol ve sağ doktrinler, Türkiye'de diğer 
bir ifade ile sol doktrinler ve sol doktoinin 
karşısında bulunan düzenin muhafaza edilme
si istikametinde olan doktrinler plâtformu ay
rıldıktan sonra muhalefet partileri ile iktidar 
partileri arasındaki münakaşa sistemlerinde 
bir başkalık zuhur ediyor. Bütçe tasarılarına 
tevcih edilecek tenkidlerde Mecliste bulunan 
muhalefet partilerinin mensubolduklan safla
ra nazaran ittihaz edecekleri taktiklerde ve tev
cih edecekleri tenkidlerde muayyen vasıflar 
kendiliğinden ortaya çıkıyor. Sol doktrinlerin 
karşısında bulunan partiler bir taraftan düze
nin müdafaası için deliller ileri sürerken, mec
buri olarak düzeni ortadan kaldırmak isteyen
lere karşı bâzı tenkidlerde* bulunmak mevkiin
dedir. Bu itibarla Y. T. P. olarak biz inançları
mızı müdafaa ederken sol kanada mensup bu
lunan partilerin görüşlerini ve inançlarını bu
rada müşahhas hale getirmek mecburiyetinde-
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yiz ve bizim konuşmalarımız âzami derecede 
ilmî objektivite içerisinde kalarak tenkidle-
rin tezahür hedefine matuftur. 

Muhterem arkadaşlar; elbette M, siyasi ha
yata girmiş bulunan şahsiyetler ilmî objektivi-
teye ne katlar kendilerini verirlerse versin
ler, konuşmalarında siyasetten bir nebze bir 
eser bulunacaktır. Bu itibarla ben tamamiyle 
bir ilmî objektivite ile bunu huzurunuza vaz'-
ediyorum derken, siyasi bir mülâhazanın, men-
subolduğum bir partinin görüşünün bana hâ
kim olduğunu itiraf etmek mecburiyetindeyim. 

îşte bu çerçeve içerisinde, bu anlayış içeri
sinde düzeni değiştirmek istiyenlere karşı mü
dafaalarımızı ve inandığımız sistemin prensip- , 
lerini arz edeıken, iktidar partitisinin Mecli
sin huzuruna getirmiş olduğu bütçe tasarısını 
tenkid ederken, iktidarın Anayasanın tavsif et
miş olduğu düzene Türk Milletini yöneltme 
bakımından belge olarak bize sunmuş olduğu 
vesika da ne dereceye kadar yeterli olduğunu, 
hangi noktalarda muvaffak olduğunu da be
lirtmek muhalefet partisi olarak bize düşen 
bir görevdir. Bu itibarla görüşmelerimizin sa
dece sol kanatta bulunan partilerin yerilmesi, 
onların tenkid .edilmesi mânasında tefsir edil
memesi gerekir. 

Bu görüş içerisinde îşçi Partisinin nasıl 
bir hüviyette sosyalist bir parti olarak Tür-
kiyede tecelli ettiğini ifade edebilmek için, 
her şeyden evvel elimizdeki resmî doküman
lara, partinin hüviyetini belirten doküman
lara nazarlarımızı tevcih etmek mecburiyetin
deyiz. Bu dokumanlar partinin tüzüğü, par
tinin programıdır ve ondan sonra parti tüzük 
ve programını tatbik etmek, yürütmek ve o is
tikâmette millete fikir vermek istiyen sayın 
milletvekillerinin ve parti sözcülerinin ko
nuşmaları gelir. Bizim için objektif olabil
mek için birinci plânda sadece ve sadece par
tinin programı, partinin tüzüğüdür. Ondan 
sonra partinin sözcülerinin ve milletvekillerinin 
konuşmaları gelir. Zira bugün siyasi partiler ola
rak tabi bulunduğumuz mevzuat, bu husus
ları âmirdir. Bir parrtinin sözcülüğünü yapan 
bir şahıs veya bir parti namına bir millet
vekili olarak konuşan bir kimse beyanatının 
partiyi ilzam edip etmediği bakımından sorgu
ya tabi tutulmaktadır. Parti, onun fikriyatını 
kabul etmezse, parti onun fikriyatından do-
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layı muaheze edilmez ve bunun misali bugün 
siyasi hayatımızda mevcuttur. Nitekim bir 
sayın milletvekili arkadaşımızın makaleleri 
.Adalet Partisince benimsenmediği için, o ma
kaledeki fikirler Adalet Partisine maledilmedi. 
Siyais hayatımızın mekanizması bugün böyle 
işlemektedir. Bu itibarla biz fikirlerimizi 
evvelâ İşçi Partisinin tüzüğü ve programına 
tevcih ederek, Marks'ın düzeni ile ne dere
ceye kadar yakın veya uzakta bulundukla
rını tesbit edelim. 

İşçi partisinin program ve tüzüğüne baktı
ğımız vakit bir büyük anlayışta Marks'tan 
ayrıldığını görüyoruz. İşçi Partisinin progra
mında ve tüzüğünde aksiyon mevcut değildir. 
Marks'ın tesbit etmiş olduğu hareket, ayak
lanma, ihtilâl aksiyonu mevcut değildir. Bu 
görüş İşçi Partisinin bahis konusu ettiğinrz 
dokümanlarında işçi ve emekçi sınıfına hi-
tabederek, onları örgütleyerek seçim yoliyle 
iktidara gelme şekl'nde tecelli etmiştir. Şu 
halde büyük bir noktada İşçi Partisi Marks'
tan ayrılmaktadır. Marks'ın -bilimsel sosya
lizminin aksiyon safhasında Marks'tan ayrıl
maktadır. Marks'ın aksiyon safhasında Marks'
tan ayrılan İsçi Partisi, bilimsel soyalizmin hangi 
noktalarında Marks'a sadık kalmıştır? 

Yine, İşçi Partisinin elimizde bulunan dokü
manına göre, İşçi Partisinin dokümanlarında 
materyalizme mâkes verilmemiştir. Materya
lizmin esas unsurlarına ve esas tefekkür siste
mine İşçi Partisinin Tüzüğünde ve progra
mında yer yoktur. Aksine, Anayasanın vicdan 
hürriyetine ait hükümleri en tatlı bir ifade 
ile cazip bir şekle getirilmek suretiyle o do
kümana vaz'edilmiştir. Ve bilhassa Dinayet İş
lerinin vicdani müesseseleri tenvir etme yö
nünden herkesin hürmetine mazhar olan Diya
net Teşkilâtı orada tamamiyle Anayasanın 
tasvibetmiş olduğu prensiplere uygun bir şe
kilde tecelli etmiştir. 

İktisadi yönden 500 dönüm kadar bir ara
ziyi kabul etmek suretiyle mülkiyeti kabul et
miş görünüyor. Bu prensip mevcuttur, fakat 
mülkiyet konusuna geldiğimiz vakit de, tüke
tim araçlarında özel mülk'yet, üretim araç
larında, istihsal araçlarında kamu mülkiyeti 
prensibini benimsemiş olduğunu görüyoruz. 
İşte bu noktada bilimsel sosyalizmin en esas 

ekonomik görüşüne sadık bir program olarak 
tecelli ediyor. 

Şimdi, muhterem milletvekilleri, bu .progra
mı ve bu görüşleri yüksek müsaadelerinizle eleş
tirmeye tâbi tutmak isterim. 

Evvelâ Türkiye'de muhalefetlerin tabi ol
dukları birtakım kurallar vardır. Bu kurallar 
tesbit edilmiş değildir, kendiliğinden anane 
olarak taayyün etmiştir ve yine iktidarla
rın muhalefetin zıddına olarak iktidarların 
tabi oldukları, kendilerini kurtarmaya muvaf
fak olmadıkları itiyat müesseseleri halinde de
vam eden birtakım tesir icra editi atmos
feri vardır. İktidarlar bu atmosferlerden 
kendilerini kurtaramamaktadır ve senelerden 
beri iktidar tahavvüllerinde bu tesir yapıcı 
ve tutucu atmosfer daimî surette iktidar hava
sında bir bulut halinde görülmüştür. İşte bu 
atmosferler yönünden muhalefetler v© iktidar
lar eleştirilmek gerekir. Plân ve programları 
bacınından bu noktada da söylenecek sözler 
var. Bu noktada söylenecek sözler istikbâle 
muzaf sözler gibi görünse dahi, istikbâle 
muzaf olma vasfından çok uzaktır. 

Şimdi, muhalefetler son derece cazip olur
lar. Muhalefetler yüzlerini vatandaşlara tev
cih ettikleri vakit, en mütobessim bir çehre 
ile görünmenin şevki içerisindedirler. Vatan
dasın her türlü dâvasının yanındadırlar. Plân 
vo proflTamlarında vatandaşı memnun bırakıcı 
bütün hususlara en büyük bir vuzuh ile itina ile 
sarılırlar. İktidarlara geldikleri vak't de. unut
tukları vakit de kendilerine yapılan tarizlere 
de son derece kızarlar. 

Şimdi, Türkiye'nin bu gerçeği bulunduğu
na göre, muhalefet olarak böyle bir mütebes-
sim çehreye sahip, iktidara geldiği vakit de 
o çehreye, o yüze bakmak dahi istememe gibi 
bir itiyat bizim memleketimizin muhalefet ve 
iktidar atmosferinde bulunduğuna göre, işçi 
Partisinin program ve plânının bir iktidar ha
linde ne gibi tahavvüllere uğrayacağı hususu 
eleştirmeye değer. Ayrıca iktidar bilimsel 
sosyalizm tatbikatı geçirmiştir. Bu fikirler 
Türkiye'ye İşçi Partisinin iddialı eseri olarak 
gelmemiştir. İşçi Partisi bu düzenin kurucula
rından değildir .Bu düzen dünyanın birçok 
yerlerinde tatbikat görmüştür, birçok yerlerde 
mahiyetinden kaybederek tecelli etmiştir* Şu 
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halde memleketimizin sosyal bakımdan morfo
lojisine uygun memleketlerde getirmiş olduğu 
tatbikata bakarsak, bizim memleketimizin is
tikbali için bu hususta söyliyeceğimiz 
sözler istikbale muzaf değil, halden ilham ala
rak söylenilmiş sözler mahiyetinde tecelli 
eder. 

Bilimsel sosyalizm cemiyete hâkim olduğu 
vakit, bir düzen değişikliğinde (ki tşçi Partisi 
düzen değişikliği kasdederken Anayasanın Türk 
Milleti için tavsif ve tarif ettiği düzeni mut
lak surette değiştirmek istiyor. Çünkü bu dü
zen Marks'ın bilimsel sosyalizmine dayanan bir 
düzen değildir. Bu düzende eh esaslı unsur 
olarak mülkiyet hakkı ve karma ekonomi var
dır. Bu düzende materyalizm mevcut değildir.) 

Bu düzenin yerine ikame edeceği bilimsel 
sosyalizmin mutlak surette nasıl tecelli edece
ğine nazarları tevcih etmek gerekir. Tatbikat 
göstermiştir ki, bilimsel sosyalizmin hâkim ol
duğu memleketlerde mülkiyet meselesi tam bir 
problem olarak ortaya çıkmaktadır. Bilimsel 
sosyalizmin hâkim olduğu memleketlerde te
mel hak ve hürriyetler sosyalist tefekkür isti
kametinde seyreder. Bilimsel sosyalizmin hâkim 
olduğu memleketlerde diyanet teşkilâtına han
gi veçhe verilirse verilsin materyalist düşün
cenin tesirinden diyanet teşkilâtını azade bu
lundurmak mümkün olmaz. Biran için tüketim 
araçlarından özel mülkiyet, üretim araçların
da kamu mülkiyetini kabul eden bir ekonomi, 
500 dönümlük bir toprakta mülkiyet yoluna 
gitse dahi, istihsal araçlarını kamulaştırdığına 
göre, gamanla bu mülkiyetin bir istihsal unsuru 
olarak mülkiyet vasfının kaybolacağı kendili
ğinden zahir olur. Yine özel teşebbüse kendi 
programında yer verdiğine göre, özel teşebbü
sün dayanmış olduğu artı değer hükmünün tâ-
mamiyle aleyhinde olduğuna göre ve üretim 
araçlarını özel teşebbüsün elinde bulundurma
yacağına göre, özel teşebbüsün zamanla orta
dan kaybolup gittiğini söylemek mümkündür. 
Bu itibarla bilimsel sosyalizm ister aksiyon yö
nünden Marks'a dayansın ister dayanmasın, 
hangi yönden ele alınırsa alınsın, Türk toplu
mu için mutluluk getirici bir düzeıi olarak ka
bul edilemez kanaatindeyim. Bilimsel sosya
lizmin bütün yönleriyle Y. T. P. olarak kar
şısındayız. (Y. T. P. sıralarından alkışlar) 

Bilimsel sosyalizm cemiyete hâkim olduğu 
vakit, diyanet teşkilâtının ve vicdan hürriyeti
nin bir problem olarak ortaya çıkacağı aşikâr
dır. Evvelâ şu yönden meseleyi mütalâa etmek 
gerekir: Türkiye'de tatbikat geçirecek bir sis
tem, Türkiye'nin gerçekleri yönünden mesele
leri mütalâa etmek gerekir. Nitekim, T. t. P. 
Türkiye'nin gerçekleri yönünden hareket ede
rek tüzük ve programına hüviyet vermiştir. Bu 
itibarla Türkiye'nin gerçekleri yönünden diya
net, teşkilâtının böyle bir düzende nasıl bir hü
viyete bürüneceği, nasıl bir metamorfoz geçi
receği tetkik edilmek gerekir. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye'de lâiklik 
prensipleri yarı lâik Devlet halinde tecelli et
miştir^ Türkiye, tam lâik bir Devlet tatbikatına 
sahip bir memleket olmamıştır. Lâik memle
ketlerde din ile hükümet arasındaki münase
betler çok eski zamanlarda â beri halledildiği 
için, diyanet teşkilâtları hiçbir vakit devlet 
çarkı içinde yer almamaktadır. Lâik memleket
lerde din teşkilâtı tamamiyle devlet bütçesinin 
dışından neşvünema bulmaktadır. İngiliz Lâ
ik Devletinde, sektiler devlet namiyle (meş
gul olan muhterem arkadaşlarımızın malûmu
dur) yâdedilen bu sistem tamamiyle Devletin 
dışında bir müessese olarak devam etmektedir 
ve Devlet bünyesi üzerinde vukua gelen tasar
rufların hiçbirisi bu müessesece teveccüh ek 
memektedir. Türkiye'de tamamiyle aksinedir. 
Türkiye'de yarı lâik Devlet sistemin hâkimdir, 
yarı seküler sistemi hâkimdir. Devletin Büt
çesinin içerisinde diyanet bütçesi vardır. Di
yanet teşkilâtı Devletin kontrolü altındadır. 
Diyanet teşkilâtının saffetinin muhafazası sa
dece Devlet ve Hükümeti idare etmek istiyen-
lerin temiz vicdanlarına havale edilmiştir. Tür
kiye'de lâiklik anlayışı bu durumda bulunduğu
na göre, diyanet teşkilâtını kendi düzeninin 
içerisinde tutmayı İşçi Partisi de esas telâkki 
ettiğine göre, İşçi Partisinin memlekette kur
mak istediği düzen tecelli ettiği zaman diyanet 
teşkilâtının mutlak surette materyalist dü
şüncenin tesiri altında, misallerini görmüş ol
duğumuz memlektlerdeki gibi, bir istikamette 
seyredeceğinden endişe etmemek mümkün de
ğildir. 

Biran için, diğer memleketlerin, demokra
tik esaslara sahip memleketlerin bünyelerin- ! 

deki gibi Diyanet teşkilâtının, bilimsel 
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sosyalizm memlekete hâkim olduğu vakit de 
cemaat teşkilâtı haline geldiğini mülâhaza ede
lim. Cemaat teşkilâtı haline getirmek, ona bağ
lı bulunan insanların muavenetleri ile o teşki
lâtın yürümesini istemek demektir. Şu halde 
Diyanet Teşkilâtı çarkın dışına çıkarıldığı tak
dirde, inanan vatandaşların verecekleri para
larla, yapacakları yardımlarla o .teşkilât de
vam edip gidecektir. 

İktisadiyatında özel mülkiyeti sadece tüke
tim araçlarında kabul eden bir sistem ve ancak 
emeğinin karşılığını aîarak hayatını tanzim 
eden bir vatandaşın bu teşkilâta muavenette 
bulunacağını beklemek muhaldir. (Y. T. P. sı
lalarından alkışlar) Katî surette bu vatandaş 
bu teşkilâta yardım edemiyecektir. Şu halde 
zamanla ifna edilmeye terkedilen ve dekor ha
linde muhafaza edilen bir müessese haline ge
lecektir. 

Marks sistemini iki merhalede tecelli eder 
kabul ediyor. Birinci merhalesi sosyalizm. Bu 
sosyalizmde herkes emeğinin karşılığını ala
caktır, fakat cemiyet gelişip neşvü nema bul
duktan sonra komün teessüs edecektir, komü
nizmin gayesi olan komün teessüs edecektir, o 
vakit herkes ihtiyacına göre alacaktın 

Muhterem, arkadaşlarım, 1966 senesinde Sa
yın Meclis Başkanının başkanlığı altında Rus
ya'ya gitmek şansına sahibolan arkadaşları
nızdan biriyim. Bütün Rusya'da Marks'in pren
siplerini bütün yönleriyle tatbik eden bir mem
leket. Tercümanlarımıza gördüğüm levhaların 
ne olduğunu sorduğum vakitte bana dediler M, 
«Şu levhanın bir tanesi, büyük gördüğün ve 
herkese hitabetmek için azîm harflerle yazılan 
şu levha, (komünizmin hedefine doğru) diyor.» 
Ve kendisine sordum ben : «Elli seneden beri, 
elli seneye yakın bir müddet tatbikat geçir
diğiniz halde hâlâ komünizmin hedefine var
madınız mı?» Yani komünizm elli sene tatbi
kat geçirmiş, hâlâ emeğinin karşılığını alama
maktadır, hâlâ ihtiyacının karşılığını alacak 
safhaya gelmemiş. Şu halde bu hiç tahakkuk 
etmiyecektir. Binaenaleyh Marks'ın ütopik 
sosyalistlere tevcih ettiği hayal de, muallâkta 
kalma mevzuu bizzat Marks'ta tecelli etmiş, 
şu halde Marks kendi kendisiyle çelişmeye gir
miştir ve bu cemiyette devlet çarkı içinde bulu
nan Diyanet Teşkilâtının nasıl bir hale geldi
ğini yakından gözlerimle gördüm. Elbetteki 
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biz T. 1. P. nin Rusya'daki gibi bir tatbikatı 
arzuladığını söylemek suretiyle ilmî ve politik 
anlayıştan uzaklaşacak insanlar değiliz. Kati
yen iftira ve tezvir yoluna gitmek suretiyle 
T. I. P. ni arz etmiş olduğu hüviyetin dışında 
mütalâa etmeyi katiyen siyasi şahsiyetler ola
rak kendimize yakıştıramıyoruz. T. t P. bu 
yolda değildir. Fakat tatbikat geçirmiş bir 
memleketin, bize çok yakın bir memleketin il
mî sosyalizmi telâkki edişi şeklinde bizim te
lâkki etmiyeceğimizi hiçbir şekilde ispat ede
mez. Karşımızda Mısır bulunmaktadır. İslâm 
tarihinin şu zamanlarından ta bugünlere ka
dar müşterek hayata, müşterek içtimai mües
seselere sahip bulunduğumuz bir topluluktur. 
İşte orada bilimsel sosyalizmin nasıl neticelen
diğini gördüğümüz vakit, T. 1. P. toplumunda-
da aynı şekilde neticeleneceğinden endişe et
mekte haklı olduğumuza kaaniiz. 

Elbetteki Mısır lâik bir memleket değildir. 
Diyanet teşkilâtını bütün yönleriyle kabul et
mektedir. Memleketimizde Diyanet Teşkilâtı 
sadece bir yönü ile tecelli eder. Dinî meseleleri, 
şöyle bir çemberi ihata eder: İnsanla Allah 
arasındaki münasebetler, itikatlar ve muame
leler yani muamelât. İnsanların insanlarla mü
nasebetleri, cemiyetlerin cemiyetlerle münase
betler ve nihayet nikâhlanmalar. Bu meseleleri 
İslâm dini ihata etmektedir. Türkiye'deki re
formlar ve inkılâplar Diyanet Teşkilâtını sa
dece ve sadece ibadet ve itikat müessesesi ile 
meşgul olan bir cihaz haline getirmiştir. Mı
sır'da böyle değildir. Eğer Mısır'da diyanet he
nüz mevcudiyetini muhafaza ediyorsa, diğer ta
raflarının budanması suretiyle merhale geçir
mektedir, henüz itikat ve ibadata Mısır'da 
sıra gelmemiştir. Allah ile kul arasındaki mü-
nasbete sıra gelmemiştir. Toplumların birbiriyle 
münasebeti üzerinde münakaşa cereyan etmek
tedir ve din erbabına sosyalist rejimin Islâ-
miyetin aslından neşet ettiği hakkında zorla 
eser yazdırılmaktadır. Bunun karşısında İslâm 
dininin bu prensiplerle bağdaşmıyacağını ilân 
eden insanlar darağaçlarma götürülüp asıl
maktadır. Elbetteki bu memlekette bu şekilde 
bir tecelliye mazhar olan sistemin Türkiye'de 
bize endişe verici merhalelere duçar olacağım 
söylemek hiçbir veçhile bizi haksız çıkaracak 
bir iddia olamaz. 
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Muhterem arkadaşlar, düzen değişsin, düzen 
değişmelidir, diyen Sayın T. t. P. ne, komşu 
olarak burada oturduğumuz T. 1. P. ne politik 
ve ilmî yönden Y. T. P. olarak tevcih etmiş ol
duğumuz eleştirme ve tenkidler burada hitam 
buluyor. 

Kendisiyle birlikte Türk siyasi hayatında 
«düzen değişmelidir» sedasını çıkartan Sayın 
C. H. P. ne de Y. T. P. olarak sol partilerin kar
şısında yer alan bir parti olma hasabiyle söy-
liyecek bâzı sözlerimiz vardır. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Muhalefete muhalefet. 

KASIM KÜHREVİ (Devamla) — Tam bir 
samimiyetle fikirlerini bu kürsüden ifade eden 
hiçbir fert hiçbir şeyden korkmaz muhterem 
arkadaşım ve esas korkması lâzımgelen insanlar 
hakiki hüviyetlerinin dışında Türk seçmenine 
kendisini arz edecek ondan rey almaya çalışan 
insanlardır. Günün birinde hüviyetleri belli ol
duğu vakitte vicdanları korkar; kendileri, kor
kakların ta kendisi olur. (Y. T. P. ve A. P. sıra
larından alkışlar). 

Ancak, gönül ister M, arkadaşlar, bu bahse 
geçmeden evvel, bu diyanetle ilgili bir hususu 
yüksek huzurlarınızda ifade etmeyi bir veci
be sayıyorum. * 

Düzenimiz hakkında bilâhara, içinde bulun
duğumuz düzenin aksak yönleri hususunda 
söyliyeceklerimiz var; fakat Diyanet Teşkilâtı
nın gönüllerin arzu ettiği tam bir hüviyetle 
tecelli etmesi için benim tetkikatımın beni var
dırdığı netice olarak arz edeyim: Mutlak suret
te devlet çarkının dışına çıkarılması gerekir. 
İdeal veçhesi budur. Türkiye'nin gerçekleri kar
şısında bu mümkün görünmiyebilir, fakat bu 
yana doğru gitmenin dinî müesseselere karşı 
duyduğumuz hürmet bakımından zaruri oldu
ğuna inanıyorum. Diğer memleketlerdeki gibi, 
Diyanet Teşkilâtı bir muhtar cemaat teşkilâtı 
hüviyetine getirilmelidir. Her şeyden evvel biz 
Y. T. P. olarak inanıyoruz ki, Türkiye'deki bil
cümle ilerici hareketler,' bilcümle devrimler köy 
ünitesine maledilmediği müddetçe üzerinde 
daima münakaşa edilen konular halinde kala-
çaktır. Bilcümle ileri hareketler, bilcümle ye
nilikler köy ünitesine maledilmelidir. Köy üni
tesine maledilmesi için kafasını bâtıl itikat
lardan tecridetmiş olan köy imamı ile, din nos
yonuna sahip öğretmenin köye ulaştırılması ile 

kabil olur ve rutin çalışmaları bu yöne tevcih 
etmek suretiyle ve tamamen bu ünite tesis edil
dikten sonra Diyanet Teşkilâtının hüviyeti ka
falarda tersim edilen şekilde düşünülebilir. Bu 
teşkilâtı, hiyerarşisini seçimle ortaya getiren 
bir teşkilât olmalıdır. Meselâ Türkiye, gönül is
tiyor, öyle bir vasata varsın ki, her türlü bâtıl 
itikadı kafasından sıyırmış atmış imam gelsin 
kaza müftüsünü seçsin. Kaza müftüleri toplan
sın gelsin vilâyet müftülerini seçsin. Vilâyet 
müftüleri gelip Diyanet İşleri Başkanını seçsin 
ve işte böyle bir sistem kurulduğu vakit de an
cak demokratik ülkelerdeki lâisizim Türkiye'de 
tecelli etmiştir, denebilir ve böyle bir teşkilâtın 
içerisinde elbetteki her türlü inanç ve tema
yülün de kıymetlendirilmesi lâzımdır. Ezcümle 
üzerinde çok münakaşa edilen alevî tandanslı 
vatandaşların da böyle bir cihaz içerisinde 
inançlarının ele alınması ve onlara hitabedil-
mesi de zaruri olur, fakat Türkiye için belM-
de bu bir idealdir, tahakkuku mümkün görün
miyebilir. 

Sayın milletvekilleri, düzen değişmelidir ve 
muhakkak değişmelidir, diyen anamuihalefet 
partisi, acaba düzen değişmelidir, derken ha
len içinde bulunduğumuz düzen dinamik bir 
hamleyle Anayasanın tarifettiği düzene ulaş
tırılsın mı demek istiyor? Halen içinde bulun
duğumuz, aksaklıklarını hep birlikte mütalâa 
etmiş olduğumuz düzen, dinamik bir hareketle 
zamanla aksaklıkları bertaraf edilmek sure
tiyle Anayasanın istihdaf ettiği düzen kurulsun 
mu demek istiyor? Yoksa Anayasanın bünyele
ri, arz etmiş olduğum düzeni mi değişsin demek 
istiyor? Diğer bir tabirle İşçi Partisinin istediği 
şekilde düzeni Anayasanın bütün müesseseleriy
le birlikte değişsin mi istiyor? Yoksa filhal 
içinde bulunmuş olduğumuz düzenin aksaklık
ları giderilmek suretiyle Anayasanın tarif etti
ği düzen teessüs etsin mi demek istiyor? işte 
biz bu noktada vuzuh varmak için mâruzâtta bu
lunacağız. 

Sayın Ekrem Alican'ın özlü makalesinde de 
ifade ettiği veçhile bu noktada vuzuha varmak 
fuzulî çekişmelerden, birbirimizi kırıcı itham
lardan bizi fariğ tutma imkânını bahşedecektir. 
Halk Partisinin bu sedasının ifade ettiği mâ
nayı lâyıkı ile değerlendirebilmek için Halk 
Partisinin bugüne kadar geçirmiş olduğu mer
halelere kısaca nazar atfetmekte fayda vardır. 
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Muhterem arkadaşlar, bugün burada sizlere 
hitabetmek zevk ve şerefine eren arkadaşınız 
siyasi hayata 1950 de girmiştir. Siyasi hayata 
1950 de başlıyan bir insan olarak müşahedele
rine ve Halk Partisine maledilmesi mümkün 
olan dokümanlara dayanarak konuşacaktır. 

1950 senesinde Halk Partisinin hazırlamış 
olduğu serbest bir seçimle iktidar tahavvülü 
vukua gelmiştir. Seçim kanunu münasebetiyle 
burada arz ettiğim gibi, böyle bir seçim kanu
nu hazırlamanın şerefi elbette M, 0. H. P. ne, 
aittir. C. H. P. bu seçim kanunu ile bir anda 
bir dislokasyon, bir yer değiştirme, mekân de
ğişimine imkân vermiştir ve kendisi muhalefet 
sıralarında altmış milletvekili ile Parlâmentoda 
temsil edilmiş, onun karşısında Türk Milletinin 
coşkun reyleriyle gelmiş bulunan bir iktidar 
vardır. C. H. P. o iktidar karşısında dört sene
lik bir devre içerisinde sadece mazisini müda
faa etmek suretiyle bir muhalefet yapmıştır. 
Çünkü iktidarın coşkunluğu daima C. H. P. ne; 
«sen şunları yaptın, şunları yapmadın, şunları 
yaptın, şunlann mesulüsün» şeklinde ithamları 
icabettirdiği için müdafaasını yapmak lüzumun
da kalmıştır ve 0. H. P. Türk Milletine mal 
edecek siyasi fikir ve mücadeleyi tüketmiştir. > 
C. H. P. bu devrede, tâbirimi mazur görsünler, 
tamamiyle samimî bir inanç olarak arz ede
yim, tükenmiş bir parti olarak zuhur etmiştir; 
fikir bakımından, aksiyon bakımından, halka 
mal edilmesi mümkün olan mücadele sistemi 
bakımından... 

Sene 1954; seçimlere gidilmiştir, C. H. P. 
Mecliste bulundurmuş olduğu milletvekilliği 
adedini muhafaza edememiştir. Bu aded anide 
yarıya dönmüştür. Halkın coşkunluğu ve psiko
lojisi o şekilde tecelli etmiştir ki, muhalefet 
partisi sıraları bir anda yarıya inmiştir ve işte 
muhalefetin fonksiyonunu icra edememesi kar-

# şısında iktidar partisini frenlemek ve iktidar 
partisinin vadettiklerini millete biran evvel 
yapmasını, yerine getirmesini söylemek suretiy
le D. P. nin, o günkü iktidarın bünyesinden 
bir muhalefet zuhur etmiştir. Bu zuhur eden 
muhalefet basma ispat hakkı talebiyle ortaya 
çıkmıştır. Fakat müdafaasını yapmış olduğu 
meseleler Türk toplumunda bütün münevverle
rin kafasında yer etmiş meseleler olan bu top
luluk, iktidar partisinin bağrından çıkan bu 
muhalefet, o günkü iktidarın muhalefette iken 

iktidara karşı savunduğu fikirlerin savunucusu 
olarak ortaya çıkan bu muhalefet, her şeyden 
evvel Anayasanın değişmesini talebetmiştir. Bu 
muhalefet mevcut o günkü Anayasanın değiş
mesini istemiştir. Bu muhalefet temel hak ve 
hürriyetlere dayanan bir anayasa istemiştir. 
Bu muhalefet çift meclis esasma dayanan bir 
siyasi ve teşriî organ istemiştir. Hülâsa bu mu
halefet bugün içinde bulunduğumuz sistemi o 
gün de müdafaa etmiş ve bu bayraklarla orta
ya çıkmıştır. 

Zamanla bu muhalefet, Hürriyet Partisi 
halinde tecelli ettiği vakit O. H. P. aradığı fi
kirleri bulmuş ve bu partiye mensup bulunan 
insanların elindeki bayrakları alarak kendi saf
larında bunların münakaşasını, mücadelesini 
yapmış ve bu dâvanın hâmisi, müdafii sadece 
kendisi olmuş ve Türk toplumuna bunları ma-
letmek için kampanyalara girmiş ve Hürriyet 
Partisini'sinesinde eritmiştir. O günkü Hürri
yet Partisinin hatipleri seçim meydanlarında 
millete hitabederken, o günün bozuk ekonomik 
düzenini yererken, o günün meselelerini münev
vere maletmek için beliğ ve veciz hitabelerle 
vatandaşın gönlünü kazanmaya çalışırken, va
tandaşın o hatibe parmaklariyle göstermiş ol
duğu her rey seçimde Halk Partisinin sandığı
na atılmış ve Halk Partisi 180 mebusla Mecli
se gelmiştir. Şu halde Halk Partisinin fikriya
tı, Demokrat Partinin bünyesinden kopan bir 
fikriyat olarak Halk Partisine maledilmiş ve 
Halk Partisi bu devrede bu fikirlerin mücadele
sini yapmış, bu fikirleri gerçekleştirmek için 
harekete geçmiştir. 

Halk Partisi bu fikirlerin mücadelesini ya
parken, iktidar tahavvülü vukua gelmiş, ihti
lâl olmuş ve bilâhara Halk Partisi bu fikirleri 
Kurucu Meclis kanaliyle realize etmiştir. Bura
sı bir gerçektir, bunu, bir gerçek olarak ifade 
etmek mecburiyetindeyiz. Kurucu Meclisin na
sıl terekkübettiği, nasıl meydana geldiği üze
rinde durulursa, bu müesseseleri Halk Partisi
nin bu kanalla tahakkuk ettirdiği fikri kabul 
edilir. Çift Meclis, Kurucu Meclis, Anayasa 
Kurucu Meclisi,, içinde bulunmuş olduğumuz 
şu düzen, bize hitabetmek imkânını bahşeyli-
yen bu düzen Halk Partisinin Kurucu Meclisi 
tarafından tahakkuk ettirilmiştir. Halk Parti
sinin Kurucu Meclisi bu fikirleri tahakkuk et
tirdikten sonra Halk Partisi, - gene tâbirimi 
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mazur görsünler - 1950 senesinin fikren tüken
miş bir partisi halinde tecelli etmiştir. Halk 
Partisinin, bu müesseseleri kurduktan sonra, 
millete, seçmene hitabedecek birtakım fikriya
tının bulunmaması dolayısiyle Halk Partisini 
yermek haksızlıktır. Bu müesseseleri kurma pa
hasına böyle bir duruma düşmeyi Halk Partisi 
bakımından bir muvaffakiyet saymak lâzım. 
Fakat. muhalefetlerle iktidarların, gene mem
leketimizde tâbi olduğu kendiliğinden teessüs 
etmiş birtakım kurallar vardır. Muhalefetler 
seçmen kütlelerini kazanmak yolundadırlar, seç
men kütlelerini kazanmak isterler. Seçmen kütle-
lelerine kendi fikirlerini maletmek suretiyle, on
ları, ona ikna etmek suretiyle harekete geçerler. 
İktidarlar ise tutucu vasıflarını muhafaza eder
ler. Muhalefetler, kendilerini iktidara getire
cek seçmen kütlesi tahakkukuna kadar son de
rece aktif, son derece dinamiktirler. O seçmen 
kütlesi teessüs edip iktidar olarak Meclise in
tikal ettikten sonra bir durgunlaşma, o kütle ile 
iktifa etme kuralından kendilerini kurtaramaz
lar ve işte Halk Partisi, seçimlere Kurucu Mec
lis safhasında kendisini iktidar olarak gördüğü 
için, mutlak surette bir'seçime girerse iktidar 
olarak Meclise geleceğine kaani olduğu için, 
tutucu bir iktidar o devirde Mecliste bulunma
masına rağmen, cemiyette ve hayatta tutucu 
bir iktidar olma vasfiyle tecelli etmiştir, mille
te malolmuş başka fikirlerin mücadelesini yap
mamıştır. Millete maledilmesi gereken başka 
fikirlerin mevcudolduğuna kaani olmamıştır. 
Araştırmaları ve tetkikatı, Halk Partisini böy-' 
le bir zarurete götürmemiştir. 

Seçimden sonra Halk Partisi iktidar olarak 
1961 Meclisine gelememiş, koalisyonlar teessüs 
etmiştir. Halk Partisinin seçmen olarak kendi
sini iktidara getirecek çoğunlukta bir kütleye 
hitabetmediği görülmüştür ve kendi bünyesi
nin içerisinde bunun münakaşaları belirmiştir, 
bunun münakaşaları Halk Partisini bâzı fikri
yata doğru itmiştir ve işte bu fikriyata itiş ne
ticesinde Halk Partisinin mücadelesinin cere
yan etmiş olduğu plâtformlarından, birdenbi
re ortanın solundan olduğu avâzesi yükselmiş
tir. Halk Partisi fikriyat olarak bu devrede or
tanın solundadır ve ortanın solundaki prensip
lerin müdafiidir. Ortanın solunda olduğu ka
naatinde Halk Partisi içinde bulunan arkadaş
ların samimî olduklarına kaaniim. Her şeyden 
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i evvel Halk Partisinin genç ve dinamik genel 
sekreterinin bu fikriyatta tamamiyle samimî ol
duğuna kaaniim. Tam bir samimiyet ve heye
canla yazmış olduğu; «Ortanın Solu» kitabı 
gözden geçirilirse nasıl bir heyecanla ve bir 
hamle ile ortaya atıldığı görülür. Bunda sami
mîdir. Şu halde samimiyetle ortanın solunu 
müdafaa ederken, Halk Partisi olarak müda
faa edilecek husus; doktrinden gelen bir orta
nın solu partisi olmadığına göre, doktrin hüvi
yetine bürünmemek olacaktır. Halk Partisinin 
itina ile üzerinde duracağı, husus, doktrinden 
gelen bir sol parti olmadığına göre, propagan-

\ dalariyle, faaliyetleriyle ve itilmeleriyle dokt
rine doğru gitmemeye gayret etmesidir. 

Dokümanlarının ve samimiyetine inandığı
mız hatiplerin ve yazarlarının eserleri tetkik 
edilirse, Halk Partisinin kendisine demokratik 
bir sosyalist hüviyet vermek yolunda olduğu 
anlaşılır. Halk Partisi demokratik bir sosyaliz
mi memlekete getirmek istiyor. Demokratik 
sosyalizmin Marks ile olan ilgisi, - Sayın Ali İh
san Göğüs'e de bir konuşmamda söylediğim 
pribi - otomobil mucidi olan Ford'un ilk icadet-
+iği model ile bugünkü 1968 modeli arasındaki 
fark kadar birbirinden uzaktır. (A. P. sıraların
dan, «Motorların çalışma prensibi hep birdir» 
sesleri) Muhterem arkadaşım, motorların tür
lü türlü cinsleri icadedilmistir. Motorlar bir 
nvensibe göre çalışmakla beraber ortaya attık
ları mahzur birbirinden farklıdır. 

Demokratik sosyalizm; Halk Partisi bugün 
o hüviyette değildir. Bizim Y. T. P. olarak an-
lavısımız, Halk Partisinin bugün demokratik 
Rosvalist hüviyetinde olduğu merkezinde değil
dir. Faalivetleri eğer kontrol altına alınır, sa
mimî insanlar tarafından ona istikamet verilir
se müncer olacağı netice demokratik sosya
lizmdir. Halk Partisinin Marksist bir anlayışa 
varması, Halk Partisinden uzaktır. Kanaatin
deyiz. 

Halk Partisi, içinde bulunduğumuz düzeni 
değiştirmek istiyor. Anayasa düzenini değiştir
mek istemiyor kanaatindeyim. Halk Partisi
nin konuşmalarını dikkatle dinlersek ve ken
dimizi, Halk Partisinin konuştuğu vakitler, se
nelerden beri onu dinlerken taassup hislerimi- -• 
zin feveran etmesine hâkim olarak dinlersek, 
göreceğiz ki, Halk Partisi, sadece ve sadece 
içinde bulunduğumuz düzenin bozukluğundan 
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müştekidir. Bir dinamik hareketle Anayasanın 
düzenine doğru gitmeyi talebetmektedir. Şu 
halde muhterem Hak Partili arkadaşlarımın 
propagandalarında bilimsel sosyalizmin slogan
larını terk etmeleri gerekir. 

Evvelâ bilimsel sosyalizmin karsısında bu
lunduğu bir düzen Halk Partisinin karşısında 
değildir. Halk Partisi bilimsel sosyalist değil, 
Halk Partisi demokratik bir sosyalist olacaktır. 
Demokratik sosyalist oluşunun karşısında bu 
memleketin münevverleri olamaz. Demokratik 
sosyalist bir hüviyet Parlâmento için lüzumlu 
bir unsurdur. Bunda, Avrupa parlâmentoları
nı bilen herkes müttefiktir. 

Halk Partisinin karşısındaki düzen, bilimsel 
sosyalizmin hedef aldığı düzen değildir. Bu iti
barla Halk Partisinin karşısındaki düzene, 
Halk Partisi hatiplerinin, «kapitalist düzeri» 
diye hücumda bulunmaları tamamiyle bilimsel 
sosyalizmin tâbirini kullanmak mânasına gelir. 
Halk Partisinin kendisine vermek istediği hü
viyetiyle demokratik sosyalizmin karşısındaki 
düzen, Avrupa'da tenkidlerine şahidolduğumuz 
düzen olduğuna göre, özel mülkiyete dayanan 
düzendir, özel teşebbüse yer veren düzendir. 
Bu itibarla Halk Partisi karşısındaki düzene 
hücumlarını tevcih ederken özel mülkiyete da
yanan düzen, özel teşebbüse dayanan düzen 
şeklinde hücumlarını tevcih ederse demokratik 
bir sosyalistin hücumlarına mâruz kalmış in
sanlar olarak o düzene mensubolanlar fikirle
rini serdederler ve yine Halk Partisi bu özel 
teşebbüse dayanan düzen, özel mülkiyete daya
nan düzenin sermaye tahavvülünden dolayı al
mış olduğu vasfım göz önünde bulundurursa, 
bu düzene «sömürü düzeni» diyemez, bu düze
ne, «sömürücü düzen» diyemez. Mâruzâtımın 
başında arz ettiğim gibi, artı değer fikrine hü
cum eden bilimsel sosyalist, artı değer sömürü
nün ta kendisi olduğu için sümürü düzenidir 
diyor. Halk Partisi sömürücüler vardır, der
ken; artı değerin varlığından dolayı sömürü 
ithamını karşısında bulunduğu sisteme tevcih 
etmiyor. Halk Partisi Sayın Genel Sekreterinin 
özlü ve vasıflı konuşmasında da ifade ettiği gi
bi, birtakım aracılar, tefeciler vasıtasiyle sö
mürülmeye karşı sömürü kelimesini kullanıyor. 
Şu halde tâbirimi mazur görsünler; bilimsel 
sosyalizmin tâbiri ile demokratik sosyalizmin 
kurulmasına çalışmak çok yanlış neticelere 
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müncer olabilir. Korkarız ki, Y. T. P. olarak, 
Halk Partisi bilimsel sosyalizmin tâbirlerini 
kullanmak suretiyle hız vermiş olduğu propo-
gandasında meydandan veciz hitabeler ilân 
ederken, vatandaş oyunu kendisine göstererek, 
tıpkı Hürriyet, Partisi karşısında yaptığı gibi 
götürüp İşçi Partisinin sandığına atmasın. 
(A. P. sıralarından alkışlar) 

Gerçi Hürriyet Partisinin, dolayısiyle Halk 
Partisinin zimmetine kaydedilmiş oylar, Halk 
Partisi tarafından İşçi Partisinin veznesine te
diye edilecektir, fakat bu tediye tarzından Hür
riyet Partisine mensup arkadaşlarım, hangi par
tide bulunurlarsa bulunsunlar memnun olmıya- ı 
caklardır. 

Çok muhterem milletvekilleri; her iki parti 
sayın hatiplerin düzen değişsin, derken, düzen 
değişsin talebine en kuvvetli mucip sebep ola
rak Türkiye'deki gelir dağılımındaki adaletsiz
liği ileri sürmektedirler. Türkiye'de gelir dağı
lımında bir adaletsizlik vardır, şu halde düzen 
değiştirilmek suretiyle gelir dağılımında den
ge tesis edilmelidir. Gelir dağılımı için son za
manlarda yapılan bir etüt, ilk etüt olmanın 
kıymetini ve yine ilk etüt olmanın noksanlıkla
rını ihtiva eder. Bu rfsere göre, gelir dağılımı
nı tesbit eden esere göre, gelir dağılmında den
gesizlik vardır. Alt ailelerin gelir dağılımını 
tesbit eden cetveldeki yüzdelere göre, alt beş
te birlere ait nisbetler çok düşüktür; üst beşte 
birlere ait nisbetler ise çok yüksektir. Bu, ta
rım dışı sektörde kendini göstermektedir. Ta
rım dışı sektörün ise gelişmekte ve genişlemek
te olduğu göz önünde bulundurulursa, yeniden 
dağıtıcı tedbirlere başvurulmadığı takdirde, 
dengesizlik daha da artacaktır. Bu hüküm doğ
rudur, gelir dağılımındaki dengesizliği ifade 

, eden bu fikir doğrudur ve Türkiye'de denge
siz gelir dağılımı vardır. Fakat bilimsel sosya
list olanlar, hücum ettiği sistemlerde gelir da
ğılımı tamamiyle âdilâne olduğu halde, «Düzen 
değişsin» demişlerdir. Şu halde İşçi Partisine 
mensup bulunan muhterem hatiplerin, «Düzen 
değişmelidir» derken mensuboldukları, bağlı 
bulundukları sistem yönünden düzenin değiş
mesi gerektiğini ileri sürdüklerine inanmak ge
rekir ve Halk Partisi ile birlikte, gelir dağılı
mında adaletsizlik ve dengesizlik vardır, içinde 
bulunduğumuz düzen biran evvel Anayasanın 
tavsif ettiği düzene ulaştırılırsa bu gelir dağılı-
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mı düzelir diyenlerle birlikte bu Mecliste çok 
kişiler vardır. Bu gelir dağılımını tesbit eden 
esere tenkidler de yöneltilmiştir. Gelir dağılı
mı rakamlarının tam bir, hakikat ifade edebil
mesi için, gelir dağılımının yapılması için gere
ken donelere ve dokümanlara sahibolmadığın-
dan neticelerden şüphe etmek lâzımdır, diyenler 
olmuştur. Neticelerden ne kadar şüphe edersek 
edelim, gelir dağılımındaki adaletsizlik ve den
gesizlik Türkiye için bir gerçektir muhterem ar
kadaşlarım. Bu cetvele bakarsak, Sadun Aren'-
in de burada ifade ettiği veçhile, gelir dağılı
mında aylık gelirleri 250 - 500 lira arasında 
olan aileler bütün aile toplamının yüzde 78 ini 
teşkil etmektedir. Gelir bakımından ekseriyeti
ni aylık 250 ilâ 500 lira arasında geliri olan 
ailelerin teşkil ettiği bir memlekette, gelir da
ğılımı bakımından adaletsizlik vardır demek 
gerçeklere tamamiyle mutabık ifadede bulun
mak manasınadır. 

Gelir dağılımındaki dengesizliğin kesifleşti-
ği, kesafet peyda etmiş olduğu bölgeler, Türki
ye'de iktisaden az gelişmiş olan bölgelerdir, 
Türkiye'de iktisaden az gelişmiş olan bölgeler
de bu gelir dağılımındaki dengesizlik daha zi
yade kendini göstermektedir. Her şeyden evvel 
az gelişmiş bölgelerin ekonomik ilerlemeler ba
kımından, iktisadi ilerlemeler bakımından 
problemlerini halletmiş memleketlerin de geç
mişlerinde var olduğunu kabul etmek gerekir. 
iktisaden geri kalmış bölgeler her memleketin 
iktisadi gelişmeleri zamanında olmuştur. Tür
kiye'de de iktisaden az gelişmiş bölgeler var
dır. Gelir dağılımındaki dengesizlik buralarda 
daha fazla müşahede edilmektedir. Hele bilhas
sa Doğu - Anadolu'ya gidildiği vakit de bu srelir 
fert başına yıllık gelir olarak 600 lira ile 1 300 
lira arasında bir fark ifade edecek şekilde, ka
ramsar bir hüviyetle karşımıza çıkmaktadır. Bu 
hususta yazılmış olan makaleler arasında ve ya
zılar arasında, bu rakamları veren ve bunların 
üzerine mutlak surette eğilmek icabettiğini söy-
liyen kıymetli müellifler vardır. Ezcümle, Dr. 
Savaş'm - galiba İktisadi Kalkınma Dairesi 
Başkanı - bu hususta yazmış olduğu özlü ma
kale zikre değer. Yıllık fert başına gelirin 600 
ilâ 1 300 lira arasında değiştiği bir bölge naza
rı itibara alınırsa, kötü ideolojilerin ve Mark
sist doktrinlerin yerleşmesi için gereken vasat
lar bakımından, Türkiye'de üzerine ehemmiyet

le eğilinmesi gereken yerlerimizin olduğu ken
diliğinden ortaya çıkar. 

Bu noktaya gelmiş iken Sayın C. H. P. Ge
nel Sekreterinin Doğu hakkında gerçeğe tama
miyle mutabık, samimî ve cesaretle burada ifa
de edilmiş sözleri dolayısiyle, Parlâmentoda ilk 
defa bir parti genel sekreterinin teşhis ederek 
burada koymuş olduğu fikirler itibariyle, bah
setmiş olduğu bu noktalara tamamiyle iltihak 
ederek, ben sadece bu bölge hakkında alınması 
gereken tedbirleri arz edeceğim. 

Parti sözcüsü olarak burada konuştuğum 
için, Y. T. P. adına burada konuştuğum için, 
şahsım adına mütalâa ve mülâhazalarımı ser-
detmekten imtina edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar; her şeyden evvel bu 
bölgeleri faktör teçhizatı bakımından gözden 
geçirmek lâzımdır. Her şeyden evvel faktör teç
hizatı bakımından bu bölgelere bakmak lâzım
dır ve faktörlerin prodüktivitesi •bakımından 
bu az gelişmiş bölgelerin morfolojisini ortaya 
koymak icabeder. Doğu Anadolu'da, her şey
den evvel önde gelen bir faktör unsuru olan 
nüfus üzerinde durulmak gerekir. Nüfus aded 
olarak fazla, fakat prodüktiviteye iştirak bakı
mından, aranılan vasıflar yönünden yetersizdir. 
Dr. Savaş'm makalesine göre yetersizdir ve an
cak yüzde 46 veya yüzde 48 nisbetinde aktif 
olarak prodüktiviteye iştirak etmektedir. 

Nüfusun ancak 1/4 ü okur - yazardır. Sa
yın Dr. Savaş'in makalesinde verdiği rakamla
ra göre, okuma - yazma bilenlerin ancak yarısı 
ilkokul mezunudur. Yüzde 1 nisbetinde lise 
mezunu vardır, yüzde 2 nisbetinde meslek oku
lu mezunları vardır ve yüzde 1 nisbetinde de 
üniversite mezunu vardır. Nüfus, Anadolu'nun 
bu bölgesinden İç - Anadolu'ya doğru iktisadi 
morfoloji dolayısiyle göç etmektedir. Şu hal
de en esaslı unsurun mevcudolmadığı bir mın-
takaya,. kalkınma hızı verme bakımından, ikti
darların mâruz kalacakları müşkülât kendili
ğinden ortaya çıkmaktadır. Arazi bu bölgede 
yüzde 15 nisbetinde ekime müsaittir. Yüzde 60 ı 
meradır, yüzde 25 i dağlıktır. Hayvancılık yö
nünden buralara nazarlarımızı tevcih edersek, 
kış uzun sürdüğüne göre, hayvanların beslen
me ürünleri bakımından yüzde 92 bir azlık gö
rülmektedir ve yetersizlik mevcuttur. Mera 
nisbeti yüzde 60 olmasına rağmen, mevcut bü
yük baş Sayvanlara nisbet edildiği vakit de 
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yüzde 26 bir eksiklik arz etmektedir. Bölgede 
tamamiyle kapalı ticaret hâkimdir. Şu halde bu 
bölgenin bu hüviyetten kurtarılması için sarf 
edilecek gayretlerin ne kadar zor ve güç oldu
ğunu, daha başlangıçta kabul etmek gerekir. 

Evvelâ Devlet yatırımları ve harcamaları bu 
bölgeye ne şekilde tevcih edilmiştir? Şimdiye 
kadar yazılar Devlet harcama ve yatırımları
nın imkânlar nisbetinde ve imkânlar zorlanmak 
suretiyle olduğu merkezindedir. Doktor Savaş 
öyle söylüyor, özel sektör yatırımları, bu böl
gede özel sektör olmadığı için, mevcut değildir. 
özel sektör denen bir sınıf bu bölgede olmadı
ğı için, özel sektör yatırımları da bu bölge için 
bahis mevzuu olamaz. Şu halde bu bölgenin ve 
buna müşabih bölgelerin özel sektöre cazip ha
le getirilmesi lâzımdır, özel sektör cazip hale 
getirilmezse, bölgede mevcudolmıyan özel sek
tör yerine, dışarıda bulunan özel sektörün ge
lip burada yatırım yapması beklenemez. Çare
ler olarak, Doktor Savaş'm ifade ettiği veçhile, 
evvelâ Devlet harcamalarında bir üstünlük, bir 
rüçhaniyet tanımak mecburiyeti vardır, özel 
sektörü buraya cazbedebilmek için gereken ted
birleri almak lâzımdır, özel sektör için bu mm-
takaların cazip hale getirilmesi gerekir, özel 
sektörün bunda menfaati da vardır, istihsal 
çokluğu dolayısiyle bu mmtaka ve bunun gi
bi mmtakaların yetersizliği bakımından bir ta
lep meselesi ile karşıkarşıya kalabilir. Hülâsa 
olarak bu mmtakalar için, az gelişmiş bölge
ler için, Şarkt'a ve Garp'ta da mevcut bu böl
geler için bölge plânlamaları yapmak müm
kündür. Anaplânla ahenk halinde bulunan böl
ge plânlamaları yapmak suretiyle bu bölgelerin 
kalkınmasına hizmet etmek gerekir. Bu plânla
malarda vergi muafiyeti gibi kota tahsisindeki 
rüçhaniyet gibi bâzı cazip hususlar va'zedilmek 
suretiyle mmtaka özel sektörün yatırım yapa
cağı bir mmtaka haline getirilebilir. 

Muhterem milletvekilleri, biz inanıyoruz ki, 
plânın hedefine ulaşması için, gelir dağılımın
daki dengesizliğin giderilmesi için, atılacak her 
adımın istikran ve sağlamlığı için Anayasa'-
nın tavsif ve tâyin ettiği düzene süratle ulaş
mak lâzımdır. Bu istikamette yola çıkarken, 
huzursuzlukların yaratıldığı bugünkü siyasi or
tamda her şeyden önce bâzı tâbirler üzerinde 
de vuzuha varmamız şarttır. 

Vuzuha vardırılması gereken bugünkü poli
tik sloganların başında idarede reform, toprak
ta reform gelmektedir. 

idarede reform, Anayasa hükümleri içeri
sinde idare mekanizmasının ağırlığını vatanda
şa hissettirmiyecek, vatandaşın idareyi yürüten
lere karşı itimat ve sevgisini artıracak istika
mette bir idari ıslahat... Buna yürekten «Evet» 
diyoruz. İdarede yapılacak ıslahat vatandaş 
üzerinden, Devlet mekanizmasının, Hükümet 
mekanizmasının yükünü kaldırmalıdır. Aksi 
takdirde bürokrasilere boğulmuş bir idare kar
şısında vatandaşta husule gelecek menfi haleti 
ruhiyenin, kötü doktrinlerin arayıp da bulamı-
yacağı bir hüviyet olacağına inanmak gerekir. 
Islahatta büyük çapta tasarruf sağlanacaktır 
kanısındayız. Birinci Beş Yıllık Plân, Devlet hiz
metlerinin iyi organize edilememesi dolayısiyle 
büyük israflara gidildiğini görmüş, organizas
yonu ıslah için araştırmalar yaptırmıştır. Her 
alanda olduğu gibi idarede de gelişme ve ilerle
menin ön şartı, ihtiyaçları ve çarelerini ilmî 
usullerle araştırıp tesbit etmektir. Bu araştır
malar yapılmıştır. Bu çalışmalar merkezden 
muhtarlıklara kadar idarenin düzeltilmesini ön
görüyordu. Bu konuda sükût ve ataleti, huzur
suzlukların bertaraf edilememesinin âmilleri 
arasında saymaktayız. 

Tarım sektöründeki gelirimiz bugünkü se
viyesinde tutamyız. Toplumun hayat seviyesi
ni artırmak ve gelir dağılımında denge sağla
maya doğru gitmek için köylümüzü daha ve
rimli bir istihsal âmili haline getirmeye mecbu
ruz. Bu fikirde herkes müttefiktir. İnsanla top
rak arasındaki münasebetleri düzenlemek, işte 
bu yönden istenmektedir. Toprak reformunun 
mânası da, Devletin süratle bu münasebetleri 
memleket gerçeklerine göre kurmasıdır. Bu mü
nasebetleri düzenlemenin zirai, malî, içtimai, 
hukukî ve idari yönleri vardır. 

Ziraatte çalışanların birbirleriyle, Devletle, 
Anayasa ile kurulmuş bulunan hukuk düzeni 
ile, ekonomik düzenle yakından ilişkileri var
dır. Bu prensiplere ve yönlere riayet edilerek 
yapılacak demokratik bir toprak reformu mül
kiyet aşkı yaratacaktır. Toprağa bağlanmış, 
mülke sahip bir köylü sınıfı doğacaktır. Komü-
nizan gayeli toprak reformundan bizim kasdet-
tiğimiz demokratik toprak reformu işte bu nok-
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tada ayrılmaktadır. Her memleketin şartlarının 
arz ettiği hususiyetlere göre demokratik toprak 
reformu ele alınır. Toprak reformu ile ziraatte-
ki teknolojik ilerleme ve gelişmeler arasında 
kuvvetli bağlar mevcuttur. Toprak reformu ile 
zirai teknolojik gelişme programlan birbirleri
ne bağlıdır. Bu itibarladır ki, senelerden beri 
toprak reformunu tarım reformunun bir unsu
ru olarak mütalâa ve müdafaa etmekteyiz. An
cak bu bağlar insan haysiyetine yaraşır bir va
sıfta, hürriyet düzeni içerisinde, kamu yararı, 
genel ahlâk sosyal adalet, temel hak ve hürri
yetler prensipleri göz önünde bulundurularak 
dinamik bir hamle ile insan ve toprak "münase
betlerini düzenlemeye mâni teşkil etmemeli. 

Çok muhterem milletvekilleri, Yeni Türkiye 
Partisi olarak bütçe tasarısına tevcih ettiğimiz 
eleştirmeler burada sona ermiştir. Bütçenin 
Türk Milletine hayırlı olması temennisiyle Yeni 
Türkiye Partisi adına hepinize en derin sevgi 
ve saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Türkiye İşçi Partisi Grupu adı
na Sayın Sadun Aren, söz sırası sizindir, buyu
run. 

T. i. P. GRUPU ADINA SADUN AREN 
(İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Adalet Partisinin bu üçüncü bütçesini ve 
iktisadi politikasını eleştirmek üzere, Türkiye 
İşçi Partisi adına eleştirmek üzere karşınızda bu
lunuyorum. 

Evvelâ Hükümetin geçmiş yıllardaki icraa
tını değerlendirmek, sonra da önümüzdeki yıl 
için yapmayı tasarladığı işler hakkında eleştiri 
ve görüşlerimizi sunmak istiyoruz. Hükümetin 
icraatım değerlendirirken esas itibariyle kendi 
düşünce sistemleri içinde kalacağız. Kendi ba
şarı ölçülerini kullanacağız. Çünkü görülecektir 
ki, Hükümet kendi görüşünün, kendi kalkınma 
felsefesinin mihengine vurulduğu zamanda ba
şarısızdır. Ancak şunu da hemen söylemek iste
rim: Bizim yolumuz, yani sosyalizm memleket
teki sosyal gelişmeleri görmek ve bunları tutarlı 
bir sistem halinde anlamak, kavramak demektir. 
Yani hayatla, gerçeklerle tam bağlantı halinde
dir. Bundan ötürü eleştirmelerimizin ve değer
lendirmelerimizin sosyalist açıyı ihtiva etmeme
sine imkân yoktur ve elbette ki, asıl bu açıdan 
yapılan eleştiriler gerçekten başarı ölçüşüdür
ler. 

Adalet Partisi iktidarının kalkınmamız konu
mdaki temel görüşünü evvelâ özetlemek iste-

•im. Bu görüş şudur: Kalkınmanın temel unsur
ları yani sanayileşme, ihracat, ithalât, büyük iş
ler müteşebbis denilen bir sınıf eliyle yürütüle
cektir. Ayrıca kalkınma konusunda yabancılar
la işbirliği yapılacak, bunlardan bol kredi alı
nacak ve yabancı kapitalistlerin yurdumuza ya
kacakları yatırımlardan yararlanılacak, bunla
rın yapacakları •ihracat ile memleketin döviz 
kaynakları takviye edilecektir, iktidarın kal
kınma konusundaki temel görüşü hiçbir değer 
yargısı vermeden 'kısaca budur. 

Şimdi biz diyoruz ki, iktdarın bu hedefleri 
gerçekleşmişse; yani sanayici müteşebbis sınıf 
memleketteki yatırım kaynaklarını kontroluna 
ılabilmişse ve bunları yatırımlara yöneltmişse, 
ihracatçılar mallarımızı dış piyasalarda daha iyi 
değerlendirmeye ve yeni yeni piyasalar bulma
ya başladılarsa, yabancılardan bol ve ucuz kre
di elde ediliyorsa, yabancı özel sermayenin yur
da akışı hızlanmışsa ve bu sermaye ürettiklerini 
dışarıya ihracetmeye başlamışsa Hükümeti hiç 
değilse kendi ölçüleri içinde başarılı sayacağız. 

Sayın milletvekilleri, bilindiği gibi Hüküme
tin kendi anlayışına göre memleketi kalkındır
mak üzere sanayici özel sektörü geliştirmesi için 
yapması lâzımgelen en önemli iş tarım kesimin
de meydana gelen yatırılabilir fazlanın sanayi
ci sınıfın eline ve kontroluna geçmesini sağla
maktır. Çünkü sınai yatırımlar ancak bu fonlar 
sayesinde artırılabilir. Oysa, gene hepimiz bili
yoruz ki, tarımdaki bu fazla, bu yatırılabilir 
fonlar büyük toprak sahiplerinin, tefeci tüccar
ların, ihracatçıların ve kasaba eşrafı dediğimiz 
kimselerin eline geçmektedir. Bunlar feodal 
düzenden kalma sınıflar olduğu için ellerine ge
çen bu fonları sınai yatırımlara yöneltmezler, 
fakat kendi yaşayış anlayışları içerisinde yani 
israfil bir şekilde istihlâk ederler. 

Demek oluyor ki, bu geri sınıf ve zümrele
rin ekonomik güçleri kırılmadıkça, yani yatırı
labilir fazla üzerindeki kontrolları bertaraf edil
medikçe bir sanayici müteşebbis sınıfın gelişme
sine imkân yoktur. Bu geri sınıf ve zümrelerin 
ekonomik hâkimiyetlerini kırmanın, (Çünkü ka
pitalist yoldan kalkınma bunu zorunlu kılar) 
tek yolu toprak reformu yapmak, tefecilikle et
ken şekilde mücadele etmek, bu maksatla müs
tahsilin mahsulünü değerlendirirken soyulması-
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nı önlemek için Devlet alım ofisleri veya koope
ratifler kurmaktır. Bu ekonomik tedbirlerin ya
nı sıra, köylüyü bu kimselere Devletle olan iliş
kilerinden ötürü yani mahkemelerdeki, tapu 
idairelerindeki, sağlık konusundaki işlerinden 
ötürü muhtaç duruma düşmekten kurtarmak 
için Devlet idaresinde tam halkçı bir tutum ve 
uygulama sağlamak lâzımdır. 

Oysa Hükümet bütün bu konularda hiçbir 
şey yapmamıştır ve yapmak niyetinde de de
ğildir. Toprak reformuna karşıdır. Tefecilik ve 
vurguncu aracı ticaretle mücadele etmemektedir. 
Halkın kendi hakkını kendisinin araması, ağa
lara, heylere muhtacolmaması konusunda da 
tam ters bir tutum içindedir. Partizanlık yap
maktadır. Halka bu konuda yardımcı olan ida
reciler, yol gösteren öğretmenler işlerinden alın
makta, sürülmekte, cezalandırılmaktadırlar. 

Bütün bu değişikliklerden yararlanacak 
olan, memleketi kalkındıracağına iktidarın ümit 
bağladığı müteşebbis sınıfın tutumuna gelin 
ce: Bahsini ettiğimiz feodal sınıflarla mücadele 
etmeyi bu sınıf aklından bile geçirmemektedir. 
Oysa bütün dünyada tarih bu iki sınıfın müca
delesini gösterir. Kapitalist gelişme ve kapi
talist sınıfın geri feodal sınıflarla mücadelesi 
suretiyle gelişmiştir. Halbuki bizde bu böyle 
değildir. Yani devrimci ya da daha hafif bir 
ifade ile memleketi modernleştirici bir davra
nış içinde bulunmamaktadır. Bu sınıfın bütün 
arzusu Devletin halk sırtından sağlıyacağı para
larla zahmetsizce sermaye sahibi olmak ve bu
nunla derme çatma bir imalât sanayii kurmak
tan ibarettir. Odalar Birliği tarafından geçen 
ay toplanan sanayi kongresine sunulan sanayii 
koruma ve geliştirme kanun tasarısı bu sözleri
mizi teyidetmekte, bu sınıfın da ne kadar hazır
cı ve sömürücü olduğunu ortaya koymaktadır 
Tek bir misal olmak üzere bu tasarının bir mad
desinin, bir fıkrasını okuyorum. 14 ncü mad
dedir. «Bakanlar Kurulu sanayi işletmelerinin 
kuruluş gereklerine göre Hazineye ait yer ve 
binaları ve bunların kullanma haklarını, mev
zuata uygun olarak kamulaştınlacak taşınmaz 
mallan..» Yani başkalarının mallarım kamulaş-
tıracak, «taşınmaz malları ve bunların kullan
ma haklarını, sanayi sahası veya sanayi işlet
mesi yeri olarak sanayi teşebbüslerinin bir veya 
bir kaçına en çok 99 yıl süre ile bedelsiz tah

sis edebilir.» Ebediyyen demiyor. Sanayicile
rin görüşü budur. Yani geri dediğimiz sınıf
lar kadar geridir zihniyeti. 

Bu durumda yapılmak istenenin şu olduğu 
anlaşılmaktadır: Halkın sırtındaki eski sömü
rücüler indirilmeden bir de bu sözde modern 
sanayici sınıf bmdirilecektir. Bu tahliller gös
teriyor ki, memleketimizde gerçekten devrim
ci, kalkınmayı başaracak bir kapitalist sınıf 
böyle bir sınıfın zihniyetini ve dinamizmini 
taşıyan ve öncü olabilecek bir zümre yoktur. 
Zaten müteşebbis sınıf 18 ve 19 ncu yılların 
özel şartlan içinde Batı - Avrupa'da doğmuş, 
gelişmiş ve artık tarihî görevini bitirmiştir, 

Memleketimiz için böyle bir sınıfın gayret
lerine bel bağlamak, yani özel sektörcülüğe bel 
bağlamak abesle iştigal etmek, tarihin şartla
rını geri döndürmeye çalışmak demektir. Za
ten memleketin objektif şartlarının böyle olma
sından ötürüdür ki, Hükümet de bu konuda me
selenin izah etmeye çalıştığımız sınıfsal özüne 
inen ciddî adımlar atmamış, atamamıştır. Ya
ni yapı değişikliği denilen şeyleri yapmamıştır. 
Çünkü unutmamak ve hatırda tutmak lâzımdır 
ki, Adalet Partisi yanlız kapitalistlerin değil fa
kat aynı zamanda bu geri ve sömürücü feodal 
cmıflann da partisidir, onlann da menfaatle
rini savunur. 

Sayın milletvekilleri, şimdi Hükümetin ikin
ci önemli kalkınma aletine geliyorum. Yani dış 
kredilere ve yabancı özel sermaye yatınmlan-
na. Hükümetin bol kredi elde etme ve bol ya
bancı sermaye celbetme hesapları da gerçekleş
memiştir. Bilindiği gibi 1967 de 800 milyon do
larlık ithalât yapılması plânlanmıştı. Oysa ger
çekleşen ithalât ilk muvakkat rakamlara göre 
690 milyon dolardan ibaret kalmıştır. Bu mik 
tar 1986 yılındaki ithalâttan 28 milyon dolar, 
plân hedeflerinden ise 110 milyon dolar geride
dir. Bu gerilemenin 1967 plânını ve yatıranla
rını bir hayli etkilemiş ve kısıtlamış olması ge
rekir. ithalâttaki bu gerilemenin sebebi umu
lan miktarda dış kredi sağlanamaması ve ya
bancı sermaye gelmemiş olmasıdır. 

Bu arada özellikle döviz kazancımızı artır
masına Hükümetin bel bağlamış olduğu yaban
cı sermaye yatınmlanna dikkatinizi çekmek is
terim. Petrol dâhil bu sermayenin durumu şöy
ledir: 
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1965 yılında 22 milyon dolar yabancı ser
maye gelmiş, 15 milyon dolar yabancı sermaye 
tarafından kâr transfer edilmiştir. 1966 da 
otuz milyon dolar gelmiş 16 milyon dolar kâr 
transferi yapılmıştır. 1967 nin ilk on ayında 
11 milyon dolar gelmiş, 20 milyon dolar git
miştir ve özel yabancı sermaye bir ihracat yap
mamıştır. Yapamamakta değil, yapmak da iste
memektedir. Bunun daha geçen gün iktidara 
bağlı, iktidara dâhil bir üyenin gazetelerdeki 
beyanlarında da gördük. 

Görülüyor ki, şu en basit görüntüsüyle bile 
yani gider ve gelir olarak yabancı özel sermaye 
aleyhimize işlemektedir. Gelenden daha çok 
kâr transfer etmektedir. Bunlar ihracat yapıp 
memlekete döviz kazandırmak şöyle dursun, 
döviz yükü olmaya başlamışlardır ve aşırı kâr
lar sağladıkları için emme - basma tulumbalar 
gibi memleketin çok kıt ve değerli imkânlarını 
<hem de döviz olarak dışarıya aktarmaktadırlar. 
Kaldı ki, yabancı sermayenin sebebolduğu dö
viz kaybı bundan da ibaret değildir. Bunla 
nn kurdukları işletmeler hammaddeleri itiba
riyle dışarıya bağlıdırlar. Bundan ötürü bir ele 
ithalâtı artırarak döviz kaybına sebebolmakta-
dırlar. Demek oluyor ki, Hükümetin yabancı 
sermaye konusundaki ümitleri hangi açıdan ba-

1 kılırsa bakılsın boşa, çıkmıştır ve üstelik asıl 
I yanlıştır. 

Dıs iktisadi ilişkilerimiz konusunda şu ra
kamları da dikkatlerinize sunmak isterim: 1965 

"1 yılında borç faizi olarak 30 milyon dolar, borç 
/taksiti olarak 161 milyon dolar, kâr transferi 
* olarak 15 milyon dolar olmak üzere 206 milyon 
, dolar; 1966 da 29 milyon faiz, 119 milyon borç 
\taksiti, 16 milyon kâr transferi olmak üzere 
^164 milyon dolar; 1967 de de muvakkat rakam-
Nlara göre 33 milyon dolar faiz, 113 milyon do
lar borç taksiti, 24 milyon dolar kâr transferi 
almak üzere 170 milyon dolar dışarıya ödeme 
yapılmıştır, hiçbir şey karşılığı olmadan. De 
mek oluyor ki, memleketimiz dış iktisadi iliş
kileri dolayısiyle son üç yılda, ortalama olarak 
180 milyon dolar civarında bir ödeme yükü al
tına girmiştir. Bu meblâğ ihracat gelirimizin 
üçte birinden fazladır. Bugünkü tutum devam 
ederse bu, çok daha da kötüleşecektir. Bu nok
taya tekrar avdet edeceğim. 

Şimdi kalkınmamızın en önemli konusu olan 
ihracat konusuna geçiyorum. 

1967 yılı ihracatımız fındık ve tütündeki bü
yük artıştan ötürü ve hemen hemen diğer bütün 
kalemlerin azalmasına rağmen plân hedefi olan 
510 milyon doları aşmış. 520 milyon dolara ulaş
mıştır. Ancak bu durumu bir basan saymaya 
imkân yoktur. Çünkü arızîdir, bir iki madde
deki artıştan ötürüdür, diğer bütün maddeler
de azalma vardır ve özellikle mamul madde İh 
racatında hiçbir gelişme olmamıştır. Hükümetin 
ihracat konusundaki politikası ananevi ihraç 
mallarımızı gerçekten ananevi olan ihracatçıla
rın satması ve mamul madde ihracatının da baş
lıca vergi iadesi tedbirleriyle teşvik edilmesin
den ibarettir. Şimdi gerçek duruma bakalım. 

ihracatçı zümresi mahsullerimizi dış pazar
larda değerlendirmekten acizdir. Bunlar yüzler
ce seneden beri ihracatçı oldukları halde ya ya
bancılar gelip mahsullerimizi alırsa satabil 
mekte, ya da yabancı şirketlerin basit birer 
komüsyoncusu durumundadırlar. Bazen bu ko-
müsyonculuğu bile başaramamaktadırlar. Zey
tinyağı rezaleti ortadadır ve bu rezaletin dik
kate değer bir yönü de zeytinyağı yağlarımızı 
nihai alıcıya değil de rakip bir müstahsil mem
lekete, italya'ya satıyor olmamızdır. Bunca yıl
lık ihracatını yaptığımız zeytinyağlarımızı bu 
şekilde ancak toptancıya satabilmek tecrübeli 
ihracatçılarımız için her halde bir yüz karası 
olmak gerekir. Bu ihracat tacirleri yeni ihraç 
maddelerini, meselâ yaş sebze ve meyveyi, gay
ret istediği için, risld. göze almak gerektiği 
için, zekâ ve kabiliyet istediği için potansiyeli
mizle kıyaslanabilecek ölçüde ihracetmemekte, 
edememektedirler. 

Mamul madde ihracatına gelince; başlıca 
kurtuluş yolumuz olan bu konuda Hükümetin 
aldığı ve başlıca vergi iadesinden ibaret olan 
tedbirler, sonucun ispat ettiği üzere, hiçbir et
ki yapmamıştır. Çünkü bu tedbirler zaten geç 
kalmış tedbirlerdir. Bu tedbirle ihracat teşvik 
edilmiş olmaz, ihracatın önündeki bir engel 
kaldırılmış olur. Mamul madde ihracatını teş
vik etmenin asıl yolu yeni pazarlar bulmaktır. 
Batı memleketlerine, sosyalist memleketlerde 
ve üçüncü dünya memleketlerinde ısrarla ve bü
yük bir inançla yeni pazarlar aramalı. Sosya-
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list memleketlerle olan özellikle iktisadi ilişki
lerimizi politik mülâhazalarla kısıtlamamalıyız. 
Çünkü başka hiçbir memleket böyle yapmamak
tadır. Bu fırsatı kaçırmamalıyız. Bu piyasala
rı kapabildiğimiz kadar kapmalıyız. Pazar bu
lunduktan sonra fiyat meselesi önemli değildir. 
Bu bütün dünyada böyledir. Hangi fiyatla sa-
tabilirsek o fiyatla satarız ve farkı Devlet Ha
zinesinden karşılarız. Ancak bu işi yapabil
mek için ihracatın mutlaka Devlet eliyle yapıl
ması gerekir. Böyle yapılmazsa aradaki farkın 
Devlet kasasından finanse edilmesi, ihracatı 
geliştirmek için halkın sırtından bu ihracatçı
ları zengin etmek sonucunu verir. Demek olu
yor ki, geçen yıl birkaç kalemdeki fevkalâde 
sayılacak artışlar hariç diğer bütün kalemlerin 
ihracatı azalmıştır. Mamul madde ihracatında 
bir gelişme olmamıştır. Bu bir başarısızlıktır 
ve bu başarısızlık, ihracat böyle başı boş bıra
kıldığı müddetçe devam edecektir. 

Sayın milletvekilleri, şimdi Hükümetin ik
tisadi başarısızlığının genel bir göstergesine, 
fiyat istikrarsızlığına, hayat pahalılığına gel
mek istiyorum. Ticaret Bakanlığı Konj oktur 
Dairesinin hazırladığı fiyat endekslerine göre 
1966 yılının Kasım ayından 1967 yılının Ka 
sim ayına kadar geçen bir yıllık süre içinde 
toptan eşya fiyatları % 5,6; Ankara geçinme 
endeksi % 8,7; İstanbul geçinme endeksi % 15,8; 
yalnız gıda maddeleri fiyatlariyle Ankara'da 
% 11,9 istanbul'da % 17,4 oranında artmışlar
dır. Neşredilmiş olan resmî istatistikler Kasım 
ayına kadar geldiği için ancak bu aya kadar 
olan rakamları veriyorum. Elbetteki, az geliş
miş bir memlekette fiyatların mutlak bir istik
ran beklenemez. Bir miktar fiyat artışı nor
maldir ; yüzde iki, yüzde üç. Fakat bahsettiğim 
fiyat artışları büyük artışlardır. Bu tolerans 
limitinin üstündedir. Memleket bir enflâsyona 
girmiştir ve bunun önümüzdeki yılda daha da 
şidetleneceği için sebepler vardır. Oysa halkı
mızın büyük çoğunluğunun gelirleri bahsettiğim 
oranlarda artmamıştır. Onlann hayat sıkıntısı 
çoğalmıştır. Buna karşılık bu fiyat yükselme
lerinden zaten iktisaden güçlü bir sermayedar 
zümre aşın ölçülerde yararlanmıştır ve yarar
lanmakta devam edecektir. 

Bu konuyla ilgili olarak dikkatlerinizi özel
likle tütün, üzüm, incir, pamuk, fındık gibi ih

raç maddelerimizi üreten milyonlarca köylümü
zün durumuna çekmek isterim. Bu mahsulle
rin fiyatlan dış piyasalara bağlıdır. Yurt için
deki fiyat artışlannı takibetmezler. Bu sebep
ten enflâsyon bu üreticileri bilhassa ezer. Nite
kim bu yıl da hepsi perişan olmuşlardır, ihraç 
fiyatlarının yükselmemiş olması bunlann mah
sullerine düşük fiyat vermek için sebebolarak 
öne sürülemez. Çünkü geçimleri itibariyle iç fi
yatlara bağlıdırlar. İhraç mahsulü yetiştirme
nin külfeti ve riski yalnız bu mahsullerin üreti
cilerine yükletilemez, Oysa yıllar yılı bu hep 
böyle olmuştur. Bu grup halk ezilmiş, ihracat
çılar kârlannı almakta devam etmiş ve bu ezi
len ve bu ezilme pahasına elde edilen dövizler 
ucuz fiyatlarla ithalâtçılara devredilmiştir. Bu 
durumu önlemenin yolu bugünkü ihracat ve it
halât düzenine son vermek ve bunlan Devlet 
eliyle yapmaktır. 

Fiyat artışlanndan ya da aynı şey demek olan 
enflâsyondan ayrı olarak geçim sıkıntısından 
bahsetmek istiyorum. Türkiye'de kâr hadleri 
yüksektir. Bu her yerde, fakat özellikle sanayi 
mamullerinde böyledir. Bunun sebebi sanayi 
mamulleri sahasında rekabetin yokluğu, arala
rında anlaşabilecek kadar az sayıda firmalann, 
hattâ bazen tek bir firmanın piyasalara hâkim 
oluşudur. Bunun misalleri çoktur; meselâ, oto
mobil, otomobil lâstiği, ampul, buz dolabı, diş i 
macunu, ilâç, gazoz, margarin ve ilâh.. Bunun) 
örnekleridir ve bu örnekler çok artınlabilir, 
Bu durumda olan firmalar mallannı monopolcü 
dediğimiz fiyatlarla yani çok yüksek fiyatlarla] 
satabilmekte ve normal üstü kârlar elde ede
bilmektedir. Hükümetin tek tük bunlarla uğ
raşmaya kalkıştığını görüyoruz, ilâç fiyatlan-
nm, akü fiyatlannın indirilmesini istemek gibi* 
Şüphesiz ki, bunlar başarısız olmaya mahkûmA 
hattâ çocukça sayılacak teşebbüslerdir. Kapi/ 
talistlerin nasıl kişiler olduğunu, kânn insanfa 
neler yaptırabileceğini, kısacası özel sektörcîi-
lük zihniyetini gerçekliği içinde tanımamış ol
manın belirtileridir bunlar. Dünyanın hiçbir 
memleketinde bu gibi teşebbüsler, yani mono
pollerin fiyatlannı indirme teşebbüsleri hasardı 
olmamıştır. Unutmamak lâzımdır ki Hükümet 
özel sektöre değil, özel sektör Hükümete daha 
çok hâkimdir. Bugünkü teknolojik seviye, iş
letme ünitelerinin büyük olması zorunluğu hele 
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az gelişmiş memleketlerde yeni kurulan her sa
nayi tesisini zorunlu olarak tekel durumuna sok
maktadır. Yani bu durum, az gelişmiş memle
ketler için özellikle tabiîdir. Gelişmenin tabiî 
bir sonucu. Rekabet artık lâfta kalmıştır, iş^ 
te büyük fabrikaların Devlet eliyle kurulması
nın lüzumunun bir başka nedeni de budur. 

Sayın milletvekilleri, kısaca vergi konusu
na da değinmek istiyorum. Hükümetin geçen 
yılki icraatı arasında. 

Bu konuda geçen yıl başlıca iki tedbir 
alınmıştır. Birisi asgari geçim indiriminin ge
nişletilmesi ve hesaplamada dekont sisteminin 
uygulanmasıdır. Bu, dört yıl önce atılması ka
nunlaşmış olan doğru bir adımın dört yıl erte
lendikten sonra gerçekleştirilmesinden ibaret
tir. Hükümet bu gecikmenin vebali altındadır. 

Diğer tedbir bilindiği gibi tasarruf bonola-
riyle ilgilidir. Bu tedbirle aylık 1 200, galiba 
fiilen 1 362 liranın üstünde geliri olanlardan 
vergi yerine borç almak devamlı bir usul haline 
getirilmiştir. Oysa bilindiği gibi borçlanma de
vamlı bir gelir kaynağı olarak düşünülemez. 
Bir zaman sonra, anapara ödenmeye başlanın
ca Hazinenin çarkı boşa dönmeye başlar. Ayrı
ca yüksek gelirlerden borç, düşük gelirlerden 
vergi almak vergi adaletiyle hiçbir şekilde bağ
daşamaz. 

Bu arada vergi sistemindeki adaletsizliğin 
ne derecede artmış olduğunu şu rakamlarla dik
katinize sunmak isterim. Beyannameli mükel
leflerin beyan ettikleri yıllık ortalama safi ka
zançların yıllar itibariyle seyri şöyledir, yuvar
lak rakam olarak söylüyorum : 1960 - 14 000 
lira; 1961 -13 000 lira; 1962 -11 500 lira; 1963 -
11 500 lira; 1964 -12 000 lira; 1965 -13 000 lira; 
1966 - 15 000 lira. Yani 1960 da yüksek, sonra 
azalıyor, sonra tekrar yavaş yavaş yükseliyor. 
1960 yılındaki yüksek beyan dikkati çekmek
tedir. Rakamlar bunlardır. Oysa aynı 7 senelik 
devrede, nakdî gelirler ve toptan eşya fiyatları 
da % 30 oranında artmıştır. Bu artışlar dikkate 
alınırsa 1966 da beyan edilen ortalama safi ge
lir 1960 ölçüleriyle 9 000 lira değerindedir. Bu 
düşüklüğün kaçakçılık oranının artmasından 
gayrı bir sebeple izah edilmesi zordur. Bu ka
çakçılık da Hükümetin tutumiyle ilgilidir. Kal
dı ki, her zaman söylediğimiz gibi, vergi adaleti 
tek başına gelir dağıtımını değiştiremez, gelir 

dağılımındaki adaletsizliği düzeltemez. Gelir da
ğılımındaki adaletsizlik yapısal değişikliklerle 
düzeltilir. Bu yapısal değişikliklerin de tashih 
edemediği bâzı adaletsizlikler vardır. Meselâ 
aynı durumdaki insanın kimisinin çocuğu yok
tur, kimisinin azdır, bu gibi konularda vergi 
adaleti bir işe yarar yani ancak rötuş yapabilir. 

Sayın milletvekilleri, Hükümetin geçen yılki 
icraatı ve bu icraatın başarısızlığı hakkında 
söyliyebileceklerimiz bunlardan ibarettir. İkti
sadi başarısızlıkları üzerinde söyliyeceklerimiz 
bunlardan ibaret. Şimdi bu icraatiyle ilgili bir 
başka konuya geçiyorum, personel meselesine. 

Memleketin personel dâvasına Hükümet el 
sürmemiştir. Geçen yıl bütçeden maaş ve ücret 
alanlara yapılan cüzi zam hem yetersiz kalmış, 
hem de İktisadi Devlet Teşekküllerinde ve ma
hallî idarelerde çalışan memurlan kapsamı dı
şında bıraktığı için adaletsiz olmuştur. Ayrıca 
çıkarılması gerekli tüzükler hâlâ sürüncemede
dir. Buna karşılık geçen yıl içinde çeşitli memur 
gruplarına tazminat veren, ek görev almalarını 
sağlıyan birçok kanunlar çıkarılarak ücret dü
zeni daha da çok içinden çıkılmaz bir hale so
kulmuştur. Perakende olarak yapılan bu zam
lar personel reformunun malî yanının - ki, bü
tünüyle sıkı sıkıya bağlıdır - gerçekleştirilmesi 
için gerekli ödenenin ayrılabilmesini ve rasyo
nel ve âdil bir şekilde kullanılmasını da önle
miştir. 

Personel dâvasını böylece olduğu gibi yüz
üstü bırakan Hükümet işlerini yürütmek için 
Devlet idaresi fikriyle katiyen bağdaşamıya-
cak ve ilerde sayısız güçlükler çıkaracak olan 
bir yola sapmıştır. Bu yol Başbakanlık etra
fında mümtaz ve mukaveleli bir personel gru-
pu toplamak ve önemli işleri bu personele gör
dürmektir. Bu çok kötü bir yoldur. Personel 
dâvasına el atmıvan Hükümet ayrıca memur
lara karşı her türlü partizanca baskıyı yapmak
tan çekinmemektedir. Her kademedeki memur 
bu baskıya mâruzdur. Öğretmenlere yapılan 
baskı ise burada üzerinde durulamıyacak kadar 
malûm ve meşum olmuştur. Bütün bunlann 
sonucu olarak Devlet daireleri işlemez hale gel
miştir. Vatandaşların dairelerde işlerini gördü-
rebilmeleri her zamandan daha güç ve sıkıntılı 
bir iş halini almıştır. 

Sayın Milletvekilleri, kısaca rejim meselesi
ne de değinmek istiyorum. Yurdumuzdaki çe-
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şitli sınıf ve tabakaların hareketlendiği ve Ana
yasadaki haklarını savundukları memnuniyetle 
karşıladığımız bir oluşumdur, işçi hareketlerini, 
talebe yürüyüşlerini, mitingleri kasdediyorum. 
Bunları bir rejim buhranının belirtileri olarak 
görmek yanlıştır. Tersine bu hareketler saye
sinde Anayasa düzenimiz sağlamlaşmakta ve ye
rine oturmaktadır. Rejim için en büyük tehlike 
irticai akımdır, tek tehlike bu akımdır. Çünkü 
yalnız bu akım Anayasa düzenini bütün temel 
müesseseleriyle değiştirmeyi hedef almıştır. Bu 
akımın teşvikçilerini, gerisinde yatan kuvvet
leri din adamlarında aramamak lâzımdır. Din
darlık başka şey, irtica başka şeydir, irticaın 
gerisindeki kuvvetler Anayasa düzenimizin hal
kın hakalrını almak üzere uyanmasından zarar 
gören ve telâşa düşen sömürücü sermayedarlar, 
ağalar, tefeciler, yabancılarla işbirliği yapan 
kimselerdir. Bunların arkasında da Amerikan 
emperyalizmi vardır. Türkiye'nin kalkınmasını, 
toparlanmasını istemiyen Amerikan emperya
lizmi vardır. Hükümetin rejim düşmanlarını bu 
çevrede araması ve asıl onların nefes alış - ve
rişlerini dinlemesi lâzımdır. 

Sayın Milletvekilleri, şimdi Hükümetin önü
müzdeki yıl içinde yapmayı tasarladığı işlere 
geliyorum. 

Bilindiği gibi Adalet Partisi Hükümetinin 
iktisadi doktrini kapitalizm yani özel sektörcü-
lüktür. Bunu tekrarlıyoruz. Bundan ötürü ha
zırlamış olduğu plânın ve bunun uygulama esas
larının özünü özel sektörü çeşitli yollarla des
teklemek ve teşvik etmek tedbirleri teşkil et
mektedir. 1968 programında yer almış olan bu 
teşvik tedbirlerinin başında özel sektöre kamu 
sektöründen fon aktarılması gerekmektedir. Bu 
suretle aktarılacak olan fonların tutarı 
347 000 000 lira teşvik fonu, 100 000 000 lira 
karma teşebbüslere katılma payı, 198 000 000 
lira karşılık paralardan özel sektöre aktarma 
olmak üzere 645 000 000 liradır. Plân Uygula
ma Kanunu müzakere edilirken Sayın Başba
kan bu fonlarla büyük sermayedarların değil 
hayvancılık, balıkçılık, meyvacılık gibi küçük 
ve yaygın işlerin de destekleneceğini ifade et
mişti. Şimdi bakalım hangi çeşit üretim faali
yetleri gerçekten bu fonlarla desteklenecekler
dir? Bu husus yıllık programın 52 ve 53 numa
ralı tablolarında gösterilmiştir. Gerçekten bu 

üretim faaliyetleri arasında hayvancılık, balık
çılık ve meyvacılık da vardır. Ancak bunlar için 
ayrılan fon tutarı 60 000 000 liradan, yani top
lamın yüzde 11 inden ibarettir. Geri kalan kı
sım gemi inşaatı, motor sanayii, kimya sanayii, 
turizm gibi konulara harcanacaktır. Bunlar ise 
büyük işletme konularıdır. Bu hususu teyit için 
bu fonlardan bir şahsa verilebilecek kredi mik
tarının ne olabileceğini belirtmek isterim. Prog
ramın uygulama esaslarına dair kararın 28 nci 
maddesine göre bu fonlardan alınabilecek kre
dilerin miktarında her hangi bir sınır konulma
mıştır. Yalnız iki milyon liradan fazla kredi ve
rebilmek için Devlet Plânlama Teşkilâtının 
olumlu mütalâasını almak lâzımdır. Rahatlıkla 
söyliyebiliriz ki, uygulamada kredi talepleri iki 
milyon liranın daima çok üstünde olacak. Zaten 
desteklenecek yatırım nevileri göz önüne alınır
sa,. yani gemi inşaatı, motor sanayii, kimya sa
nayii gibi, iki milyon liranın altında kredilerin 
lâfı bile olmıyacağı açıktır. Demek oluyor ki bu 
fonlar esas itibariyle büyük teşebbüslere verile
cektir. 

Şimdi bir de bu kredilerin faiz ve ödeme 
şartlarına bakalım. Bu hususta kararnameye 
ekli bir sayılı listede bilgi verilmiştir. Bu bilgi
lere göre âzami faiz % 3 ilâ % 9 arasındadır. 
Yani banka faizlerinin çok altındadır. Vâde 10 
veya 12 yıldır. Ayrıca sektörlerin ekserisi için 
3 yıllık bir ödemesiz devre vardır. Görülüyor 
M, bu fonlar büyük sermayedarlara ve fevka
lâde uygun şartlarla verilecektir. Her şeyden 
evvel Hükümetin böyle bir nimet dağıtma işini 
çeşitli söylentilere yol açmadan nasıl yürüte
ceğini cidden merak ediyoruz. Kaldı İd, vergi 
hâsılatından özel sektöre kredi vermek için para 
aktarmaya kimsenin hakkı yoktur. Büyük özel 
sektöre kredi vermek için para aktarmaya kim
senin hakla yoktur. Anayasamızın 61 nci mad
desinin birinci fıkrası aynen şöyledir : «Herkes 
kamu giderlerini karşılamak üzere malî gücüne 
göre vergi ödemekle yükümlüdür.» Yani vergi 
hasılatı ancak kamu giderlerini karşılmak için 
harcanabilir, özel sektöre, büyük teşebbüse pi
yasadaki normal kredi imkânlarından ayrı ola
rak ve özel şartlarla kredi vermek bir kamu 
hizmeti değildir ki, vergi hasılatından bu mak
sat için harcama yapılabilsin. Bu fonlar Ana
yasaya aykırıdır. Bu fonlardan para vermek de, 
para almak da suçtur, malî bir suçtur. 
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Programda özel sektörü yatırım yapmaya 
teşvik için başka tedbirler de vardır; yatırım 
indirimi, gümrük muafiyeti gibi. Şunu hemen 
söyliyelim ki, bu çeşit teşvik tedbirleri eğer 
ortada bir muhatap varsa etken olur. Eğer biz
de olduğu gibi ortada gelişen bir sanayici müte
şebbis sınıf yoksa, gerçek bir müteşebbis sınıf 
yoksa teşvik tedbirlerinin hiçbir etkisi ve mâ
nası olmaz. Nitekim 4 - 5 yıldır mevcudolan bu 
teşvik tedbirleri yatırımların artmasında hiçbir 
rol oynamamış, sadece zaten o yatırımları yapa
cak olanlara gereksiz bir avantaj sağlamıştır. 
Aynı sebeple Doğu Bölgesinde yapılacak özel ya
tırımlar için gerek faiz, gerek ödemesiz süre ve 
gerekse yatırım indirimi hadlerinde öngörülen 
daha avantajlı şartlar bu bölgeye yapılacak ya
tırımları artırmıyacaktır. Zaten iktidar teşvik 
tedbirlerinin bahsettiğim yapısal sebepten yani 
müteşebbis sınıfın yokluğundan ötürü etkisizli
ğini gördüğünden fon transferi mekanizmasına 
ağırlık vermiştir. Çünkü fon mekanizması müte
şebbisleri teşvik etmemekte, bizzat müteşebbis 
yaratmak hedefini gütmektedir. Ancak özel 
müteşebbis devri kapanmış, fonksiyonu kal
mamış, bu yüzden de nesli tükenmekte olan bir 
mahlûk olduğundan bu gayret boşuna gitmek
tedir. Kaldı ki, bu kadar desteklenerek zencin 
edilen insanlar müteşebbisliğin devrimci nite
liklerinden de, atılganlığından da yoksun olur
lar. 

Sayın milletvekilleri, bilindiği gibi ödemeler 
dengesinde ifadesini bulan dış iktisadi ilişkile
rimiz ekonomik hayatmmızın düğüm noktasını 
teşkil eder. 1968 programındaki ödemeler den
gesi tahminlerine göre önümüzdeki yıl içinde 
184 000 000 doları başlıca borç ödeme ve kâr 
transferi, 835 000 000 doları da ithalât olmak 
üzere 1 019 000 000 dolar döviz sarfiyatı
mız olacaktır. Buna karşılık döviz kazancımız 
540 000 000 u ihracat, 120 000 000 u işçi döviz
leri, 25 000 000 unu da diğer görünmiyen kalem
lerden olmak üzere 685 000 000 dolar olarak 
tahmin edilmiştir. Aradaki fark yani açık 
334 000 000 dolardır. Bunun 284 milyon dolan 
dış kredilerle karşılanacaktır. Rezervlerde 
30 000 000 dolar artmasını ihmal ediyorum, böy
le bir tedbir de vardır. 

Şimdi bir de dünyanın durumuna bakalım. 
Amerikan ekonomisi şiddetli bir buhran içinde
dir. Bu ekonomi enflâsyon içindedir ve ödeme-

j 1er dengesi açık vermektedir. Bu yüzden Ame
rika Birleşik Devletleri turist harcamalarını, ik
tisadi yardımlarını, Avrupa'ya olan yatırımla
rını, dış ülkelerdeki personelinin harcamalarını 
kısmış ve aynca ihracatını artıncı tedbirler al
mıştır. Bu tedbirlerin bir kısmı bizi doğrudan 
doğruya, bir kısmı da Avrupa memleketleri va-
sıtasiyle dolaylı olarak etkiliyecektir. Batı Av
rupa memleketleri zaten bir buhran içindedir. 
Amerikanın aldığı tedbirler bu buhranı daha 
da derinleştirecektir. Bu durumda öngörülen 
krediler sağlanamadıktan başka ihracatımızın ve 
işçi dövizlerimizin de önemli miktarda azalması 
çok muhtemeldir. Yani bu gelişmelerin sonucu 
olarak 835 milyon dolarlık ithalâtı gerçekleş
tirmek şöyle dursun 1967 deki 690 milyonluk 
seviyeyi bile tutturmamız güç olacaktır. İthalâ
tın böyle iki sene üst üste plân hedeflerinin bu 
derece gerisinde kalması hiç şüphesiz İd, ekono
miyi, plânlanan yatırımlan alt üst edecektir. 
İthalâtın hesaplanan hedeflere ulaşamaması yal
nız yatınmlan da etkilemiyecektir. Aynca cari 
sınai üretimin de kısılmasına ve bu yönden de 
işsizliğe sebebolacaktır. Çünkü bilindiği gibi 
şimdiye kadar uygulanan ve kapitalist dünyaya 
bağlı, onun uydusu bir sanayileşme politikası 
yüzünden sanayimiz büyük ölçüde dışanya bağ
lıdır, hammaddesini dışardan getirtir, ithalât 
azalmca hammadde getirtmek imkânlan azalır 
ve cari sınai üretim de düşer, işsizlik de olur. 
Dış âlemle ilgili olan bu gelişmeler kendi doğ
rultularında uzatılırsa şu veya bu şekilde bir 
devalüasyona gidilmesini zorunlu kılması çok 
muhtemeldir. Böyle bir hareketin zaten içinde 
bulunduğumuz enflâsyonu daha da kırbaçlı-
yacağı açıktır. Kısacası, önümüzdeki yıl güç 
bir yıldır. Fakat Hükümet aşın bir oportünizm 
içindedir, tedbirsizdir. 

Sayın milletvekilleri, bu noktada bir hususu 
önemle belirtmek isterim: Türkiye gibi kalkın
mak ve modernleşmek durumunda olan memle
ketlerde ekonomik ve sosyal yapıda köklü de
ğişiklikler yapılmadan kalkınma gayretlerine 
girişilirse gelir dağılımı ve sosyal denge bütün 
•~ütün bozulur ve kalkınma kendi kendini kös
tekler. Yapı değişikliği; toprak reformu yap
mak, başlıca Devlet ofisleri ve kooperatifler va-
sıtasiyle köylüyü tefeci ve sömürücü aracının 
elinden kurtarmak, ithalâtı, ihracatı, banka ve 
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sigortacılığı devletleştirmek, büyük işleri Dev
let eliyle kurup yürütmek demektir. Bizim dü
zen anlayışımızdan, yapı değişikliğinden anladı
ğımız şey budur. Bunlar yapılmadan, bugünkü 
köhne sosyal yapı içine modern kalkınma tedbir
leri sokuşturulmıya kalkılırsa tam ters bir so
nuç alınır, örneğin; bir köye yol yapılınca der
hal o köyde evvelce mevcut sosyal farklılaşma 
artar ve o köye huzursuzluk girer. Çünkü top
rağı fazla olan, hayvanı fazla olan, kısacası 
varlığı fazla olan bu yeni yoldan çok faydalanır, 
diğerleri hiç veya daha az faydalanır. Bu yüz
den daha evvel mevcudolan fark artar, huzur
suzluk başlar ve yol için söylediğim bu olurumu 
her şey için uygulıyabiliriz. Yani tohum dağı
tırsak, gübre dağıtırsak, kredileri artırırsak 
bütün bunlardan daima daha varlıklı olanlar 
daha çok, daha az varlıklı olanlar çok daha az 
yararlanır ve mevcut dengesizlik daha artar, 
huzursuzluk artar. Köyde olan bu iş şehirlerde 
de böyledir. Özel sektörü teşvik etmeye kalkar
sanız zorunlu olarak birkaç kişi bundan yarar
lanacaktır; çünkü ancak birkaç kişi büyük 
müteşebbis olur, herkes büyük müteşebbis ola
maz. Böylece evvelce mevcudolan farklılaşma 
daha çok artar, huzursuzluk, tansiyon yükse
lir. 

Son 20 yıllık tarihimiz bu olayın örnekleriyle 
doludur. Hiç şüphe yoktir ki, Türkiye bugün 
20 yıl evvelinden çok daha zengindir. Ama açık
lamaya çalıştığım nedenlerden ötürü çok daha 
huzursuzdur. Sadece son günlerin olaylarını 
hatırlıyalım: Temizlik işçilerinin, üniversite öğ
rencilerinin yürüyüşleri, Viranşehir, Elmalı, Ba-
fa Gölü olayları ve. son Zonguldak olayları. 
Bunların hepsi çeşitli nedenlerle, çeşitli halk 
gruplarının mevcut düzene ve gidişe karşı pro
testo hareketleridir, Anayasayı savunma hare
ketleridir. Bunlar satıhta münferit hareketler-
miş gibi görünür, ama aslında birdir, aynıdır. 
Aynı olayın çeşitli belirtileridir ve bu aynı olan 
şey halkın istekleriyle düzenin ve Hükümet po
litikasının intibak etmemesi ve birbirinden ayrıl
masıdır, Hükümetin tutumundandır. Emekçi 
halkımız, yani işçisi, köylüsü, küçük memuru 
ve küçük esnafiyle milletimizin büyük çoğunlu
ğu politik güçlerinin bilincine varmaktadır. 
Artık bu kütleyi önüne alıp bu kütleye karşı bir 
politika izlemeye imkân kalmamıştır, iktidarın 
sıkıntısının ve bocalamasının nedeni bu derin 
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değişikliğin hâlâ farkına varmaması, varmamak 
istenmesidir. Güçlü bir iktidar olmak için oy ço
ğunluğunu sağlamak yeterli değildir. Aynı za
manda bu çoğunluğun menfaatlerini de savun
mak lâzımdır. Aksi halde, bugün olduğu gibi, 
iktidarla temsil ettiği, önüne aldığı halk arasın
daki mesafe açılır, ayrı düşer. 

Yurdumuzun kalkınması için yapılması zo
runlu diğer önemli bir hamle gerek ekonomik, 
gerek politik alanda memleketimizi Batı kapita
lizminin, özellikle onun öncüsü durumunda olan 
Amerikan emperyalizminin yörüngesinden çı
karmaktır. Bu sözlerimizin Batı ile bütün 
münasebetlerimizi keselim şeklinde anlaşılma
ması lâzımdır. Bütün milletlerin birbirleriyle 
ilişki halinde bulunduğu ve bu ilişkilerin 
her gün biraz daha sıklaştığı dünyamızda 
böyle bir istekte bulunmak sağduyu ile bile 
bağdaşmaz. Yapılacak iş, ilişkilerimizi sömürü 
esasından çıkarmak ve eşitlik, karşılıklı saygı ve 
içişlerine karışmamak esasına oturtmaktır. Ge
rek ticari ilişkilerimizde ve gerekse sözde 
yardım ve yabancı sermaye yatırımlarında 
Batı tarafından sömürülmekteyiz. Ticari iliş
kilerimizdeki sömürü yani ithalât ve ihracat 
münasebetlerimizdski sömürü halen Hindis
tan'da milletlerarası bir konferansın da konu
sudur. Çok açık ve herkesçe kabul edilmiş bir 
gerçektir. Bunun için üzerinde ayrıca durmı-
yacağım. Daha evvelki senelerde zaten durmuş
tum. 

Yardım şeklinde aldığımız kredilere gele
ceğim ve bunların da bir sömürü aracı oldu
ğunu ifade edeceğim : Yardım olarak aldığı
mız borçların karşılığı olarak bugün ödemek 
zorunda kaldığımız yıllık faiz ve taksit miktar
ları hakkında demin rakamlar okumuştum. 
Bunlar son üç yılda ortalama 180 milyon do
lardı. Borç ödeme mükellefiyetimiz, kâr trans
ferleri de dâhil, vılda ortalama 180 milyon 
d6lâr civarındadır. Bunu 500 milyon dolarlık 
ihracat gelirimizden çıkarırsak geriye 320 mil
yon dolar bize kalır ki, 1957 nin başlarında ih
racatımız da bu kadardı. 1951 de 314 milyon 
dolar, 1952 d© 363 milyon dolar. 1968 de ihra
catımızdan elimizde kalan 1952 deki ihracat 
kazancımızdan azdır. Eğer doların bu devre
deki kıymet kaybını da nazara alırsak bugün 
ihracattan kazancımızın bize kalan kısmı, ki, 
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mühim olan budur, 1952 senesindeki ihracatı
mızın ancak üçte ikisidir. 

Demek ki, bunca kredi, yardım, yabancı 
yatırım, hibe furyasından sonra döviz kazancı 
olarak 16 - 17 yıl evvelki durumdayız, o du
rumu yitirmişiz. Demek ki, hem sömürülmü-
şüz, hem de sömürünün devamını sağlamak 
üzere daha bağımh, daha yardıma muhtaç bir 
hale getirilmişiz. Bu sonucu Amerika bizi kal-
kındırır, Amerikasız yaşıyamayız diyenlerin, 
dış yardıma bel bağlıyanlarm dikkatine, daha 
doğrusu böyle diyenlere inanmış olanların dik-
ketlerine sunarım. 

Bu konu ile ilgili olarak bunun nedenle
rini açıklıyan bir örnekten bahsetmek istiyo
rum. Yakınlarda bir kitap yayınlanmıştır. 
Adı «Elektrik mühendisleri 3». Teknik kongre 
tebliğleridir. Bu tebliğlerden birisi, bir elektrik 
tesisinin maliyetini hesaplamaktadır. Bu mak
satla tesisin her parçasının çeşitli memleket
lerdeki satış fiyatları tesbit edilmiş , sonra 
yine bu tesisin toptan maliyeti her memle
ket için ayrı ayrı hesaplanmıştır. Bu tesbH 
edilen fiyatlar, her memleket için bu tesisin 
tesbit edilen fiyatı serbest dövizle bu tesis 
alındıqı takdirdeki fiyat 1 kabul edildiğine 
göre şöyledir : 

italya'da alınırsa, yani İtalyan kredisiyle 
alınırsa 1,35 

Fransa kredisiyle alınırsa 1,75 
İngiltere kredisiyle alınırsa 2.02 
Avusturya kredisiyle alınırsa 2.06 
Belçika kredia'vle alınırsa 2.18 
Amerika Birleşik Devletleri kredisiyle alı

nırsa 3,49 

Yani bu tesisi serbest dolarla satınalsak 
1 dolara alacak iken bunu Amerikan kredi
siyle alırsak, 3 dolar 49 sente almak mecbu
riyetindeyiz. 

Bu fiyatları diğer mallara da teşmil etmek 
mümkündür. Diğer mallarda da durum böy
ledir. Yabancılardan aldığımız kredilerin en 
önemli şartı da krediyi veren memleketten 
mal alınması mecburiyetidir. Kredi veren mem
leketler bu şartı koymaktadırlar. Demek ki, 
ne oluyor? Meselâ Amerikan kredilerinin 
sonucu nedir? Amerika'ya 349 milyon dolar 
borçlandığımız zaman aslında 100 milyon dolar

lık mal almış oluruz, Yani bir dolarlık gerçek 
mal alabilmek için 3„5 dolar borçlanmak lâzım-
geliyor. 

Sayın milletvekilleri bu durumun memleke
timizde geçen gün bu kürsüden herkesin lanetle
miş olduğu tefecilikten bir farkı bulunmadığını, 
sadece farkın, şartlarının daha ağır olmasından 
ibaret olduğunu fark etmiş olacaklardır. 

Yabancı şirketlerin sömürüsüne de bir örnek 
vermek isterim: Sayın Maliye Bakanının Petrol 
Komisyonunda sorulan bir suale vermiş olduğu 
cevaptan öğreniyoruz ki; (bu cevaplar teksir 
edilmiş, basılmıştır) yabancı şirketler memleke
timizde çıkardıkları hampetrolün tonu başına 
10.8Ş, yani 11 dolar transfer etmektedirler. Oy
sa hampetrolün ithal fiyatı da aşağı - yukarı 
bu kadardır. Bu durumda yabancı petrol şir
ketlerinin ne gibi bir yararından basedilmekte-
dir anlamak mümkün değildir. Bu çok açık ko
nuları uzun uzun anlatarak vaktinizi almıya lü
zum görmüyorum. 

Türkiye'nin kalkınmak için sermayeye, özel
likle döviz şeklinde sermayeye büyük ihtiyacı 
vardır. Ortalama olarak 3 liranın bir lirası dö
viz şeklinde olmak lâzımdır. Bundan ötürü me
selâ 50 milyon dolarlık yani 500 milyon liralık 
bir döviz kaybı üç misli, yani 1,5 milyarlık bir 
yatırım imkânını yok eder. Bundan ötürü ya
bancı sömürü ekonomimiz üzerinde bir hacamat 
(kan alma) görevini ifa etmekte, canlanmamı
za, kalkınmamıza imkân vermemekte, döviz şek
lindeki sermaye imkânlarımızı alıp götürmekte
dir. Bu durumun önlenmesi zaruridir ve âcil
dir. Bunun için de her şeyden evvel şu anlat
maya çalıştığım sömürü vakıasını görmek ve 
kabul etmek lâzımdır. Çünkü ancak bundan 
sonra kurtuluş çarelerine başvurmak ve her ku 
ruş döviz için yabancılarla pençeleşmek müm 
kün olur. Oysa Hükümet hiç bu havalarda de 
ğildir, lakayttır. En önemli olduğu için değil 
fakat somut, apaçık olduğu için, zihniyeti gör 
mek için hatırlayacağınız bir örnek vereceğim 

Bilindiği gibi, halen memleketimizde döviz 
satınalmak istiyen kimseler üç ayrı fiyat öde
mektedirler. Bu fiyatlar, dolar hesabiyle, seya
hat için 13,50, ithalât için 9,90 kuruş. Bunların 
dışında kalanlar için de 9,00 liradır. 9 liralık 
kurun uygulandığı hemen hemen yegâne kalem, 
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en önemli kalem yabancı şirketlerin kâr trans
ferleridir. Yani bir yabancı şirket Türkiye'de 
elde ettiği kârını dışarı çıkarırken 9 lira verip 
1 dolar almaktadır. Oysa bir doların Türki
ye'ye fiilî maliyeti 9 lira değil, daha fazladır, 
kaba bir hesapla 950 kuruştur. Çünkü ihracat
çılardan bir doları dokuz liraya, fakat işçilerden 
yuvarlak hesap 12 liraya almaktayız. 1967 nin 
ilk on ayında 20,4 milyon dolar kâr transferi 
yapılmıştır. Eğer bu transfer doların gerçek 
maliyeti olan 9,5 liradan yapılsaydı bu, on ayda 
1,1 milyon dolar eksik transfer yapmış, yani bu 
miktarda döviz kazanmış olurduk. Bu hususu 
daha evvel de ifade etmiştik, geçen sene bu kür
süden söyledim, komisyonlarda da söyledim. 
Cevap olarak kâh farklı kurlar bulunduğa ger
çeği reddedilmiş, yahut inkâr edilmiş, kâh ya
bancı sermayeye gelirken, «9 liralık kuru uy
guluyoruz, transfer yaparken daha yüksek bir 
kur uygulayanlayız» denmiştir. Açıktır ki, bun
lar tatminkâr cevaplar değildir. Hükümet pek 
haklı olarak bu transferlere, doların hesabedece-
ği gerçek maliyetine uygun bu kuru uygulaya
bilir. Nitekim Türk vatandaşlarına böyle yap
maktadır. Ama Hükümet ikazlarımıza rağmen 
gerekli adımı atmamış, yabancı sermayeye bu en 
avantajlı kuru, bu haksız, bu bağışta bulunan 
kuru, havadan bağışta bulunan kuru uygula
maya devam etmiştir ve devam etmektedir. Ya
ni döviz kazanmak, memleketimizin bu men
faatlerini savunmak bakımından gereği kadar 
hassas değildir. 

Sayın milletvekilleri, Batı kapitalizmine ve 
onun lideri durumunda olan Amerika'ya bu aşı
rı bağlılığımızın zararları saydıklarımızdan iba
ret de değildir. Ayrıca bu memleketlerin eko
nomilerinin işleyişini idare eden kurallar bizim 
kalkınmamıza engeldir. Meselâ menfaatlerimize 
uygun bir döviz kuru politikası gütmemize Pa
ra Fonu, ihracatımızı menfaatlerimize uygun 
şekilde teşvik etmemize GATT mânidir. Ortak 
Pazarın kuralları da üyelerinin, bilhassa az ge
lişmiş üyelerinin kalkınma bakımından ellerini 
kollarını bağlar. Bu gelişmiş kapitalist âlemin 
mantığına ve ekonomilerinin işleyişine Türkiye'
nin kalkınması, gerçekten sanayileşmesi için özel 
gayretler göstermesi uygun düşmez, abes düşer. 
Bundan ötürü ki, 20 yıla varan çok sıkı siyasi, 
askerî ve ekonomik işbirliğine rağmen memle
ketimizde hiçbir ciddî sanayi tesisi kurulama

mıştır. Bu memleketlerin bise tavsiyeleri hepi
mizin bildiği gibi, turizmi ve bahçe ziraatini ge
liştirmemizden ibarettir. Bununla kalkmm de
mektedirler. Değil ihracat sanayii kurmak, 
ikame sanayileri kurmamıza bile karşıdırlar. 
Bundan başka ileri kapitalist memleketlerde sık 
•ak rastlanan buhranlar da sıkı bağımlılığımız
dan ötürü, memleketimizi derin şekilde etkile
mekte, devamlı bir kalkınmaya imkân verme
mektedir. Çünkü buhranlarda iktisadi mücadele 
keskinledir ve bundan elbette ki zayıf olanlar, 
bağımlı olanlar en çok zarar görür. Meselâ ge
çen yılki duraklama ve önümüzdeki büyük du
raklamanın nedeni, gelecek sene batıdaki buh-
andan ötürüdür. Eğer bağımlılığımız azalsaydı 

az etki altında kalınırdı. 
Saym milletvekilleri, Amerikan emperyaliz

minin yörüngesinden çıkmak, dışa bağlılıktan 
kurtulmak için kalkınmamızı tamamlamamızı, 
ya da dışa muhtaç durumdan çıkmamızı bekle
mek, meselâ 1975 i beklemek meseleyi hiç anla
mamak, tam bir zihnî çelişme içine düşmek de
nektir. Çünkü emperyalizmin yörüngesinde kal-
lığımız müddetçe kalkmamıyacağız, dışa bağlı
lığımız da azalmıyacak, artacaktır. Yani çıkma
mız için müsait gün gelmiyecektir. Yani çık
mamız için en müsait gün bugündür. Tabiî dün-
iü, fakat mümkün olmadığı için bugündür. Bu 
konuda hemen yapılacak işler şunlardır: Ya
bancı Sermaye Kanunu ve Petrol Kanunu kaldı
rılmalı ve memlekete gelmiş olan yabancı serma
ye bir sıra islenerek devletle^-tirilmelidir. Dış 
İrredilöriıı şartları üzerinde titizlikle durulmalı 
/e şimdiye kadar almış olduklarımız gibi ağır 
şartlı krediler reddedilmelidir. Bunların yanı 
3ira ihracatı ve diğer döviz kazançlarımızı artı
rıcı, ithalâtı ve diğer döviz sarfiyatımızı kısıcı 
ciddî tedbirler alınmalıdır. 

Şüphesiz ki, bunlara paralel olarak dış poli
tikada da tekrar tam bağımsızlık ilkesine dönül
meli, NATO'dan çıkılmalı ve yurdumuz Ameri
kan üslerinden ve askerlerinden temizlenmeli
dir. 

Sayın milletvekilleri; bütün bunları Hükü
met yapsın diye ya da yapar ümidiyle söylemi-
yoram. Böyle düşünmek büyük saflık olurdu. 
Çünkü emperyalizmin yörüngesinden çıkmak, 
tıpkı toprak reformu yapmak, dış ticareti, ban
ka ve sigortacılığı devletleştirmek, büyük işleri 
Devlet eliyle kurup işletmek gibi emekçi halk 
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yararına, fakat toprak ağalarının, tefecilerin, 
yabancılarla ortaklık yapanların, fonksiyonsuz 
sermayedarların ve bunların adamlarının zara-
rinadır. Oysa A. P. bu sınıf ve zümrelerin de 
büyük etkisi ve kontrolü altındadır. Böyle bir 
partiden bu işleri yapması elbette ki beklenemez. 
Bunları ancak emekçilerin partisi olan, onların 
etki ve kontrolü altında bulunan Türkiye İşçi 
Partisi yapabilir ve yapacaktır. Bu yapılacak iş
lerin hepsi Anayasamızın çerçevesi içinde ger
çekleştirilebilir dönüşümlerdir, reformlardır. 
Bundan dolayıdır ki, T. 1. P. de kuruluşundan 
beri Anayasamızın eksiksiz, tastamam uygulan
masını daima savunmuştur, ısrarla ve titizlikle 
bu nokta üzerinde durmuştur. Ancak bu bahset
tiğim içte ve dıştaki dönüşümler yapıldıktan 
sonradır ki, emekçi halkımız demokrasinin ni
metlerinden tam olarak yararlanacak, emeğinin 
tam karşılığını alacak ve kişisel özgürlüğünü 
günlük hayatının her safhasında gerçekleştirebi
lecektir. Çünkü ancak o zaman emekçi halk 
Devlet yönetimine büyük ağırlığını koymuş ve 
Devlet ile halk arasındaki bugünkü karşıtlık 
ortadan kalkmış olacaktır. Emekçi halkın men
faatlerini savunan T. i. P. nin güçlenmesi daha 
şimdiden çok partili siyasi hayatımıza, bugün
kü Anayasa düzenimize anlam getirmiş, çok par
tili demokratik mekanizmaya güveni artırmış, 
onu yerleştirmiştir. 

Sayın milletvekilleri; bütçe konusuna geçi
yorum. 

Bütçe, Hükümetin kamu hizmeti dediğimiz 
faaliyetlerinin programıdır. Bu bakımdan onu 
değerlendirmek için her şeyden evvel hacmına 
ve çeşitli hizmet grupları arasındaki dağılımına 
bakmak lâzımdır. Bilindiği gibi çağımızda 
Devletin sorumluluğunun artmasına paralel ola
rak, sosyal gelişmelere paralel olarak kamu hiz
metlerinin kapsamı genişlemiş, nitelikleri yük
selmiştir. Bu yüzden Devlet bütçeleri de büyük 
bir hızla artmaktadır, artmıştır. Bu durum âde
ta sosyal gelişme kanunu niteliğinde bir tema
yüldür. Oysa önümüzdeki bütçe bu temayüle ay
kırıdır. Hacmi küçüktür, dolayısiyle hizmet gücü 
zayıftır. Gerçekten konsolide bütçe geçen yıl-
kine oranla % 14 bir artış göstermiştir. 1967 yı
lında yıl içinde verilmiş olan ödenekler hesaba , 
katılacak olursa bu artış daha azdır. Fakat 
1968 yılı bütçesine de aynı şekilde yıl içinde 
ödenek ilâveleri yapılacağını düşünerek muka

yeseyi bütçe yılı başlarındaki rakamlar arasında 
yapıyorum. Ancak, bütçenin gerçek hizmet gü
cündeki artış bu % 14 ile ifade edilemez. Bu ger
çek artışı bulabilmek için bu yılki bütçeye gir
miş olan, fakat bir hizmet artışı ifade etmiyen 
bâzı kalemleri çıkarmak lâzımdır. Bu kalemler 
şunlardır : 

400 milyon lira personel reformu, 105 milyon 
lira bekçi ücretleri, yani bu ücretler, bu hiz
metler zaten yapılıyor. Bu, sadece bütçe içine 
alındığı için bütçede bir kabarma görülüyor. 
347 milyon lira da özel sektöre fon aktarması. 
Bu rakam çok daha fazladır, tahmin ediyorum. 
Fakat rakamlar üzerinde tartışma olmasın diye 
katı olan en küçük rakamı kullanıyorum. Bun
ların yekûnu 852 milyon liradır ve bu 852 mil
yon lirayı çıkardığınız takdirde artış % 9,8 e 
inmektedir. Bütçedeki artış, cari fiyatlarladır 
bu. Onun için gerçek artışı bulabilmek için önü
müzdeki yıl içinde fiyatlardaki artışların bu 
bütçeye yansıyacak kısmını da çıkarmak lâzım
dır. Çok itidalli bir tahminle önümüzdeki yılki 
artışı ortalama olarak % 6 farz edebiliriz. Bu 
% 6 aynen bütçeye aksetmiyecektir. Çünkü 
bütçenin üçte biri personel masraflarıdır ve 
personel masrafları maaşlar, ücretler hayat pa
halılığına göre artmaz tabiî.. Fakat diğer eşya 
alımları artar. O halde üçte iki oranında ancak 
yansıyacaktır, yani % 4 oranında yansıyacaktır. 
Bu % 4 ü. de çıkartırsak bütçedeki artış % 5,8 
olmaktadır, gerçek artış. Oysa bilindiği gibi, 
plânlanan millî gelir artışı yüzde 7 dir. Demin 
söylediğim sebepten ötürü halka hizmet hedefi 
gören bu masrafların daha hızlı bir ölçüde art
ması lâzımdır, yüzde 7 den daha fazla artması 
lâzımdır. Halbuki daha az artmıştır, tşte büt
çenin bu küçüklüğüdür ki, hiçbir meselenin çö
zümlenmesine ve halka hizmet edilmesine im
kân vermemektedir. A. P. Hükümeti yalnız bu 
konuda sözünü tutmuştur. Hatırlayacağınız 
üzere Hükümet programında bütçe masrafları
nı asgari seviyede tutmak va'di vardır. Bunu 
yapmıştır. Halka hizmet etmeyi, asgari seviye
de tutmuştur. Evet, çünkü bütçesini çok küçük 
tutmuştur. 

Terslik yalnız bu genel hacmin küçüklüğün
den ibaret de değildir. Bütçenin çeşitli hizmet
ler arasındaki dağılımı da kötüdür, halka hiz
met endişesinden uzaktır. Gerçekten bilindiği 
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gibi, çeşitli hizmet kolları arasında eğitim ve 
sağlık büyük öncelik kazanmıştır. Bir iktidarın 
halktan yana olup olmadığını gösteren en mani
dar ölçü eğitim ve sağlık hizmetlerine verdiği 
önemdir. Bu önemin ölçüsü de bu maksatlar 
için ayrılan ödenek miktarıdır. Şimdi bu öde
neklere bakalım : 

Millî Eğitim bütçesindeki artış yüzde 13 tür. 
Sağlık bütçesindeki artış ise yüzde 11 dir. Bu
na karşılık Jandarma bütçesi yüzde 15, Tapn 
Kadastro bütçesi yüzde 18, çeşitli hizmetler ih
tiva eden Başbakanlık bütçesi yüzde 21, Emni
yet bütçesi yüzde 30 oranlarında artmıştır. Hir 
şüphesiz bütün kamu hizmetlerimizin ıslaha ih
tiyacı vardır ve bütçelerini artırmak gerekir. 
Ancak halkımızın yarısı daha okur yazar bile 
değilken ve halkımızın büyük çoğunluğu en ba
sit sağlık hizmetlerinden yoksunken, halka hiz
met endişesi içinde bulunan bir Hükümetin en 
yüksek artışları bu hizmet kollarında, yani sağ
lık ve eğitim kollarında yapması gerekirdi. Eğer 
her hangi bir şeyi artırabilecek idiyse bunları 
artırmalıydı. 

Sayın milletvekilleri, bu bütçede personel re
formu ciddiyetle ele alınmamıştır. Bütçeye bu 
maksatla konulmuş olan 400 milyonun yetersiz 
olduğu açıktır. Oysa özel sektöre devredilmek 
üzere bütçeye konulmuş olan ve miktarı en az 
347 milyon lira tutan yersiz, gereksiz, Anayasa 
dışı bir ödenek vardır. Bu ödeneğin de ilâve 
edilmesi suretiyle personel meselesinin daha 

olumlu bir yöne sokulması mümkündür. Ya da 
bu ödenekle sağlık ve eğitim hizmetleri biraz 
daha artırılabilirdi. 

Gelir tahminlerine gelince: Bu hususta tar
tışma yapmayı şimdilik lüzumlu görmüyorum. 
Sadece Hükümetin rakamları üzerinde duraca
ğım. Bu konuda aynı Hükümetin hazırladığı 
iki belgede, yani bütçe ve yıllık programındaki 
tahminler farklıdır. Bütçedeki konsolide gelir 
tahmini 21 680 000 000, programdaki tahmin 
20 395 000 000 dur. Aradaki fark 1 285 000 000 
liradır. Eğer programda yapılmış olan tahmin 
doğruysa, bütçe dokümanında kabul edilmiş olan 
500 milyon liralık açığın da ilâvesiyle bütçemi
zin açığı 1 785 000 000 lira olacak demektir. 
Bu önemli bir açıktır ve zaten gelişmekte olan 
enflâsyonu daha da kamçılayacaktır. 

Sayın milletvekilleri, bu bütçe A. P. iktida
rının zihniyetine tam uygun bir bütçedir, yani 
siliktir. Mevcut hizmetleri bile zor sürdürecek 
niteliktedir. Halk için hiçbir hamle ve yenilik 
getirmemektedir. Ama büyük sermayedarlar 
için en az 347 milyon lira dağıtacaktır. 

Saygılarımla. (T. i. P. sıralarından, alkış
lar.) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, sabah ça
lışma saatimizin bitmesine 10 dakika kalmıştır. 
Sırası gelen arkadaşa söz verdiğime değmiyece-
ği için 14,30 da toplanmak üzere oturumu ka
patıyorum. 

Kapanma saati : 12,50 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati: 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Atıf Şohoğlu 
KATİPLER : Fethi Alacalı (Tokat), Bedrettin Karaerkek (Tokat) 

BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, 
42 nci Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 

Müzakerelere kaldığı yerden devam edece
ğiz. 

Söz sırası A. P. Grupu adına Sayın Mesut 
Erez'in. Buyurun efendim. 

A. P. GRUPU ADINA MESUT EREZ (Kü
tahya) — Sayın Başkan, Millet Meclisinin muh
terem üyeleri; 1968 malî yılı ile ilgili bütçe ta
sarısı konuşmaları vesilesiyle A. P. Grupunun 
görüşlerini arz etmek üzere huzurunuzda bulu
nuyorum. 

Muhterem milletvekilleri, A. P. Grupu adı
na bu konuşmayı yapabilmek için şimdiye ka
dar konuşmuş olan muhalefet hatiplerini büyük 
bir sabırla dinledik. Kendilerinden de, bâzı ha
tiplerin üslûbu içinde olmasa dahi, söyliyeceği-
miz sözlerin en az bizim kadar tahammülle din
lenmesini istirham ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, C. H. P. Sözcüsü Sa
yın Ecevit burada tam altı saat on dakika ko
nuştu. Bu konuşmayı dinledikten sonra edindi
ğimiz intibalar şöyledir : 

Evvelâ Sayın Ecevit her şeyi inkâr etti, her 
şeyi kötü gösterdi. Türkiye'de iyi olan, iyi ya
pılan hiçbir şey yok, Sayın Ecevit'e bakılacak 
olursa. Sayın Ecevit bu konuşmasında yapıcı de
ğil, yıkıcı bir muhalefetin şahaser bir örneğini 
verdi. En açık hakikatleri ya inkâr etti, yahut 
da görmemezlikten geldi. Muhterem arkadaşlar, 
muhalefetsiz demokrasi olmaz, bunda hepimiz 
ittifak ediyoruz ve muhalefet partileri demokra
sinin vazgeçilmez unsurudurlar. Bunu da bir ha
kikat olarak hepimiz kabul ediyoruz, ama her 
şeyi inkâr eder her şeyi tahribeder, herkesi tah
rik ederseniz o zaman demokrasinin vazgeçilmez 
unsuru olmak vasfım kaybedersiniz. Muhalefet 
demek sorumsuzluk demek değildir. 

Muhterem arkadaşlar, ister muhalefette ola
lım, ister iktidar mensubu bulunalım bir husus
ta samimiyetle karar vermemiz lâzımgelir. O da 
Türkiye'de demokratik rejimi istiyor muyuz, 

istemiyor muyuz? Türkiye'de demokratik rejim 
istiyorsak, muhalefet olarak iktidarın her yap
tığı kötüdür, her söylediği yanlıştır, zihniyetin
den kurtulmak icabeder. Sayın Ecevit Atatürk 
devri dâhil, (Çünkü bizim gerek hukuk niza
mımızın, gerek iktisat nizamımızın kökleri o de- x 
virdedir, Cumhuriyetin hayatı Atatürk devrin
den başlar ve bugün o devirde başlamış hukuk 
nizamının, hukuk kaidelerinin ve iktisat reji
minin neticeleriyle karşı karşıyayız.) ve C. H. P. 
iktidarı devri dâhil bütün Cumhuriyet devrini 
suçlamıştır. Türkiye'de beğenecek bir tek şey 
bulamamıştır. Türkiye ̂ de Sayın Ecevit beğene
cek bir tek şey bulamamıştır. Şimdi, soruyo
rum; Türkiye'de iyi hiçbir şey yok mu? Hiçbir 
teşebbüs, bir tane, numune için iyi yürümüyor 
mu, millete faydalı hiçbir tasarruf yapılmamış 
mıdır? 

Muhterem arkadaşlar, demokrasiyi yaşatmak 
istiyorsanız hakşinas olmaya mecbursunuz, ka
dirşinas olmaya mecbursunuz. Millet hakşinas 
olmıyanları, kadirşinas olmıyanları iktidara ge
tirmez. 

Şimdi iktidar tarafına geçiyorum işin. Yani 
demokrasi istiyorsak, doğru söz ister muhale
fetten gelsin, ister her hangi bir yerden gelsin, 
eğer o doğru ise iktidarda olarak buna, «doğ
rudur» demek mecburiyeti vardır, buna doğru
dur, diyeceksiniz. Eğer muhalefet memleketin 
bir derdini ortaya koyuyorsa ve o doğru ise; 
«hayır, madem ki, bunu muhalefet söylüyor 
öyleyse bu yanlıştır.» demiyeceksiniz, demok
rasi istiyorsanız. Yapıcı tenkidlerden istifade 
edeceksiniz ve gerek hukuk nizamının, gerek ik
tisat nizamının aksıyan yerlerini düzeltmeye ça
lışacaksınız. A. P. iktidara geldiği günden beri 
bunun örneklerini vermektedir. Bunun en son 
örneği şu: Sayın G. P. li arkadaşlarımız, Tür
kiye'de kredi dağılımında bâzı aksaklıklar oldu
ğunu, adaletsizlikler olduğunu, tefecilik bulun
duğunu, binaenaleyh, bir Meclis araştırmasını 
lüzumlu gördüklerini bir önerge vererek bildir-
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diler. Bu önerge burada konuşulurken, «A. P. 
olarak ne tefecinin, ne de tefeciliğin yanında de
ğiliz, binaenaleyh, bu önergenin lehinde oy kul
lanacağız.» dedik. 

fiı,yın Ecevit'in sözlerinin kısaca değerlendi
rilmesi şudur: Ortanın solunun ve düzen deği
şikliğinin müdafaasından ibarettir. Muhterem 
arkadaşlar, bu ortanın solu sözü ilk defa söyle
niyor değildir, ikinci Cihan Harbinden sonra 
müteveffa Amerika Cumhurbaşkanı Rozwelt; 
«biz» yahut da, «ben»; «Biz ne sağdayız, ne sol
dayız, ortanın bir adım solndayız», demiştir. 
Ruzwelt ortanın neresinde olduğunu, bunun 
sınırını bir adım solundayız diye göstermiş. 
Ama Sayın C. H. P. ortanın solundayız derken 
bunun sınırım göstermemiştir. Ortanın solu ne
rede başlıyor, nerede bitiyor, bu belli değildir. 
Bunun sınırım bilemiyen kendi arkadaşlarınız 
vardır. 

MUSTÂFA ŞÜKRÜ KOÇ (Aydın) — Erez 
Bey, siz bunu daha iyi bilirsiniz. 

MESUT EREZ (Devamla) — Bildiğim için 
söylüyorum ya, zaten. 

Binaenaleyh, bu mevzuda vazıh olmak mec
buriyeti vardır. Şu ortanın solu konusunda vu
zuh yok, arkadaşlar. 

ikincisi, düzen değişikliği konusu; Sayın 
Ecevit'i altı saat müddetle dinliyenlerin kulak
larında mütemadiyen düzen değişikliği sözü 
çınladı durdu. 

JVfrıhterem arkadaşlar, gelişme halinde olan 
memleketlerin, az gelişmiş memleketlerin müş
terek tarafları vardır, müşterek problemleri ve 
dertleri, vardır. Bunlar şunlar: Bu memleketler
de fert başına düşen gayriısâfi millî hâsıla dü
şüktür, nüfus artışı yüksektir, millî tasarruflar 
yeterli değildir, ödemeler dengesi devamlı su
rette açık verir, ithalât güçlükleri, ihracat güç
lükleri vardır, gelir dağılımı adaletsizdir, eko
nomide sanayiin nispî önemi azdır, krediler ye
tersizdir, rasyonel bir şekilde dağılmamaktadır, 
iç borçlar vardır, dış borçlar vardır, işsizlik 
vardır. Az gelişmiş olmanın bâzı problemlerini, 
dertlerini ele alacaksınız ve bunların detayları
na kadar ineceksiniz, her birini teker teker ele 
aldıktan sonra diyeceksiniz ki; gördünüz mü 
işte, bu düzen bozuktur, biz bu düzeni değişti
receğiz, işte bunun için değiştireceğiz... Muhte
rem arkadaşlar, bunlar düzenin bozukluğundan 
ileri gelmiyor, bunlar az gelişmiş memleket ol

manın sonuçlarıdır. Bütün az gelişmiş memle
ketlerde müşterek dertler bunlar. Şu halde dü
zen değişikliğinden ne kasdedilmektedir? (C. H. 
P. sıralarından bir ses; »Yani Anayasanın em
rettiği nizamı getirmek.») Anayasa düzenine de 
geleceğim. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, bu düzen lâfı, 
düzen kelimesi her halde nizam karşılığıdır ve 
rejim karşılığıdır. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Hayır, rejim 
karşılığı değil, o sizin anlayışınızdır. 

MUSTAFA ŞÜKRÜ KOÇ^ (Aydın) — Hangi 
karşılıkta anlarsanız öyle anlayın. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmıyalım, arka
daşlar. (O. H. P. sıralarından gürültüler) 

MESUT EREZ (Devamla) — Şimdi bu dü
zen rejim veyahut da nizam karşılığı olduğuna 
göre, Türkiye'nin içinde bulunduğu rejim na
sıl bir rejimdir ki, onu değiştirmek istiyorsunuz, 
onun üzerinde durmak lâzım. Türkiye'nin re
jimi... 

KÂMRAN EVLİYAOĞLU (Samsun) — 
Lüzum yok beyefendi, zahmet buyurmayın. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, ri
ca ederim. 

KÂMRAN EVLİYAOĞLU (Samsun) — 
Burada rejim münakaşası yapılmadı ki. 

BAŞKAN — Ama usul böyle değil müzake
rede. Müdahaleye hakkınız yok efendim. Sonra 
çıkar cevap verirsiniz. 

KÂMRAN EVLİYAOĞLU (Samsun) — 
Usul böyle değil ama bir başka maksat var. Altı 
saat konuşuldu burada, rejimimiz, nizamımız ne
dir tarif edildi. 

BAŞKAN —• Sayın Evliyaoğlu, eski bir par-
lömanter olarak buradaki usulü bilirsiniz. 

KÂMRAN EVLİYAOĞLU (Samsun) — 
Eski parlömanterim, bilirim ama lütfen tahrik 
etmesin, rejim, müzakeresi yapılmıyor. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz. 
Tahrik de yok... Diğer hatipleri nasıl dinlediy-
sek bu hatibi da aynen dinliydim. (C. H. P. sı
ralarından gürültüler anlaşılmıyan müdahale
ler.) 

A. P. GRUPU ADINA MESUT EREZ (De
vamla) — Muhterem arkadaşlar, bu kürsüyü 
altı saat müddetle istismar edenler iç politika 
mevzuunda istismar edenler, burada bizim dü
zen konusunda söyliyeceğimiz birkaç kelimeye 
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tahammül etmelidirler. (0. H. P. sıralarından 
«Türkiye'de demokratik nizam vardır» sesi) 
Evet, Türkiye'de demokratik nizam vardır. 
Şimdi demokratik nizam da Anayasanın temi
natı altındadır, Türkiye'deki hukuk nizamı da 
Anayasanın teminatı altındadır. Şu halde 
«Düzen değiştirmekten neyi kasdediyorsunuz, 
bunu mu değiştirmek istiyorsunuz?» diye sor
duğunuz zaman, hayır diyorlar; «Biz Anaya
sa düzenini kurmak istiyoruz» diyorlar. «Bizim 
yapmak istediğimiz değişiklik Anayasa hü
kümleri dâhilinde olacak» diyorlar. Görüyor 
musunuz arkadaşlar, telâşınız beyhude imiş.. 
Biz objektif konuşuyoruz, Bülent Ecevit gibi 
konuşmuyoruz. 

Şimdi, şu halde ortada ittifak edebileceği
miz bir husus vardır. O da; hepimiz Anayasa 
düzeninin, Anayasa rejiminin müdafiiyiz. Şu 
halde ne kalıyor geriye? Biraz önce de arz et
tiğim gibi, az gelişmiş memleket olmanın veya 
gelişme halinde memleket olmanın bâzı prob
lemleri kalıyor. E, bunlar için de plân yapıl
mış, program yapılmış, bunları düzeltmek için 
ve biraz sonra arz edeceğim; bu plânlar ve yıl
lık programlar başarı ile uygulanmıştır. O 
halde düzen değişikliği lâfı bir politik sözdür 
ve bir istismar konusudur. Böyle müphem bir
takım sloganların arkasına gizlenerek acaba 
milletten oy alabilir miyiz endişesinin bir ifade
sidir. (A. P. sıralarından alkışlar) 

Şimdi muhterem arkadaşlar, Sayın Ecevit, 
Trakya'da mandıracılıktan ve sütçülükten bah
sediyor ve süt müstahsilinin veya mandıra iş
leriyle iştigal eden vatandaşlarımızın bâzı 
dertleri olduğunu söylüyor, ondan sonra di
yor ki; bu düzen değişirse bunlar da düzelir. 
Biz diyoruz ki, hayır düzen değişmeden de 
bunlar düzelir. Ama evvelâ şuna cevap vermek 
lâzım : Acaba bu süt müstahsilinin ve mandı
ra işleriyle uğraşan vatandaşlarımızın dertle
ri yeni midir? Bunları Adalet Partisi mi yaptı, 
bunlar yeni mi cılktı ve Adalet Partisi bunu dü
zeltmek istemiyor mu? Sanki Adalet Partisi 
buna sırtını dönmüş, Hükümet bu nevi işleri 
düzeltmek istemiyor gibi bir eda içerisinde 
konuşmak, ancak iç politika yapmaktan baş
ka bir şey değildir. 

Şimdi diğer bir konuya geliyorum; İstan
bul'da balıkçılarımızın bâzı dertleri varmış; 

soğukhava deposu sıkıntısı çekiliyormuş. E, 
şimdi Adalet Partisi iktidara geldiği ".aman 
mı soğukhava deposu sıkıntısı çekilmeye baş
lanmıştır ve bunu ben düzeltmiyeceğim mi di
yor Adalet Partisi? 

Erdemli köylülerinin sebzeleri çoğu zaman 
satılamıyormuş.. Erdemli köylülerimizin böyle 
bir problemi olabilir, böyle bir meselesi ola
bilir, bu buraya getirilebilir şüphesiz. Ama 
Erdemli köylüleri C. H. P. iktidarda iken seb
zelerini satabiliyorlardı, A. P. iktidara geçtiği 
zaman sebzelerini satamaz oldular, edası içe
risinde konuşursanız, bu, iç politika yapmak
tan ibarettir. 

Çoruttı'da pirinç ziraati vardır ve pirinç 
su ister. Bu, pirinç sulamaya ait kanallar bâzı 
eşhasın elinde imiş ve ücret mukabilinde pi
rinç tarlalarına su sevk ediliyor imiş. Şimdi 
bu, öyle bir eda içerisinde burada ifade edil
di ki; sanki C. H. P. iktidarda iken bu su 
kanalları bu şahısların elinde değildi, A. P. 
iktidara geçtikten sonra su kanalları bu eşha
sın eline geçti ve Adalet Partisi de bunu dü
zeltmek istemiyor. Hayır arkadaşlar, Adalet 
Partisi sulama işini topyekûn ele almış bir 
partidir. Bunu görmek lâzım. 

Tefecilerin elinde müstahsil çok sıkıntı çe
kiyormuş.. Biz tefeciliğin yanındayız, demiyo
ruz ki... Memlekette tefeciliği yasak eden 
kanunlar vardır. Hiçbir siyasi teşekkül tefeci
liğin yanında olamaz ve tefeciliği ortadan kal
dırmak için gereken tedbirleri almaya mec
burdur. Programda, plânda bunun tedbirleri 
de gösterilmiştir. Ama plânda, programda 
bunun tedbirleri gösterilmiştir, derseniz; kür
süye çıkarken peşinen verdiğiniz bir karara 
muhalif hareket etmiş olursunuz. Çünkü ev
velâ kürsüye çıkarken «her şeyi tankid ede
ceğim, her şeyi kötü göstereceğim» karariyle 
çıkmışsanız, bunları söyliyemezsiniz. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, Sayın Ecevit'-
in, neleri görmemezlikten geldiğini burada ra-
kamlariyle, hadiseleriyle anlatmaya çalışacağım. 

Şimdi bir vasıtalı vergiler meselesi var. 
Her bütçe konuşmasında gerek komisyonlar
da, gerek Meclislerde; Türkiye'de vasıtalı ver
gilerin nisbetinin Devlet gelirleri içerisinde 
vasıtasız vergiler nisbetine nazaran yüksek ol-
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duğu ele alınarak fakir - fukara edebiyatı 
yapılır ve yoksullardan bu parayı alıyorsunuz, 
denir. 

Muhterem arkadaşlar, filhakika vasıtalı ver
gilerin nisbeti şöyledir : 1963 yılında vasıtalı 
vergi nisbeti yüzde 67,3; vasıtasız vergi nis
beti yüzde 32,7 dir. Rakamları zikretmiyorum, 
en son 1967 de vasıtalı vergi nisbeti 65,8; va
sıtasız nisbeti de 34,2. Bu doğru; Türkiye'de 
vasıtalı vergilerin nisbeti Devlet gelirleri içe
risinde vasıtasız vergilere nazaran yüksektir. 
Bunun plânda ve programda politikası gösteril
miş, denilmiş ki; vergi politikasî, vasıtasız 
vergilerin payı yükseltilecek tarzda değişikli
ğe uğratılacaktır. Ama bunu söylerseniz, ikti
darın, bugünkü Hükümetin müspet yolda oldu
ğunu anlatmış olursunuz ve bu işinize gelmedi
ği için söylemezsiniz. Çünkü karar vermişsiniz; 
bunları söylemiyecsksiniz, nerede kötü tarafı 
varsa işin, onu anlatacaksınız.. 

Bütçe gerekçesinde şu nisbetler de var : 
Gelir Vergisi nisbeti - vasıtasız vergidir -1964 te 
yüzde 8,5; 1965 te yüzde 10,6; 1966 da yüz
de 23,2; 1967 de yüzde 19,8 olmuştur. Kurum
lar Vergisi, - hâsılatı artarak gidiyor - yüzde 
7,7 iken, 1965 te yüzde 16,8; 1966 da 24,7; 
1967 de 26 olmuştur. E, bunu söylerseniz işin 
doğru tarafını da söylemiş olursunuz. Ama ka
rarınıza muhalif olduğu için bunu da görme-
mezlikten gelirsiniz. 

Şimdi, bu vasıtalı vergi nisbetleri meselesi
ne, - dünya memleketlerinde nasıldır bir baka
lım : 

Ortak Pazar memleketlerinde; Devlet ge
lirlerinin yüzde 48 i Almanya'da Gelir Vergi
sinden, yüzde 8 i Servet Vergisinden, yüzde 
44 ü İstihlâk Vergisinden. Belçika'da yüzde 
42 si Gelir Vergisinden, yüzde 5 i Servet, yüz
de 53 ü İstihlâk Vergisinden. Fransa'da Dev
let varidatının yüzde 36 sı Gelir Vergisinden, 
yüzde 5 i Servet Vergisinden, yüzde 59 u İs
tihlâk Vergisinden. İtalya'da yüzde 24 ü Ge
lir Vergisinden, yüzde 10 u Servet Vergisinden, 
yüzde 66 sı İstihlâk Vergisinden, italya'ya va
sıtalı vergilerin Devlet gelirleri arasındaki pa
yı Türkiye'den yüksektir. Lüksemburg'da ay
nı şekilde, Holânda'da öyle... Daima vasıtalı 
vergilere büyük bir pay ayrılmış. 

Deniliyor ki; «Vasıtalı vergiler yoksul va
tandaşların sırtına yük olur. Halbuki vergiyi 

zengin vatandaşlardan almak lâzımgelir.» Fi
kir bu.. Muhterem arkadaşlar, bu telâkki son 
zamanlarda oldukça değişmiştir. Vasıtalı ver
gilerde şehsileştirme yapılabiliyor. Havayici 
zaruriye üzerine vasıtalı vergi koymazsanız 
diğer mallar üzerine koyarsanız şahsileştirme 
bir dereceye kadar yapılabiliyor. Şimdi mese
lâ, çok zaruri bir maddeye vasıtalı vergi koy
mak başka, zaruri olmıyan maddeye vasıtalı 
vergi koymak başka. Kaldı ki, vasıtalı vergi
lerin inikası da azdır. Her zaman aynı şekilde 
ve aynı kolaylıkla vâki olmaz. Bilfarz; maki-
nalardan alınan, makina ithalâtından alman 
Gümrük vergileri, ithalde alman Gider vergi
leri derhal müstehlike intikal ettirilemez, 
Demek ki, vasıtalı vergilerin içerisinde derhal 
müstehlike intikali mümkün olmıyan kısımlar 
da vardır. Ama bunları söylerseniz objektif 
davranmış olursunuz, bu ise işinize gelmiyece-
ğinden işin bu taraflarından hiç söz etmezsiniz. 
Sadece dersiniz ki, vasıtalı vergiler yoksul hal
kı ezmektedir. Meclis Kütüpanesinde var. (Les 
Prensipes d'economiqe contemporain) diye bir 
Fransızca kitap var. Fernand Baudhuin orada 
yazıyor. Vasıtalı vergiler aleyhindeki teoriler 
son zamanlarda çok değişmiştir. Orada yazı
yor. Hattâ diyor ki; «Vasıtalı vergilerin sa
bit gelirli vatandaşların sırtında kaldığı hak
kındaki iddia kıymetini kaybetmiştir. Çün
kü, çeşitli memleketlerdeki allokasyon sosyal, 
allokasyon familia dolayısiyle bunları bertaraf 
etmek mümkün olmuştur.» 

Şimdi bizde de toplu sözleşmeler vardır ve 
bu toplu sözleşmelerin de müddeti oldukça kısa. 
Hayat pahası vasıtalı vergi dolayısiyle artmış 
ise derhal toplu sözleşme ile bunu bertaraf et
mek mümkün. Bütün bunları şunun için arz edi
yorum : Klâsik iddia gibi vasıtalı vergilerin fev
kalâde gayriâdil vergiler olduğunu artık kuv
vetle iddia etmek mümkün değildir. Hattâ Fran
sa'da Ogen Chuller adlı bir senatör veya millet
vekili uzun müddet bütün vergilerin kaldırıl
masını, sadece kömür, elektrik, petrol ve muh
temelen de nükleer enerji üzerine bir vasıtalı 
vergi konulmasını ve bununla iktifa edilmesini 
müdafaa etmiştir. 

Bu izahatımla Sayın Ecevit tarafından ileri 
sürülen vasıtalı vergiler hakkındaki iddianın 
övle sanıldığı kadar kuvvetli olmadığını ve 
sübjektif kanaatlere dayandığını ifade etmiş 
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oluyorum. Bir arkadaşım bir tezkere göndermiş, 
diyor ki; «Bu sizin dediklerinizi lise kitapları 
yazıyor» diyor. İmzası yok. îşte ben burada lise 
kitaplarında yazsa dahi, bu lise kitaplarında ya
zılan şeyleri bilmiyenlere bunları öğretmek du
rumundayım. (A. P. sıralarından bravo sesleri) 
Liselerde her halde «Les principes d'economique 
contenporelle» kitabı da okunmuyor ve zanne
diyorum ki, bu tezkereyi bana gönderen arka
daş şimdi şu söylediğim sözün ne mânaya gel
diğini bilmiyor. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Ecevit'in bir 
iddiası da kredilerin dağılımındaki adaletsizlik 
mevzudur ve zenginin fakiri bu suretle de sö
mürdüğü iddiasıdır. Bakınız Sayın Ecevit iddi
asını ileri sürerken neleri bilmiyordu veya bil
mezlikten geliyordu, onu anlatmak istiyorum. 
Şu elimde gördüğünüz doküman T. C. Merkez 
Bankasının çıkardığı aylık bültendir. Eğer bu
radaki istatistiklerin de yanlış olduğu veya 
maksatlı bir şekilde yanlış yazıldığı iddia edil-
miyeceks? bunlara inanmak lâzımgelir. 1963 te 
zirai krediler 2 milyar 408 milyon, Bu zirai kre
diler 1949 da 337 milyondan ibaret idi. 1967 yı
lının dokuzuncu avı itibariyle 4 milyar 506 mil
yon olmuş. Bu zirai kredilerde büyük bir inki
şaf var. Bunu söylerseniz Kin müsr>et tarafını 
da ifade etmiş olursunuz. Halbuki siz bunu ifa
de etmek için çıkmadınız. Daima menfi tarafını 
göstermek için çıktınız. Daha bahsedeceğim. 

Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası tarafın
dan verilen krediler 764 milyon ve Sanayi Yatı
rım Bankası tarafından da 269 000 000, küçük 
esnaf ve sanatkârlara 542 000 090; bu küçük es
naf vs sanatkâra acılan kredi de 1949 yıbn«la 
4 000 000 dan ibaretmiş, şimdi 542 000 000 a 
çıkmıştır. Bunları da söylerseniz olmas. Oünkü 
bu işin müspet bir tarafı olduğunu ifade etmiş 
olursunuz. Halbuki niyetiniz böyle değildi. Onun 
için bunu görmezlikten gelirsiniz. 

Ayrıca, ticari kredi burada Eylül rakamı iti- I 
bariyle 11 392 000 000 dur. Bu rakamı Sayın 
Ecevit zannediyorum 14 milyar olarak göstermiş
tir. Belki de mütaakm aylarda 14 milyara çık
mıştır. Bunları ele alacaksınız ve diyeceksiniz 
ki, «ticari, kredilerin payı çok yüksektir diğer
lerine nazaran. Binaenaleyh siz zenginlere kre
di veriyorsunuz. Bu krediler tefeciliğe gidi
yor» diye iddia edeceksiniz. Diyeceksiniz ki, I 

I sanayi kredileri azdır, ziraat kredileri azdır, 
buna mukabil ticaret kredileri fazladır... Ev
velâ şunu söyliyeyim ki, rakamlan isterseniz 
okurum, bu hâdise öteden beri devam edip 
gelmektedir. Adalet Partisi iktidarı zamanın
da böyle olmuş değildir. Bundan beş yıl önce 
de bu böyle idi, daha önce de böyle idi. Şim
di de ticari krediler fazladır. Yalnız, burada 
da bilmemiz icabeden bir şey var. Evvelâ bu 
rakamlara baktığımız zaman şöyle düşünür
sünüz : Türkiye sanayii böyle 800, 900 milyon 
liralık bir kredi içerisinde dönemez, olamaz. 
Fiilen, maddeten mümkün değildir. Şu halde 
bu ticari kredilerin içerisinde sanayi kredileri 
var mı, yok mu diye objektif bir şekilde tetkik 
yapan bir kimsenin bunu düşünmesi ve bu ihti
mali de derpiş etmesi lâzımgelir. 

Ayrıca, bu tasnife dikkat ederseniz, bu, 
kredilerin nevi itibariyle yapılmış bir tasnif 
olup kredilerin lehtarının iştigal nevi itibariy
le yapılmış bir tasnif değildir. Eğer kredilerin 
lehtarmm iştigal nevi gösterilmiş olsaydı bam
başka sonuçlara varacaktık. Bankalar Birliği 
bu sene sektörler itibariyle kredilerin dağılı
şını yaymlıyacaktır. Orada görülecektir ki, bu 
ticaret kredisi diye gösterilen kısmın yüzde 
40 ı sanayie verilmiş kredidir. Bununla bera
ber ben yine de bu kredilerin dağılımı hakkın
da bâzı nisbetler vermek isterim. 

Evvelâ şunu söyliyeyim M, bu ticari kredi
ler içinde, yani 11 milyar içinde Zirai Donatım 
Kurumuna açılan krediler de vardır ve bu da 
bir ticari kredi değildir. Yani örnek olarak 
veriyorum. Demek ki, 14 milyar veya 14 milya
rın hepsi ticari krediden ibaret değildir. Türki
ye'de 1967 Ekim ayı itibariyle kredilerin dağı
lışı şöyle : 

Yüzde 22,3 ziraat, 
Yüzde 22,2 sanayi, 
Yüzde 2,5 Halk Bankası kredileri, 
Yüzde 6 küçük sanayi, 
Yüzde 8 mesken, 
Yüzde 5 köy belediyeleri, 
Yüzde 12,5 dış ticaret, 
Yüzde 20,3 yurt içi ticarettir. 

Demek ki, kredilerde de iddia edildiği nis-
bette bir düzensizlik yoktur ve şu söylediğim 
rakamları burada söylerseniz objektif davran
mış olursunuz. Bunları görmezlikten geleceksi-
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niz, 14 milyar ticari kredi vardır diyeceksiniz. 
Bunları tüccarlara veriyorsunuz, buradan da te
feciliğe gidiliyor; öyle ise ne yapmak lâzımdır, 
düzeni değiştirmek lâzımdır diyeceksiniz. Düze
ni değiştirmek istiyenlerin evvelâ objektif ol
mayı öğrenmeleri iktiza eder. 

Muhterem arkadaşlarım bir de bütçe açığı 
konusu vardır. 

Bütçe açıkları bütçeler Meclislerde görüşü
lürken daima mevzuubahsedilirler. Bu konuşma
ları gerek komisyonlarda, gerek Meclislerde ta-
kibetmiş olan arkadaşlarımız hatırlarlar, daima 
Adalet Partisi iktidarının hazırladığı bütçelerde 
üç milyara yakın, iki milyara yalan bir açık ol
duğu iddia edilmiştir. Sadece bu sene değil, 
1966 bütçesinde de, 1967 bütçesinde de böyle üç 
milyar açık iddia eden sözcüler olmuştur. Şimdi 
bütçeler ne kadar açık vermiştir? Bâzı yılların 
bütçelerinde ne kadar açık verilmiştir? bunla
ra bakalım : 1964 bütçesi 613 000 000, 1965 büt
çesi 900 000 000, 1966 bütçesi 690 000 000 açık 
vermiştir. 1967 yılına ait bütçe gerek komisyon-. 
da, gerekse Senato ve Mecliste müzakere edilir
ken O. H, P. hatipleri daima 3 milyar liralık bir 
açık olduğunu beyan ettiler. 1967 malî yılının 
büyük kısmı, 11 ayı geçmiştir. Yapılan tahmin
lere göre yıl sonu itibariyle harcamalar toplamı 
18 milyarın biraz üzerinde olacaktır, 18 milyar 
700 milyon civarında olacaktır. 10 aylık tahsilat 
rakamlarına göre 1967 yılı ile ilgili gelir tah
minlerinin yüzde 82.1 i gerçekleşmiştir. Daha iki 
ay vardır. Gelir tahsilatının Şubat sonuna kadar 
17 milyar 900 milyon veya 18 milyarı bulması 
muhtemeldir. Bu durumda gelirlerle giderler 
aracında 700, 800 veya 900 milyon liralık bir 
fark olacaktır. 500 milyonluk istikraz rakamını 
bundan düzerseniz üç, dört yüz milyon liralık 
bir açıkla kapanması muhtemeldir. 

Şimdi 1967 bütçesinde üç milyar lira açık 
olacağını iddia etmiş olan arkadaşlarımıza bu 
rakamları arz etmiş oldum. Demek ki. bu iddi
alar büyük ölçüde 1967 yılı için bir hakikati ifa
de etmiyorlar idi. Şimdi 1968 yılı bütçesi ile il
gili olarak bu açıklar üzerinde konuşan hatip
ler yine üç milyar lira açıktan bahsetmişlerdir: 
aynı tarzda 1967 yılındaki iddia gibi bu iddia
lar da hakikati geniş öküde ifade etmemekte
dir. Evvelâ, program çıktıktan sonra ve bütçe 
de tanzim edildikten sonra gelirleri iyileştirici 
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1 ve gelir artırıcı yolda bâzı tasarruflarda bulu
nulmuştur ve kanunlar çıkmıştır. Saniyen yıl 
içerisinde de gelir artırıcı bâzı kanunlar çıkarıl
ması derpiş edilmektedir. En salahiyetli ağızlar 
bunu söylemişlerdir. Dekont sisteminden 350 mil
yon lira, proje kredisi temin olunmuştur. Bilâ-
hara program sevk edildikten sonra 241 milyon 
lira, Motorlu Kara Taşıtları Vergisinde düzelt
me yapılacaktır, 100 milyon lira, Veraset Ver
gisinde düzeltme yapılacaktır, 17 milyon lira, 
Gider Vergisinde düzeltme yapılacaktır 150 mil
yon lira beklenmektedir. Yekûnu bunun 850 -
900 milyon lira ediyor. Şimdi bu varidat artırıcı 
tedbirleri görmemezlikten geleceksiniz ve diye
ceksiniz ki, üç milyar açık vardır. Bununla neyi 

I kazanacaksınız? Adalet Partisinin getirdiği büt
çede üç milyar açık vardır şayiasını ve bu ha
yalî açığı vatandaşa millet kürsüsünden intikal 
ettireceksiniz ve bundan fayda bekliyeceksiniz. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Ecevit'in altı 
saat on dakika tutan konuşmasının büyük bir 
kısmını toprak reformu ile ilgili iddialar işgal 

I etmiştir. 
Türkiye'de son yıllarda sözü fazla edilen iki 

I mevzu vardır. Bunlardan birisi toprak reformu, 
I diğeri Ziraat Vergisidir. Türkiye'de nüfusun 

yüzde 70 veya % 75 i köylerde oturuyor, nüfu
sun çoğunluğu köylerde oturuyor. Bir memle
kette toprağa bağlı nüfus siyasi istikrar unsura-

I dur. Siya3i istikrarın bozulmasından fayda 
umanlar bu toprak reformu ile Ziraat Vergisini 

I dillerine dolamışlardır son zamanlarda. Bu su-
I retle bu istikrar unsuru teşkil eden nüfusu da 
I tedirgin ederek, onların vergi ile ve bir kısmı

nın ellerinden topraklan alınarak tedirgin edi
lerek, veyahut hiç değilse zihinlerinde teşevvüş 
yaratılarak bu istikrar unsurunun da bir istik-

I rar unsura olmaktan cılcmasnıda fayda umanlar 
I bulunabilir. Bunu düşünmeye mecburuz. Bina-
I enaleyh bu toprak reformu ve Ziraat Vergisi ko

nuşulurken evvelâ yapılan tekliflerde böyle ni
yetler var mıdır, yok mudur, bunu araştırmakta 

I kamu yararı vardır. 
I Muhterem arkadaşlar, millî gelirimi sin yüz-
I de kırkına yakın bir kısmı tarım kesiminden el-
I do edilmektedir. İhracatımızın yüzde 75 ini ta-
I rım ürünleri teşkil eder. işlenen arazinin yüzde 
I 85 i erozyon tehlikesine mâruzdur. 23 milyon 
I hektarlık tarla arazinin 1 500 000 hektarlık kıs-
I mı sulanmaktadır. 8 500 000 hektarlık kısmı su-
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lanabilir olduğu halde sulanamamaktadır. Bu
rada Sayın Peyzioğlu'da dün akşam ifade etti
ler, 1951 yılında Türkiye'de hektar başına 0,140 
gram gübre kullanılmakta idi. Şimdi 8,600 gram 
gübre kullanılıyor. Bu italya'da 55, Fransa'da 
105, Yunanistan'da 24 kilodur, tslâh edilmiş to
humluk ihtiyacı 400 000 ton tahmin edilmekte
dir. Tanm kesiminde hor yıl 100 000 aile mey
dana gelmekte, bu da araziyi ekonomik mânada 
işletilmeye imkân olmıyan küçük parçalara 
ayırmaktadır. Şimdi bu söylediğim hususlar 
gösteriyor ki, Türkiye'de bir toprak meselesi ve 
bir ziraat meselesi mevcuttur. Peki bu mevcut 
tur da bugün işbaşında olan iktidar veya |îu!di-
met bundan tegafül mü etmektedir, bunu bilmi
yor mu? Sanki hiç bilmiyormuş gibi, böyle bir 
eda içerisinde gelip bu mevzuları burada konuş
mak hakikatlere uygun düşmemektedir. 

İkinci Beş Yıllık Plânın 246 ncı sayfasında 
«Topraksız ve az topraklı çiftçinin yeterli bir 
toprağı işleme imkânlarına kavuşturulabilmesi 
için tarım reformu anlayışı içinde bu çiftçilerin 
topraklandırılması ve kiracılık meselesinin dü
zenlenmesi, toprak toplulaştırılması saklana
caktır» deniliyor. 241 nci sayfasında «Tanm 
reformu tarımsal bünyenin temelindeki aksak
lıkları gidermeye yönelmiş tedbirler dizisi ala
rak kabul edilecektir» deniliyor. Yine bu 241 
nci sayfada «Devletin hüküm ve tasarrufunda 
olup, şahıslara kiralanan orman ve mera hu
duttan içindeki bozuk kültür arazisinin ıslahı 
ve bataklıkların kurutulması sonucu elde edi
len belirli bir büyüklüğün üstünde kalan ve dü
zenli işletilmiyen şahıs arazilerinin istimlâk ve
ya pazarlıkla satmalmmasiyle temin edilen kül
tür arazisinin mülkiyetinin topraksız ve top
raklı çiftçilere uygun şartlarla devrini mümkün 
kılan mevzuat çıkarılacaktır.» 

Şimdi plânın bu tedbirleri bu direktifleri 
karsısında sanki Adalet Partisi iktidarı Türki
ye'nin toprak dengesizlimi konusunda, Türkiye'
nin ziraati konusunda hiçbir şey yanmak iste-
mivormus gibi böyle bir eda içerisinde konuş
mak bu söylediğim hakikatleri görmemezlikten 
gelmektir. 

Bir de bu toprak reformu konusunda konu
şan hatipler, birçok hatipler, hepsi değil şüp
hesiz, meseleyi şöyle vaz'ediyorlar : Toprağı çok 
olanın elinden toprağını alacaksınız ve toprağa 

| az olana veya topraksıza dağıtacaksınız. Toprak 
reformu bundan ibarettir. Adalet Partisi de 
toprağı çok olanın toprağını almak istemiyor. 
Sayın Ecevit dün «gayet tabiî, tarım reformu 
da bunun içinde» dedi. O tedbirleri de alaca
ğız dedi. Muhterem arkadaşlar, evvelâ şu top-

! rak reformu, tarım reformu üzerinde durmak 
isteriz. Hiç kimseyi toprak reformu dedirtmeye 

! mocbur edemezsiniz. «Yapılacak ıslahatın adı
nın toprak reformu olması lâzımdır, bmaen-
afloyh s'z de buna toprak reformu deyiniz» di
yemezsiniz. Hiç kimssyi de «tanm reformu 
deyiniz siz de buna» diye zorlıyamassınız. Şu 
halde ne yapmak isteniyor ve ne yapılabilir, 
imkânlarımaz nelerdir; bunun üzerinde konuş
mak lâzım. 

Burada şu hususa dikkatinizi çekmek iste
rim : Belirli bir büyüklüğün üstünde kalan 
ve düzenli işletilmiyen şahıs lerinin is
timlâki. Muhterem milletvekilleri, şu elimde 
gördüğünüz doküman Devlet İstatistik Ens
titüsünün 1963 yılında yaptığı tarım sayımı 
sonuçlarını gösteren dokümandır. 1983 yılında 
olduğu için belki bunu muallel kabul etmez
ler ve buna itimat ederler. Bunun altıncı say
fasında rakamlar var ve buradaki rakamlara 
müşabih ra.kamüar piânm tablolarında da 
mevcut. 1 ilâ 5 dönüm büyüklüğündeki işlet
meler Türkiye'de 398 868 adeddir. Bunların iş-
bdiği saha 114 385 hektardır. 6 ilâ 10 dekar 
büyüklüğünde işletmelerin sayısı 375 320 aded. 
Bunun da toplam büyüklük sahası, arazi ola
rak, 317 324 hektar. 11 i!â 20 dekar arasın
da 494 G0D inletme var. Büyüklüğü 744 000 hek
tar, 21 ilâ 30 dekar arasında 349 000 işletme 
var, 889 000 hektar. 31 ilâ 40 dekar arasında 
291 bin. 

Sözü uzatmıyayım, 50 dekara kadar top
rak büyüklüğündeki işletmelerin sayısı 2128 288 
adeddir ve işledikleri toprağın genişliği de 
3 079 000 hektardır. 

100 dönüme kadar olan işletmelerin sayısı 
ise 581 000 dir. Böylece 100 dönüme kadar 
olan işletmelerin toplam sayısı 2 690 000 edi
yor. Türkiye'de zaten işletme sayısı 3 500 000 
civarındadır. 

200 dönüme kadar arazi işletme sayısı 291 000 
div. Demek ki, 200 dönüm büyüklüğündoki, 
işletmelerin sayısı 3 000 000 un üstündedir. 



M. Meclisi B : 42 16 . 2 . 1968 O : 2 

500 dönüme kadar olan işletme sayısı 3 081 000 
dir ve büyüklüğü 13 889 000 hektardır. 

Şimdi 501 dönümle 1 000 dönüm arasın
da 11 000 işletme vardır. Arazi büyüklüğü 
755 000 hektardır. 100 ilâ 2 500 arasında 2 851 
işletme vardır ve arazi büyüklüğü 369 000 
hektardır. 2 500 dönüm ila 5 000 dönüm ara
sında 981 işletme vardır. Arazi büyüklüğü de 
313 742 dir. 

Şimdi Sayın Ecevit 2 500 dönüme kadar 
olan araziyi, Anadolu'nun muhtelif yerlerin
de, kıraç araziyi bırakacağız diyordu. 2 500 
dönümden ziyade arazi sahipleri 981 kişi vo 
arazi büyüklüğü de 313 000 hektardır. Şimdi 
tasavvur buyurunuz, bunu üç milyonluk işlet
me sayısına taksim ediniz, isterseniz iki miL 
yona taksim ediniz, yani 50 dekara kadar işlet
me büyüklüğüne sahibolan işletme sayısına tak
sim ediniz, işletme basma ne kadar ara^i düşüyor. 
Bu bellidir 4 -5 dönüm arazi düşüyor. Şimdi Tür
kiye'nin bütün topraklarının yekûnu 78 058 000 
hektardır. Bunu fazlalaştıramazsımz. Tarla 
ziraatı yapılan 15 454 000 hektar nadas 
8 54'8 000 hektar, çayırlar 27 000 000 hektar, 
bağlar 830 000, raeyva ve sebze bahçeleri 883 
bin, ormanlar on milyon hektar, ürün gstir-
miyen göller ve bataklıklar 13 000 000 hektar
dır. 

Muhterem arkadaşlar, Osmanlı toprak hu
kukunda bir arazi tasnifi vardır. Arazii miri
ye, arazii emiriye, arazii mevkufe, arazii 
memlûke ve arazii hâliye. Şimdi biraz önce 
zikrettiğim rakamlar muvacehesinde yani dağı
tacak, halen işletilir durumda olan ve tam böyle 
verimli bir şekilde de işletilemiyen bu araziler
den bilfarz bin dönümden fazlasını dağıtsanız 
bu küçük işletmelere ancak dört beş dönüm ara
zi isabet eder. Demek ki toprak reformu, mev
cut işletilen araziyi dağıtmak suretiyle yapıla
maz, yapılırsa derde deva olunamaz. Şu halde 
bu işletilmiyen arazi veya varsa eski tasnife 
göre, yeni tasnifler böyle değil, vakıf arazi var
sa bunların ve Devlet arazisinin ve bir de işle
tilemiyen arazinin ıslah edilmek suretiyle, batak
lıkların kurutulması suretiyle bir arazi tevziatı 
yapmak mümkündür ve arazinin işletme büyük
lüklerinin topraksızları topraklandırmanın ça
resi olarak düşünülebilir bir tedbirdir. Ancak bu 
bugünden yarına derhal halledilmesi mümkün 
bir şey değildir. 

Şimdi burada bir de şunu arz etmek isterim; 
Sayın Ecevit 1 dinliyenler, eğer bugünden yarı
na O. H. P. iktidara gelse bütün bu meseleleri 
hemen bir çırpıda hallediverecekmiş ve bun
ların hemen derhal halledilmesi mümkünmüş de 
bugünkü iktidar bunu halledemiyormuş gibi bir 
iritıbaa kapılıyor. Sayın EceVit bâzı hâdiseleri 
zikrettikten sonra daima şunu söylüyor; «biz 
dovletleştirecek değiliz» diyor, «özel sektörü de 
kaldıracak değiliz» diyor. E, peki devletleştire-
cök değilseniz, özel sektörü de kaldıracak de
ğilseniz o zaman hangi imkânlarla bunu yapa
caksınız? Kısa zamanda ve elinizde madeni ki, 
böyle bir sihirbaz değneği vardı, istihsal va
sıtalarını devletleştirmeden, özel sektörü dev
letleştirmeden hemen bunları halledebiliyordu
nuz da iktidarda olduğunuz yıllarda neye hallet
mediniz? 

Muhterem arkadaşlar, bu toprak reformu 
meseleleriyle, tarım reformu meseleleriyle kar
şılaşan ilk Devlet Türkiye değildir. Bu mese
lelerle karşılaşan ve bu sorunların üzerine eği
lip bunları halleden Devletler vardır, Bunlardan 
bir tanesi İtalyadır. 1950 den evvel italyan 
nüfusunun yüzde 44,7 si çiftliklerde yaşıyordu 
ve Kuzey italya ile Güney italya arasında ha
yat seviyesi bakımından büyük farklılıklar mev
cuttu. Bu sebepledir ki, 1948 italyan Anayasası 
italyada toprak reformu yapılmasını öngörmek
te idi. 

italyadaki toprak reformu iki anasafhada 
gerçekleştirilmiştir. Birisi istimlâk, tahsis ve 
transformasyon - tahsis safhası; ikincisi istih
sal, işleme, pazarlama, transformasyon safhası. 

Birinci safhada yapılan işler şöyle: Üç yüz 
hektardan veya üç bin dönümden fazla arazi 
istimlâk ve transformasyon dışında tutulmuş
tur italyada. Mülk sahibine üç yüz hektarı geç
memek üzere arazi bırakılmıştır. Modern çift
likler istimlâk edilmemiştir, istimlâk beş yıl 
vadeli ve yüzde beş faizli bonolar karşılığında 
yapılmıştır. Transformasyon işinde ise üç esas 
kabul edilmiştir. Enfrastrüktürün yaratılma
sı; sulama, gübreleme, içme suyu, elektrik. Eks-
tansif ziraatten entansif ziraate geçilmesi, yeni 
prodüktif ünitelerin meydana getirilmesi ve 
bir de son safha pazarlama safhasiyle ilgili kas-
ka denen bir teşkilât kurulmuş ve kooperatifleş
meye cnem verilmiştir. İki dereceli kooperatifler 
kurulmuştur. Bilfarz, süt müstahsili evvelâ sü-
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tünü bu kooperatife götürüp parasını alıyor. 
Sütü bu kooperatif tarafından ikinci safhada 
peynir haline getirildikten sonra satıldığı za
man bunun kârını bir defa daha alıyor. Bu su
retle çiftçinin eline geçen para miktarı çok faz
lalaşmıştır. 

Bunları şunun için söylüyorum; demek ki 
sadece toprak dağıtmakla toprak reformu ol
maz. Behemahal zirai reformu düşünmek lâ
zımdır. Zirai reformun içerisinde topraksız top
raklandırmakta vardır. 

Şimdi Ziraat Vergisi mevzuunda da bir kaç 
söz söylemek isterim : 

Muhterem arkadaşlar, işte ziraatteki kayna
ğın veyahut da ziraatteki tasarrufun (bundan 
mecburi tasarruflar kasdediliyor şüphesiz) ye
teri nisbette artırılmadığı, yani ziraatten ge
rekli verginin alınmadığı, binaenaleyh ziraat 
sektörünün - ki millî gelirin içinde payı % 40 
tır - kâfi derecede vergilendirilmediği, binaena
leyh buraya vergi konulması lâzımgeldiği.. Bu 
iddianın doğru tarafları vardır, şöyle ki: Zi
rai kazançlardan alman Gelir Vergisi 1962 yı
lında 26 milyon, 1963 yılında 24 milyon, 19G4 
yılında 39, 1965 te 49 ve 1966 da 55 milyon ci
varındadır. Ancak ziraatten vergi alınmıyor 
derken biraz önce Devlet istatistik Enstitüsü
nün bülteninden okuduğum bir vakıayı da na
zarı itibara almak iktiza eder. 

Türkiyede üç buçuk milyon civarındaki 
köylü ailesinin iki milyondan fazlası elli dek ir 
işletme büyüklüğü içinde iş görmektedir. Bi
naenaleyh ziraatten kâfi derecede vergi alınmı
yor derken Türkiye'deki küçük çiftçi vakıasını 
nazarı itibara almaya mecbursunuz. Bunun 
için de G-elir Vergisi sistemi içinde ziraî kazanç 
ölçülerinde bâzı düzeltmeler yapmak suretiyle 
Ziraat Vergisinde; biraz daha büyük çiftçilere 
ve aşağı kademeye doğru inmek suretiyle, yö
neltmek suretiyle 200 - 250, belki üçyüz milyon 
lira civarında bir rezerv vardır. Hükümet gerek 
yaptığı yıllık programlarda, gerek bütçe gerek
çesinde bu konuda bir ıslahat düşündüğünü ifa
de etmektedir. 

Bunları söylerseniz işin müspet tarafları da 
olduğunu ve bugünkü Hükümetin de memle
kete hizmet etmek için ve Plânın finansmanı 
için elinden gelen şeyleri yapmakta olduğu
nu söylemiş olursunuz. Halbuki bu işinize gel
mediğinden bunları görmemezlikten gelirsiniz, 
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dersiniz ki, toprak reformu yapılmıyor, ziraat
ten vergi alınmıyor.. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Ecevit dış 
borçlar konusunda «filânca sene 210 milyon 
dolar borç aldık, 113 milyon anapara, 40 mil
yon faiz, işte 12 milyon da turizm açığı var, 
netice itibariyle dış borçlardan, bunların trans
ferinden sonra elimizde kalan kısım gayet cüzi
dir. Türkiyenin dış borçları gittikçe artmakta
dır ve kalkınmaya yardımcı olmıyacak bir hal 
almaktadır. Hattâ bu yolla da Türkiye sömü
rülmek tehlikesiyle karşı karşıya kalmakta
dır» dediler. Burada da Sayın Ecevit'in görme
mezlikten geldiği bâzı hususlar mevcuttur. On
ları arz edeyim: 

Evvelâ sanki bu dış borçlar Adalet Partisi 
Hükümeti zamanında teşekkül etmiş gibi bir 
eda içerisinde konuştular. Şimdi bu borçların 
tarzı tekevvünü hakkında şu elimdeki dokü
mandan bâzı malûmat arz etmek isterim. 

Anadolu Demiryolu Tahvilleri, onay Kanu
nu veya kararnamesinin tarihi 31 . 12 . 1928 
15 . 2 . 1937, faizi 2,25, ödeme süresi 1929 -
2002. Demek ki, Anadolu Demiryolunun Tah
villerinin borcunu - dövizle ödenecek dış borç
lardır bunlar - 2002 yılma kadar ödemeye de
vanı edeceğiz. Bu borçların içinde bunlar da 
var. 

Haydarpaşa Limanı Tahvilleri 1929:1937 ilâ 
2002 yılma kadar bunurikide devam ediyor. 

Maraşal Yardımı Kredisi, 1948 - 1949, bu
nun da taksiti 1966 yımdan başlıyor 1993 yılı
na kadar devam ediyor; yani 1948 yılında 1949 
yılında alınmış olan bu borcun. 

Dünya Bankası Silolar Kredisi, 1950 yılında 
alınmış, 1975 yılma kadar devam ediyor. 

Avrupa Tediye Birliği Kota ve Rolaj Kredi
si 1956 yılında alınmış 1959 -1965. 

ingiltere Dört Muhrip Kredisi, anlaşma tari
hi 1959, 1968 ilâ 1972 arasında ödenecekmiş. 

İsveç Kredisi, 1964 ilâ 1969 arasında. 
Şimdi bunları bütün detayı ile okuyarak vak

tinizi almak istemiyorum. Türkiye'nin bu borç
ları dünden bugüne tekevvün etmemiştir. Bun
ları anlatmak için arz ediyorum ve sanki bu 
borçları Adalet Partisi iktidarı yapmış gibi mü
talâa yürütmenin doğru olmadığını arz etmek 
istiyorum. Bu borçların yapılmasının mâkul se
bepleri vardır. Bunların da objektif olmak için, 



M. Meclisi B : 42 

bitaraf olmak için buradan zikredilmesi icabe-
der. Bunu anlatmak istiyorum. Biran için diye
lim ki, borç almadık, bu borç taksitlerini veya 
faizlerini ödemekten kurtulacak mıyız? O za
man bunları neyle odiyeceğiz? Bir defa bu borç
lar yapılmış. Türkiye Devleti, Düyunu Umıı-
miyeyi dahi bir tek kuruşunu bırakmadan öde
miştir, bunları ödemek mecburiyetindesiniz iti
barınızı muhafaza için. Diyelim ki, borç alma
dık, kredi almadık, bu taksitler ne ile ödenecek
tir? Bunu da ifade etmek icabederdi. 

Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Sayın Ece-
vit sosyal adalet bakımından diyor, bu bütçe 
hiçbir şey getirmemiştir. Sadece diyor, tasarruf 
bonolarından dolayı bir istisna getirildiği ge
rekçede söyleniyor, en az geçim indirimi hadle
rinin düzeltildiği söyleniyor diyor. Sosyal ada
let ilkesi böyle iki küçük tedbirle, diyor, ger
çekleştirilecek bir ilke değildir, diyor. Bunları 
küçümsüyor. Yani gerekçede yazılı bu iki ted
biri küçümsüyor. Türkiye'de sosyal adalet ko
nusunun bu iki tedbirle halledilebilecek bir ko
nu olmadığı malûm. Ancak, bunları da küçüm
semek doğru değildir; çünkü 500 lira olan ta
sarruf bonosu istisnası ücret ve aylık gelirlerin
de Adalet Partisi iktidarı tarafından 1 200 li
raya çıkarılmıştır. Bununla Hazinenin hasılat 
kaybı 500 milyon liradır. 

En az geçim indirimi çok kazanandan çok 
vergi, az kaznandan az vergi prensibine uygun 
olarak ıslah edilmiştir. Bunu iyi yaptınız de
mesini beklerdik sayın sözcüden. Ama o hiçbir 
şeyin iyi olmadığını iddia edeceği için bunu da 
görmemezlikten geldi. Bununla da Hazinenin 
uğradığı kayıp 300 - 350 milyon liradır. 100 
milyon liralık Vergi Kanunu koyarken yoksul 
vatandaşı eziyorsunuz edebiyatı yapılıyor da, 
300 milyon lira, 500 milyon lira bir para, ücret 
gelirleri için Hazineden feda edilirken, bunu iyi 
yaptınız diye niçin söylemiyor? (A. P. sırala
rından alkışlar). 

Muhterem arkadaşlar, O. H. P. nin sayın 
sözcüsü bir konuya daha temas etti, o da fi
yatlar konusudur. Evvelâ diyor ki, 1967 yılın
da bir likidite bunalımı oldu. Yani para dar
lığı oldu. Evet, hatırlarsınız 1967 yılının ilk 
yarşsmda para darlığından bahsedilmiştir. İş 
çevrelerinde, gazetelerde, mecmualarda uzun 
boylu tartışma konusu yapılmıştır. Sonra diyor 
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ki, 1967 yılında genel endeks 5,2; Ankara ge
çinme endeksi 6,4 arttı, enfilâsyonun tam için
desiniz. Çelişmeyi bilmem ars edobiliyormuynm; 
hsm likidite sıkıntısı var, likidite bunalımı var, 
)087 yılında, hem de enfilâsyon var... Bu ikisi
ni nasıl bağdaştırdıklarını merak ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, sırası gelmişken bu fi
yat istikrarı konusu hakkında biz de Adalet 
î?artisi Grupımun görüşlerini arz etmek is
teriz. Birinci ve ikinci Beş Yıllık Planların il
keleri arasında Türk ekonomisinin istikrar 
içerisinde kalkındırılması vardır. Türk ekono
miğini istikrar içerisinde kalkınıp kalkınmadbğı-
m, yani istikrarın muhafaza edilip edilmediğini 
incelemek isterim. 

Muhterem milletvekilleri, en az otuz yıldan-
beri Türk ekonomisi bir taraftan enfilâsyonist, 
d:ğar taraftan deflâsyonist tesirlerin arasında
dır ve bunun baskısını hissetmeye devam etmek
tedir, 30 yıldan beri. 

1C38 yılında 100 olan toptan eşya endeksi, 
1945 te 390 e yükselmiştir. 1949 da 445 e çık
tıktan sonra 1950 de 405 e düşmüştü. Fiyatlar
da 1954 yılma kadar büyük bir yükseliş kayde
dilmemiş, 1954 ten sonra görülen süratli fiyat 
artıkları 4 Ağustos 1958 tarihli istikrar tedbir
lerinin alınmasını icabettirmişti. 1960 da istik
rar tedbirlerinin daha da sertleştirilmesi üzeri
ne Türk ekonomisine durgunluk hâkim olmaya 
bağlamıştır. Bunun üzorine 1961 yılında yeni
den anti enflâsyonist tedbirler alınmış, reeskont 
ve kredi faizlerinin hadleri düşürülmüş, kredi
lerde plfıfon usulüne son. verilmiştir. Saym söz
cü ekonomiyi biz canlandırdık demişti, aynı za
manda ona cevap teşkil ediyor bunlar. Ekono
mide bir ferahlama, bir canlılık hâkim olmuşsa 
da 1963 yılı sonuna kadar, 1964 yılının ilk yan
sında Türk ekonomisinin yeniden bir resesyon, 
durgunluk devresine girdiği görülmüştür. Dur
gunluğu gidermek için 15 Haziran 1964 tarihin
de bankaların kredi limitleri artırılmış, reeskont 
fonlarının % 10,5 yerine % 9 faizle ikraz edil
mesi kabul edilmiş, vadeli mevduat karşılıkları 
% 20 den % 10 a indirilmişti. 1964 ün 6 ncı 
ayında 4 942 000 000 lira olan emisyon hacmi 
yıl sonunda 5 664 000 000 a yükselmiş, para 
arzı 12 039 000 000 dan 13 999 000 000 a, banka 
krodileri 11 922 000 000 dan 13 454 000 000 a 
yükselmişti. 1965 yılında fiyat yükselişleri en-
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dişe verici bir hal alınış, bu defa biraz önce 
söylediğimiz tedbirlerin aksi olan tedbirlere baş
vurulmuştur. 

Şimdi ekonomiyi canlandırdıklarını ifade 
edenlerin aldıkları tedbirler 1065 yılı içerisinde 
fiyatlarda endişe verici % 10 gibi, % 8 gibi, 
% 9 gibi ve yüzde 10 un üstünde yükselmelere 
sebep olmuş ve bu defa da «enflâsyon yok» id
diaları gene ekonomiyo bu yıllarda canlılık ver
diklerini iddia edenler tarafından gelmişti. Şim
di ben burada Türkiye ekonomisinin bir husu
siyetine işaret etmek istiyorum, maksadım o. 
Dikkatli bir şekilde yürütülen para politikası 
1963 yılında fiyatlarda nispî istikran sağlamış 
bulunuyordu. Yani Adalet Partisi iktidarı za
manında 1966 yılında fiyatlarda istikrar sağlan
mıştır. 1964 yılında alman tedbirlerden dalayı 
husule gelen hızlı fiyat artışlarını önlemek için 
alman tedbirler semeresini 1966 da verdi. Bina
enaleyh, 1967 yılında fiyat istikrarının bağlan
ması diye bir problem yoktu. 1967 nin meselesi 
mevcut istikrarın muhafazası idi. 1966 yılının 
sonlarına doğru ekonomide bir likidite bolluğu 
hissedilmeye başlanmıştır. Haziran 1966 da 
7 084 000 000 lira olan emisyon hacmi Kasımın 
ilk haftasında 8 625 000 000 liraya yükselmişti. 
Burada kredi hacmiyle ilgili rakamlar var, on
ları geçiyorum. Evvelki yıla nazaran para ar
zında % 20,4; emisyonda % 13,7, kredi hacmm-
da % 26,5 nisbetinde artmalar olmuştu. İstik
ran muhafaza için alman tedbirlerle birlikte 
mevsimlik hareketlerin de tesiriyle emisyon, pa
ra arzı ve Merkez Bankası kredilerinde 1967 yı
lının ilk yarısında Temmuz - Ağustos aylarında 
azalmalar görülmüştür. Yani Sayın Sözcünün 
likidite bunalımı meselesine geliyoruz. 1967 de 
likidite bunalımı meselesine. Likidite hacmm-
daki bu daralma ile birlikte piyasada para dar
lığı şikâyetleri de duyulmaya başlamıştır. Ba
sında ve iş çevrelerinde para darlığı konusu 
uzun müddet tartışılmıştır. Para darlığını gi
dermek için Hükümete bâzı tavsiyelerde bulu
nulmuştur, iş çevreleri ve çeşitli yazarlar tara
fından. Bu tedbirler şunlardır: Mevduat kar-
gıliMarmın düşürülmesi, ithalât, teminat nis-
betîerinm indirilmesi, akreditif bedellerinin 
libero edilmesi. Bu tedbirlerin teklif olunduğa 
sıralarda mevsimlik hareketlerin neticesi olarak 
likidite hacrpımn artmaya başlaması bekleniyor
du. Bilindiği gibi Türkiye'de Sanbaharda eko

nomimizin likiditesi yükselir, Kıs aylarında nis-
beten istikrarlı kalır, İlkbaharda azalmaya baş
lar, Yaz aylan likiditenin en as olduğu aylardır. 
Hükümet bu vakıayı göz önünde bulunduracak 
likiditenin gürültülü bir şekilde yapılan artırıl
ması tekliflerini kabul etmemek suretiyle isabetli 
bir para politikası takibetmeye muvaffak omuş, 
ekonominin ve fiyatların istikranın korumuştur. 
Sayın Sözcünün söylediği likidite bunalımı kar
şısında teklif edilen tedbirleri eğer Hükümet 
almış olsaydı, bugün istikrarın yerinde yeller 
esecekti. 

1966 yılında % 4 nisbetinde artmış olan top
tan eşya fiyatlan gdııel endeksinde, 1967 yılında 
% 5,2 nisbetinde artış kaydedilmiştir. 1966 da 
% 5 oranında artan Ankara geçinme endeksi 
1967 de % 6,4 nisbetinde yükselmiştir. Genel 
endeksteki ve geçinme endekslerindeld bu yük
selmelere geçen yıl iktisadi Devlet Teşekkülle
rinin bâzı mamullerine yapılan zamların da tesi
ri olmuştur. Bunun nisbeti % 1,1 dir. Bu tesir 
de izale edildikten sonra 1967 yılı içerisinde fi
yat yükselişlerinin istikrarın sınırlan içerisinde 
kaldığını kabul etmek mümkündür. 

Muhterem milletvekilleri, fiyatlarda nispî is
tikrar korunmuştur; ama Türk ekonomisinde 
zaman zaman bâzı sıkmtılann hissedilmekte ol
duğu da bir gerçektir. Bâzı fasılalarla iş çevrele
rinden durgunluk şikâyetleri gelmektedir. Ticari 
senet prote3tolannın arttığı görülmektedir. Daha 
birkaç gün evvelki izmir'de çıkan bir ticaret ga
zetesinde para darlığından bahis açıldığı görül
müştür. Demek İd, bir taraftan enflâsyon var, 
fiyatlar yüksektir diyeceksiniz, diğer taraftan 
para darlığından da şikâyetler duyacaksınız. Bu 
bizim Türk ekonomisinin bir özelliğidir. Buna 
doğru teşhis koymak lâzımdır. Şimdi ben ona 
çalışıyorum.' 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye'de krediye 
talep fazladır. Bunun sebebi sermayenin kıt 
oluşudur. Müteşebbis kendi sermayesinden zi
yade kredi ile iş görmek mecburiyetinde kal
maktadır. Kredi hacminin moneter tedbirlerle 
genişletilmesi mümkündür. Fakat kredi hacmini 
moneter tedbirlerle genişletirseniz enflâsyon teh
likesiyle karşı karşıya gelirsiniz. Kredi ihtiya
cının hakiki tasarruflarla giderilmesi icabeder. 
Kredi hacmi, ekonomik gelişmeye paralel olarak 
genişliyecektir. 
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Sermaye piyasasının teşkili için hazırlanıp 
Meclislere sunulmuş olan tasarının biran önce 
kanunlaşması, meselenin halline yardımcı olacak
tır! Ancak, bu kanun çıkar çıkmaz sermaye pi
yasası da hemen teşekkül ediverecek değildir. 
Bu piyasanın arzu edilen tesirleri gösterecek öl
çüde teşekkülü zamanın geçmesine bağlı kala
caktır. 

Durgunluk şikâyetlerinin hangi iktisadi mes
lekten geldiğine dikkat etmek ve o branşın me
selelerini halle çalışmak lâzımdır. 1968 yılında 
Türk ekonomisinin problemi, mevcut nispî fiyat 
istikrarının korunması tarzında kendisini göste
recektir. Bunun için Türkiyte'de para politika
sını idare edenlerin göz önünde bulundurması 
icabeden hususlar kanaatimizce şunlardır : 

1. Likidite hacminin toplam talep ile top
lam arz arasında en yararlı dengeyi bulup mu
hafaza edecek şekilde ayarlanması, 

2. İthalât politikasının, ekonomik gelişme
de en optimal neticeleri verecek tarzda tesbit 
olunması, 

3. Türkiye'de ekonominin bütün faaliyet
leri ve sujeleri para veya piyasa ekonomisine 
girmiş değildir. Her yıl yeniden monotize olan 
ekonomik faaliyetler vardır. Bunların doğru 
değerlendirilebilmesi için gereken tedbirlerin 
alınması, 

4. Bundan 30 sene evvelki verilere, istihsal 
ve istihlâk bünyesine göre hazırlanmakta olan 
toptan eşya fiyatlan ve geçinme endekslerinin 
ıslâh edilmesi. 

Muhterem arkadaşlar, fiyat istikrarından 
söz açılmışken memleketimizin bir başka prob
lemine temas etmek yerinde olacaktır. Bu da 
Türkiye'deki personel rejimi ve ücret sistemi
dir. 

Türkiye'de personel rejimini ve ücret siste
mini halletmek için 1950 yılından beri kanun 
tasarıları hazırlanmaktadır. Bunlar kanunlaşma 
şansına malik olamamışlardır. Yalnız, 4 .7.1965 
tarihinde kabul edilen 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanunu vardır. Ancak, bu kanunun da hü
kümlerinin ertelendiği malûmdur. Ertelendiği 
tarihten itibaren de yeni hükümler getirmek 
mümkün olmamıştır. Adalet Partisi iktidara gel
diği zaman tatbiki mümkün olmıyan bir Devlet 
Memurları Kanunu devralmış idi. 

16 . 2 . 1968 O : 2 

Devlet Memurları Kanununun tatbikini gay-
rimümkün kılan sebeplerden bâzıları şunlar
dır : 

1. Kanunun 42 nci maddesi, aylıkların, hiz
metin Devlete taşıdığı değere göre tesbitini, 
450 bine yaklaşan memur ve hizmetlinin 70 ilâ 
1 000 liralık göstergeler arasına yerleştirilmesini 
ve bu işin tüzüklerle yapılmasını âmirdi. 

2. Kanundaki intibak hükümleri mevcut 
personelin intibakı için yeterli değildi. 

3. Ankara Üniversitesinin açtığı dâva üze
rine Anayasa Mahkemesi, kanunla yapılması lâ-
zımgelen işlerin tüzüklere bırakılamıyacağı, ka
nun yapma yetkisinin icraya devredilemiyeceği 
yolunda karar vermişti ve bu kanunun bâzı 
işlerin tanzimini tüzüklere bırakan hükümlerini 
iptal etmiştir. 

4 ncü olarak da, kanunun 154 ncü maddesin
de kat sayısının memleketin ekonomik geliş
mesi, genel geçim şartları ve Devletin malî im
kânları göz önünde bulundurulması suretiyle 
tesbit olunacağı hükme bağlanmıştır. 

Bir taraftan bir nevi (echelle mobile) sistemi 
kabul edilirken diğer taraftan bugün ele geçen 
miktarlar hakkı müktesep sayılmıştır. 

Diğer taraftan, 'Adalet Partisi iktidara gel
diği zaman Türkiye'de personel rejimi ve ücret 
"isteminin arz ettiği manzara şudur : 

Âmme hizmeti gören kimseler, birbirinden 
farklı statülere bağlanmışlardı. 

— Maaşlı memurlar, 
— Ücretli memurlar, 
— Geçici hizmetliler, 
— Kadroları bütçenin (S) cetvelinden alı

nanlar, 
— Kadroları bütçenin (N) cetvelinden alı

nanlar, 
— Yevmiyeli personel, yevmiyeli teknik per

sonel, yevmiyeli işçi personel, 
— Sözleşmeli personel, 
— Döner sermayelerin veya bâzı fonların 

idaresinde çalıştırılan personel. 
Evvelâ, 3656, 3659 sayılı kanunlarla, bilâ-

hara 7244 sayılı Kanunla tesbit edilen esaslardan 
sapmalar olmuştur. 

Teknik elemanlar için yevmiyeli teknik per
sonel sistemi ihdas edilmiştir. Daimi karakter 
taşıyan Devlet hizmetleri bu kimselere gördü-
rülmeye başlanmıştır. Yevmiyeli teknik perso-
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nel kadroları 19C7 yılında 21 000 e yükselmiştir. 
Bunun ancak 7 818 adedi münhaldir. Bu kad
rolara ödenen paralar 700 milyon lirayı bulmak
tadır. özel kanunlarına konan hükümlerle söz
leşmeli personel istihdamı imkânları sağlanmış
tır. 

— Bâzı Devlet daireleri 3656, 7214 sayılı ka
nunlarla kabul edilen sistem içinde görülmekle 
beraber, çeşitli tazminat hükümleriyle ücret 
bakımından özel bir durum iktisabetmişlerdir. 

— 3656 sayılı Kanunun kabul ettiği fasla 
mesai sistemi genişletilmiş ve normal bir ücret 
sistemi haline getirilmiştir. 

— Bâzı daireler ek görev ve vekâlet mües
sesesini ücret ve maaşların kifayetsizliğini gide
recek bir vasıta gibi kullanmaya başlamışlar
dır. 

— Bütçe kanununa bağlı (D) cetveli müte
ferrik müstahdemlere inhisar ettirilmek icabe-
derken bunun da kapsamının ve maksadının dı
şına çıkılmıştır. 

İşte Adalet Partisi iktidara geldiği zaman 
Devlet memurlarının ücret sistemi bu idi. 

Sistemi zorlıyan bu tedbirler ve hükümlerle 
esasen günün ihtiyaçlarına uymıyan ücret niza
mı, büsbütün bozulmuştur. 

Yılların husule getirdiği bu sistemsizliği bir 
anda düzeltivermesi Adalet Partisi iktidarından 
istenmiş ve istenmektedir. 

Devlet Memurları Kanununun düzeltilmesi 
için yapılan çalışmaların sonuçlanmakta olduğu 
68 bin belediye ve özel idare memurunu da kap
samına alacak şekilde hasırlanan tasarının Mec
lislere sevk edilmek üzere bulunduğu yolundaki 
Hükümet beyanlarını memnunlukla karşılıyo
ruz. 

Bu çalışmalar geciktiği takdirde genel büt
çeden maaş alan memurlara verilmekte olan 
avansların belediye ve özel idare memurlarına 
da teşmilini temenni etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, Birinci Beş Yıllık 
plân devresi sona ermiştir. Bu plânın uygulan
masında ne dereceye kadar başarılı olunmuş
tur, bu mevzua da kısaca temas etmek istiyo
rum. 

Beş yıllık kalkınma plânında % 7 nisbetin
de bir ekonomik gelişmenin hedef alındığı 
malûmdur. 1963 yılında % 7,7, 1964 yılında 
% 4,9, 1965 yılında % 4,6, 1966 yılında % 10,1, 
1967 yılında tahminen % 6,6 nisbetinde artış-
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lar olmuştur. Ortalama artış hızı 6,64 olup, 
% 7 civarındadır. 1967 sonu itibariyle gayri-
sâfi millî hâsılanın 1965 fiyatları ile 
85 896 000 000 liraya ulaşacağı tahmin olun
maktadır. Bu rakamlar Birinci Beş Yıllık Plân
da % 7 kalkınma hızı hedefine ulaşmış oldu
ğumuzu göstermektedir. Bu netice, milletçe 
memnun olacağımız, iftihar edeceğimiz bir ne
ticedir. Bu neticeyi küçümsemek istiyenler 
1963 ve 1966 yıllarının zirai mahsul bakımın
dan iyi mahsul yılları olduğunu, gayrisâfi mil
lî hâsılanın bu sebeple arttığını, ekonominin di
ğer alanlarında beklenen gelişmelerin gerçek
leşmediğini ileri sürmektedirler. Bu iddianın 
bütünü ile doğru olmadığını anlamak için eko
nominin diğer dallarındaki gelişmeye de kısaca 
bir bakmak icabeder. 

Tarım sektöründe gelişme hızı 1963 de 7,6 
dır. 1964 de bir artış sağlanamamıştır. 1965 de 
3,3 nisbetinde bir azalma olmuştur. 1960 da 
% 11,6 oranında artış kaydedilmiştir. 1967 ar
tış hızının 1,4 olacağı tahmin edilmektedir. 

Sanayi sektöründe 1965 de % 8,9, 1966 da 
% 10,6 nisbetinde gelişme hızı elde edilmiştir. 
1967 yılma ait gelişme hızının % 12,5 olarak 
gerçekleşeceği hesaplanmıştır. Ekonominin ya
pısı da plân hedefine uygun şekilde değişme
ye başlamıştır. 

Tarım sektörünün 1962 de yurt içi gelirleri 
içindeki payı % 41,2 iken 1966 da % 36,8 e 
düşmüştür. 

Sanayi sektörünün payı, ise, % 16,7 den 
% 18,6 ya çıkmıştır. 

Görülüyor ki, % 7 nisbetindeki gelişme hı
zına ulaşmış olmamız tarım sektöründeki artış
lar sebebiyle değildir. Diğer sektörlerde de 
önemli artışlar olmuştur. 

Ekonominin temel mallarının üretiminde 
önemli artışlar kaydedilmiştir. Hampetrol 
1Ş64 de 921 000 ton iken, 1967 de 2 400 000 
tona çıkmıştır. 1968 de hedefi 3 200 000 ton
dur. 

Çimento; 2 940 000 ton iken 1966 da 
3 364 000 tona çıkmıştır. 1967 de 4 400 000 to
na çıkmıştır. Ve hedefi de bunun 1968 de 
5 350 000 tondur. 

Demir - çelikte, gübrede, elektrikte önemli 
artışlar kaydedilmiştir. Ekonominin diğer sek
törlerinde de misal olarak zikredecek olursak; 
ham demirde % 17, şişe ve cam eşyada % 56, 
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oto lâstiğinde % 59, net halde mamullerinde 
% 26 nisbetinde artışlar olmuştur. 

Sayın milletvekilleri; iktisadi müşirlerin 
birisi de vergi geüirleri tahsilatındaki artışlar
dır. 1987 Aralık ayı sonu itibariyle 10 aylık 
tahsilat rakamlarına nasaran Gelir Verdisi tah
silatında geçmiş yıla nisbetle % 23,7, Kurum
lar Vergisi tahsilatında % 23,2 nisbetinde a.tış 
vardır. Vasıtasız vergiler toplamında bir evvel
ki yıla nazaran artış nisbetd % 23,4 dür. Vaıı-
talı vergiler toplammdaki artış % 18,2 dir. 
Toplam vergi gelirlerindeki artış ise % 20 dir. 

Muhterem arkadaşlar sözün kısa;n şudur; 
Birinci plân döneminde hedef olarak alman 
% 7 kalkınma hışma ulaşılmıştır. Sanayimiz 
gelişiyor, Türk ekonomisi hızını almıştır. Bu, 
muhalif muvafık hepimizi sevindirmesi icabe-
den bir olaydır. 

Bu arada saym 0. H. P. sözcüsünün bir id
diasına daha cevap vermek isterim; kendileri
nin bütün iddialarıma cevap verecek olursam 
6 saat 10 dakika süren iddialarına kendi müta
lâalarımızı bu defa arz etmek imkânını bulamı-
yaoağımız için, arada sırada böyle bir kag id
diasına cevap ermek, iyi olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; saym sözcü, «Büt
çenin cari masraflarında artış fazladır,» di
yor ve «Siz de bunu Hükümet olarak prog
ramınızda azaltacağınızı söylemiştiniz, hal
buki azaltmadınız ve 1968 y knda cari mas-
raflardaki, artış nisbeti yüzde 11 dir.» diyor. 

Arkadaşlar, bu rakam yanlıştır, bunu ispat 
edeceğim. Şu elimde gördüğünüz 1963 yılı 
bütçesiyle ilgili gerekçedir ve Devletin resmi 
bir dokümanıdır. 1961 te cari masraflardaki 
artış 5,79, 1965 te 8,8, 1988 da 13,02, 1967 de 
13,63, 1968 de 9,38 dır. Bu bütçe gerekçesi
nin 232 nci sayfalında cari harcamalarda 
9,36 oranında artış olduğu kayded 'ümittir. 
Sayın Ecevit bu artısın yüzde 11 nisbetinde 
olduğunu söylemiştir. 

Muhterem milletvekilleri; savın sözcünün 
bir diğer iddiası da, kendi mütalâalarım /re-
niş ölnüde üzerine dayandırdığı b'r diğer iddiası 
da gelir dağılımındaki adaletsizliktir vo Ada 
iet Partisi iktidarının bu adakîtsi;;flik k a 
rısında elini konulu bağlayım durmuş /r'M 
sanki, hiçbir şey yapmamış olduğu tarzındaki 
iddiasıdır. 
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Mahterem arkadaşlar; uzun yıllar Türki-
yo'de gelir dağıLmı mefhumu, üzerinde ko
nuşulan bir mefhum değildi ve bu hususta 
no bir istatistik, ne bir doküman veya ince
leme yoktu. Son yıllarda Devlet Plânlama 
Tjjkilâtının bu konuda yapmış olduğu bir etüt 
gerek Meclis içinde, gereik Meclis dışında 
uzun boylu tartışmalara 3ebebolmuştur. Şimdi 
söyiiyüceğim mütalâaları Devlet Plânlama Teş-
ki'lâtmm bu etüdünü küçümsemek için söy
lemiyorum, Türkiye'de gelir dağılımı âdidir 
domek için de söylemiyorum, ancak üzerinde 
durulması lâzımgeien bâzı hakikatler vardır, 
bunları anlatmak için söylüyorum. 

Fertlerin gelirleri ile ilgili istatistikler Ge
lir Vergisi beyannamelerine göre yapılmak ik
tiza eder. Türkiye'de Gelir Vergisi bütün mü
kellefleri aynı esasa uygun olarak kavramaz. 
Bu vergide muafiyetler vardır, esnaf muafi
yeti vardır, götürü ücret, götürü ticari ka
zanç, götürü serbest meslek kazancı müesse
seleri vardır. Binaenaleyh TüıCdye'de Gelir 
Vergisi bütün mükellefleri kavnyan bir vergi 
delildir. Halbuki gelir dağılımı fertlerin ge
lirleri ilo ilgili istatistiklerde her memlekette 
Ctolr Vergisi boyan namelerine göre yapılır. Ay
rıca Gelir Vergisi beyannamelerinin ve bu be
yannamelerin muhtevasının hakikati aksettir
mesi lâzımçelir. Bu noktalardan hareket, edi-
Vnon Türkiye'de sıhhatli b'r gelir dağılımı 
etüdü yapabilmek irin istatistik bilgilerinden 
mahram olduğumuz anlaşılır. 

Plânlama Teşkilâtı Türk ekonomisini ta
rım sektörü v« d'ı^er sektörler olarak ayırmış 
ve bütün tetkiklerini bu ayırım üzerine bina 
Emiştir. Tarım soktörü dışındaki gelirlerin da
ğılım1. incelenirken şirketlerin dağıtılmıyan Ika-
T. ınçlan ile ödedikleri Vasıtasız verg'îerin gay-
ri^ıenkrl rantları i1 e birftkte kâr hissesi ve 
faiz rantlarının gelirden düşülmesi lâzımdır. 
Tarım ih diğer sektörler aramdaki akımların 
net sonucunun hesaba katılması 'cabeder. Bu 
T*'.ok*ın1.:,.n ko,f,î nlo'̂ nk t,«̂ Vıi+, Mrn^k rniir-oVü^ 
olmadığından bu etüt- bunları hesaba katmamış 
tır. Bu etüt yanlıştır demiyorum, Türkiye'de ge
lir dağılımı normaldir de demiyorum, ama bunlar
da birer vakıadır, bunları da bilmek lâzımdır. 

Türkiye'de gelir dağılımındaki adaletsizliğe 
karşı hangi parti iktidarda olursa olsun lakayt 
kalamaz ve sırtını bu vakıaya çeviremez. Binaen-
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aleyh bu konu ele alınarak bunun siyasi istismar 
mevzuu. yapılması ve bu noktadan hareketle bir 
fakir fukara edebiyatına gidilmesi vatandaşlar 
arasında teşevvüş yaratmaktan başka, onlar; n 
zihnini teşviş etmekten başka bir şeye yaramaz, 
Bunun çarelerini göstermek lâzımdır, herhalde 
bunun çaresi de düzen değişikliğinde değildir. 

Şimdi bugünkü iktidar bu konuda ne düşünü
yor, gelir dağılımındaki bu vakıayı hiç nazarı iti
bara almamış mıdır; bunun üzerinde duralım. 

ikinci Beş Yıllık Plâna ait hedef ve strateji
nin 13 ncü maddesinde fertlerin artacak gelir ve 
refahtan sosyal adalete uygun bir pay olarak ya
şama seviyelerini yükseltme İkinci Beş Yıllık 
Plânın gelir dağılımı bakımından temel ilkesidir. 
denilmektedir. Aynı dokümanın 46 ncı maddesİTi-
do vergileme politikasından bahsedilirken de ge
lir dağılımının imlemesine ve vergi ödeme gücü 
olan fert ve sektörlerin vergileme dışında g&iv 
dağılımının iyileşmesine ve vergi ödeme gücü 
olar. fert ve sektörlerin vergileme dışında kalma
malarına çalışılacaktır, denilmektedir. 

Şimdi, sayın sözcü diyor ki; «Plâna prog
rama bunları yazdınız, yazdınız ama hiçbir şey 
yapmadınız.» Şimdi bu iddia ne dereceye kadar 
doğrudur, bunu tetkik edelim. 

Muhterem milletvekilleri; bir memlekette fi
yat istikran korunuyor ise gelir dağılımına 
rcnbpst etkide bulunuyor demektir. Fiyat konn-
sunu biraz önce arz ettim. Memur maaşlarına 
muhtelif tarihlerde zamlar yapılmış, Grev ve 
lokavt kanunları ile işçiler toplu sözleşme yap
mak imkanına kavuşmuşlardır. Şimdi burada 
hemen denilecek ki, o kanunu biz çıkardık. 
gayet tabiî, kim iktidarda ise memleketin dert
lerine o eğilecektir. Eğer o tarihte tek başına 
Adalet Partisi iktidarda olsaydı o da bu kanu
nu çıkarırdı. Adalet Partisinin iktidara geldiği 
saman 21,61 kuruş olan ortalama ücret 1967 nftı 
ilk 7 ayında 25,22 kuruşa çıkmıştır. Tasarruf 
bonolarının istisnası dolayısiyle, 1 200 liralık. 
maaşların istisna edilmesi dolayısiyle hâsılat 
kaybı 500 milyon liradır. Demek ki, 500 milyon 
lira civarında bir iyileştirme olmuştur. Gelir Ver
gisinin asgari geçim indirimi hükümlerinin dü
zeltilmesi ile 300 - 350 milyon liralık bir iyileş
tirme olmuştur. 

Muhterem milletvekilleri; burada sözü des
tekleme mubayaalarına intikal ettirmek istiyo
rum. Adalet Partisi Hükümetinin programında 

ve Adalet Partisinin seçim beyannamesinde as
gari fiyat politikası takibolunacağı yazılıdır. 
Bu asgari fiyat politikası ile çiftçilerimizin mah
sullerini değeri pahasına satmaları temin oluna
caktır. Ve çiftçi mahsulünü değeri pahasına sa
tarsa sosyal adalet ilkesinin gerçekleşmesi ba
kamından ve gelir dağılımının müspet tarzda et
kilenmesi halamından büyük bir iş yapılmış 
olur. Toprak Mahsulleri Ofisine Türkiye Cum
huriyeti Merkez Bankasınca 1937 yılının 10 ncu 
ayı itibariyle açılan kredinin yekûnu 1 milyar 
55 milyon lirayı bulmuştur. Ofis 8 Ekim 1967 
gününe kadar 920 bin ton hububat satmaimış-
tır. Şeker Şirketine 604 milyon, Tekele 750 
milyon, Tarım Satış Kooperatiflerine 571 mil
yon Türk lirası tutarında kredi açılmış. 

Şimdi sözü buraya intikal ettirmişken saym 
sözcünün bir mütalâasına daha cevap vermek 
yerinde olacaktır. Dediler ki; «Zirai mahsullerin 
fiyatlarını artırmadımz, tütün fiyatını artırma-
dınız, buğday fiyatını artırmadımz, halbuki istih
sal maliyetleri artmıştır, pancar fiyatını artır
madımz..» Bizim gönlümüz bu fiyatları artırmak 
ister, hem de samimiyetle artırmak ister. Ancak 
burada bir çelişmeye dikkatinizi çekmek iste
rim; diyeceksiniz ki, fiyat istikrarının korun
ması lâzımdır, ondan sonra da Türkiye'nin bü
yük ihraç güçlükleri ile karşı karşıya geldiği 
bâzı malları alacaksınız, bunların da fiyatım 
artırın diyeceksiniz, Ne ile finanse ediyorsunuz? 
Açık finansmana gitmeyi tavsiye ediyorsunuz.. 
Bu suretle fiyat istikrarı hakkındaki sözleriniz
le bu teklifleriniz arasındaki çelişmeyi nas:d 
izah edeceksiniz? 

Muhterem arkadaşlar; Adalet Partisinin se
nim beyannamesinde ve Adalet Partisinin Genel 
Başkanının mütaaddit sözlerinde en büyük sos
yal adaletsizliğin işsizlik olduğu mütaaddit de
falar zikredildi. İşsizlere iş bulursanız gelir da
ğılımına müspet şekilde etki yapmış olursunuz. 

Şimdi bâzı rakamlar arz edeceğim. Devlet 
İstatistik Enstitüsünün aylık bültenlerinde şu 
rakamlar görülüyor : 

1961 yıbnda işyeri sayısı 36 563, sigortalı 
işçi sayısı 611 900. 

1962 de işyeri sayısı 40 426, sigortalı işçi sa
yısı 639 000, artış 27 000. 

1963 te işyeri sayısı 46 370, sigortalı sayısı 
670 196, artış 30 917. 
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1964 te iş yeri sayısı 51 443, sigortalı sayısı 
680 074, artış 9 872. 

1965 te işyeri sayısı 73 020, sigortalı sayısı 
822 686, artış 42 000. 

1966 da işyeri sayısı 73 000 den 127 bine çık
mıştır, sigortalı sayısı 822 000 den 894 bine çık
mıştır, artış 72 043 tür. Demek ki, Adalet Par
tisi iktidarı yıllarında daha çok sayıda işsize iş 
bulunmuştur. 

Bu suretle gelir dağılımına büyük ölçüde 
müspet şekilde etki yapılmıştır. 

A. P. iktidara geldikten sonra yapılan plân 
ve programlarda köy ve köylü sorunu büyük 
bir yer işgal eder. 

Bakınız; İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânın
da ne yazıyor, bu cümleyi okumayı çok seviyo
rum, çünkü bunun heyecanını hep birlikte du
yuyoruz ve duymamız da lâzımdır: «Gerçekten 
büyük bir çoğunluğu okuma - yazma bilmiyen, 
eğitim imkânlarından sınırlı olarak yararlanabi
len, düşük üretim seviyesinde olan, yıllık geliri 
hava şartlarına bağlı, pazarlama düzeninin ye
tersizliği yüzünden gelir kaybına uğrıyan gelir 
seviyesi dü<pik, ölüm oranı yüksek, beslenme 
sınırlı, alt yapı imkânları yetersiz, çalışma ve 
kaynaklarını kullanma imkânları kısıtlıyan 
olumsuz sosyal ve ekonomik şartlarla karşı kar
şıya bulunan ve toplam nüfusumuzun büyük bir 
çoğunluğunun yasamakta bulunduğu köyleri ve 
köylü nüfusunu insanlık haysiyetine yaraşır as
gari yaşama düzeyine kavuşturmaya yönelmiş 
politikalar yurt gerçeklerine dayandığı ölçüde 
anlamlı ve yararlı olacaktır.» 

Bunun heyecanı duyularak köy ve köylü so
runu plân ve programlarda yer almış ve bunun 
politikaları gösterilmiştir. Ama, bunu söylemek 
işinize gelmez, çünkü söylerseniz iktidarın belki 
müspet yolda olduğu sizin ağzınızdan da söyle-
nilivermiş olur. Halbuki niyetiniz öyle değil, 
buraya çıkarken herşeyi kötü göstermeye karar 
vererek çıkmışsınız. 

Şimdi, köy ve köylü sorunu ile ilgili müta
lâalarımı henüz bitirmedim. 

1968 programı, sayfa 49 kamu sektörünün 
köye yatırımları: Tarımda 2 123 000 000, yol, 
içme suyu, elektrik 375 milyon, 3 000 kilomet
re kara yolu, 2 750 köye içme suyu getirilecek, 
eğitim için 450 milyon, sağlık için 75 milyon, 
cem'an 3 023 000 000 lira köye yatırım yapı
lacak. 125 000 hektar yeni alan sulamaya açı

lacaktır. 1,6 milyon tonu fosforlu, 900 000 tonu 
azotlu ve 40 000 tonu potaslı olmak üzere 
2 540 000 ton gübre, 400 000 ton yüksek verimli 
tohum kullanılacaktır. 

Köy çocuklarını okutma, köy ilkokullarını 
bitiren köy çocuklarının daha üst okullara de
vamı imkânları mahdut ve sınırlıdır. Ortaokul 
kademesindeki parasız yatılılık imkânlarının 
yüzde 80 i köy ilkokullarının mezunlarına ay
rılacaktır. Sayfa 50. 

Makina gücüne 1968 yılı içerisinde 10 bin 
traktör, 800 biçer - döver ve 500 harman maki-
nası ilâve edilecektir. Sayfa 49. 

Demek ki, köy sorunlarına karşı A. P. ikti
darı sırtını çevirmiş bir iktidar değildir. 

Sayın arkadaşlarımız C. H. P. nin Sayın Söz
cüsünü bir müddet burada bırakarak bir baş
ka iddiaya geçiyorum, bilâhara kendi iddiala
rına avdet etmek üzere. 

Burada işçi Partisinin Sözcüsü, NATO itti
fakından Türkiye'nin çıkması lâzımgeldiğini 
ifade etti. 

Muhterem arkadaşlar, NATO yalnız Türki
ye'de değil, bütün dünyada çok konuşulmakta 
olan bir mevzudur. NATO nun fonksiyonunu ta
mamladığı, lüzumsuz hale geldiği iddia edil
mektedir. 

Türkiye'de de NATO'nun lüzumsuz hale gel
diğini, fonksiyonunu tamamladığını, hattâ 
NATO'nun Türkiye'yi istismar ettiğini iddia 
edenler ve broşür yayınlıyanlar vardır. 

Bu iddianın sahipleri NATO'nun hangi şart
lar altında imzalandığını unutmuş görünmekte
dirler. Nazi Almanya'sının yıkılışından sonra 
1945 yılında Avrupa'da görülen manzara şudur: 
Ruslar Finlandiya'nın bir parçasını, Letonya'yı, 
Estonya'yı, Lituvanya'yı, Doğu Prusya'nın bir 
kısmını, 11 milyon nüfusu ile Polonya'nın 1/3 
ünü, Slezya'yı, Pomeranya'yı, Beserabya'yı il
hak etmişlerdir. Bu, 93 milyon nüfus 490 000 ki
lometre kare arazi eder. Bundan başka Stalin 
askerlerinin girdiği Polonya'da, Doğu - Alman
ya'da, Romanya'da, Macaristan, Bulgaristan, 
Arnavutluk, Çekoslovakya'da komünist hükü
metler kurdurulmuştur. Çekoslovak Hariciye 
Nâzın Jan Mazaryk bu yüzden intihar etmiştir. 
Yunanistan'da çete harbleri devam ediyor, ko
münistler bu memlekete hâkim olmak istiyorlar
dı. Stalin Türkiye'den Kars'ı ve Ardahan'ı isti-
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yor, böyle tarihî Elviyei Selâse ihtilâfını taze
liyor, Boğazlarda üs talebediyordu. Rus asker
leri Kuzey iran'ı işgale devam ediyorlardı. Sîa-
lin'in, harb sonrasının yarattığı her türlü imkân 
ve fırsattan yararlanarak bir yayılma siyaseti 
takibettiği anlaşılıyordu. Bu yayılma siyasetine 
karşı evvelâ 22 Ocak 1948 de Brüksel Muahe
desi, bilâhara Amerika'nın da dâhil bulunduğu 
12 devlet tarafından 4 Nisan 1949 da Kuzey At
lantik ittifakı imzalanmıştı. NATO, düşmanı to-
cavüz niyetinden ve tecavüz emellerinin kuvve
den fiile çıkmasına mâni olmak için ve tecavüz 
niyetinden vazgeçirmek stratejisi üzerine kurul
muş bir müdafaa paktıdır. Dünya yeniden iki 
kampa ayrılmıştır. Türkiye'nin yeri elbette ki, 
Batı blokunun yanındaydı. Türkiye ile Yuna
nistan 1952 yılında NATO'ya dâhil olmuşlardır. 
Termo - nükleer savaş ihtimallerine karşı hazır
lanmak, hattâ bugünün teknik imkânları içeri
sinde konvansiyonel silâhlarla yapılacak hücum
lara karşı müdafaa tertibatı almak NATO'ya 
dâhil devletlerin teker teker her birinin malî 
güçlerinin dışındadır. Müşterek bir müdafaa sis
temi kurulmasına ihtiyaç vardır, mecburiyet 
vardır. NATO'nun bugün de mevcudiyetini za
ruri kılan sebeplerden birisi budur. 

C. H. P. liderinin, Partisinin istanbul il kon
gresindeki NATO ile ilgili sözlerini, NATO'dan 
ayrılmanın Türkiye için doğru olmıyacağı yo
lundaki beyanlarını bir gelişme olarak kaydedi
yoruz. 

Sayın milletvekilleri, bu bahsi bitirmeden 
önce NATO Andlaşmasmm 3 ncü maddesine uy
gun olarak memleketimizle Amerika arasında 
imzalanmış olan İkili Anlaşmalar hakkında da 
birkaç söz söylemek isterim. 

ilk defa A. P. iktidarı 1965 yılı sonımdan 
itibaren ikili anlaşmaları bir inceleme konusu 
yapmıştır. Memleketimizin güvenliği bakımın
dan bu anlaşmaları bir ayıklamaya tabi tutma
ları için Hükümetimiz tarafından Amerika Hü
kümetine teklifte bulunulmuştur. Bu ikil i An
laşmalardan hiçbirisi A. P. iktidarı tarafından 
imzalanmadığı halde, bu anlaşmaların gözden 
geçirilmesini talebeden Hükümet A. P. çoğunlu
ğuna istinaden Hükümet olmuştur. 

Amerika Hükümeti tarafından bu talepleri
miz olumlu karşılanmıştır. Bu konu ile ilgili mü
zakerelerde birçok noktanın halledilmiş olduğu-
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nu Sayın Hariciye Vekili muhtelif vesilelerle be
yan etmiştir. Bu müzakerelerin yalanda nihai 
olarak müspet bir sonuca ulaşacağını ümidet-
mekteyiz. 

Muhterem milletvekilleri, dış politika ile il
gili bir mevzudan bahsetmişken Kıbrıs sorunu
na kısaca değinmek isterim. 

Kıbrıs ihtilâfının kökleri 1828 tarihinden da
ha öte, daha eski tarihlere kadar gidiyor. O ta
rihlerde Etniki Eterya adlı Rum Komitasının 
bir programı mevcuttu. Mora'nm istiklâli, Epir'-
in, Slezya'nm buraya ilhakı, Ege adalarının il
hakı, Kıbrıs Adasının ilhakı, izmir havalisinin 
ve istanbul'un ilhakı, izmir havalisi ve istan
bul'un ve Kıbrıs'ın ilhakı ile ilgili maddeleri 
müstesna, Etniki Eterya Komitasının Megalo 
Idea adındaki bu programının diğer bütün mad
deleri gerçekleşmiştir. Eğer Türk orduları istik
lâl Harbinde muzaffer olmasaydılar, izmir hak
kındaki Yunan Megalo Ideası da gerçekleşe
cekti. Bu bakımdan Hükümetin son Kıbrıs ihti
lâfında doğrudan doğruya Kıbrıs'ı değil de Yu
nanistan'ı muhatabalması işin esasına uygun 
düşmüştür. 15 - 16 Kasım 1967 tarihlerinde Ada
da vukubulan ve hepimizin içini yakan hâdise
ler karşısında Türk Hükümetinin enerjik ve ka
rarlı tutumu övülmeye lâyıktır. Bu sayededir ki, 
vaziyetin ciddiyetini anlıyan Yunanistan, asker
lerini Ada'dan çekmeyi, ika edilen zararların 
tazminini, tethişçi albay Grivas'ı Atina'ya çağır
mayı kabul etmiştir. 

Muhterem milletvekilleri; memleketi harbe 
sokmadan bu neticeleri istihsal eden, Kıbns 
buhranını dönüm noktasına getiren Hükümet 
büyük hizmette bulunmuştur, 

Kıbrıs bahsine son vermeden önce; Adaya 
zamanında müdahale edilmesi lâzımgelirdi, fır
satlar kaçırılmıştır yolunda ortaya atılan iddia
lara da temas etmek yerinde olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, Türk Ordusu Kıbrıs 
ihtilâfının her safhasında Adaya müdahale ede
bilecek güçte olmuştur. Bu bakımdan; kaybedil
miş veya kaçırılmış fırsat diye bir şey yoktur. 
Türk Ordusu bundan sonra da Kıbrıs ihtilâfının 
arz edeceği durumlara göre gerektiğinde Ada
daki her türlü Rum mukavemetini en kısa za
manda kırabilecek güçte olmaya devam edecek
tir. 

Muhterem milletvekilleri; Sayın C. H. P. 
Sözcüsünün başka bir iddiasına da temas etmek 
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istiyorum. Bu iddia yabancı sermaye konusu 
ile ilgili olan iddiadır. T. t. P. Sözcüsü de ya
bancı sermaye ile ilgili olarak beyanlarda bu
lunmuştur. Bu beyanların toplandığı nokta şu
dur; Türkiye'ye gelen yabancı sermaye Türki
ye'nin lehine bir durum göstermiyor. 

Sayın C. H. P, Sözcüsü yabancı sermayeye 
taraftar olduklarını söylediler ve zannediyorum 
ki, aitı saat on dakika süren konuşmalarının ye
gâne müspet tarafı da bu idi. Türkiye dış tica
retinin ve ödemeler dengesinin kronik şekilde 
açık vermesi dolayısiyle yatırımlarını tahakkuk 
ettirmek için dış borçlanmaya mecburdur ve dış 
borçlanma yetmiyorsa yatırım ithalâtının temi
ni için ve Türkiye'nin sanayiinin gelişmesi için 
yabancı sermaye almaya mecburdur. 

Şimdi bu nokta etrafında yaratılmak istenen 
polemik şudur : A. P. iktidarı yabancı sermaye -
yi kabul ederken bu memleketin yararına mıdır, 
değil midir, buna hiç bakmıyor, gelişi güzel ya
bancı sermayeyi kabul ediyor. 

Muhterem arkadaşlar bunun aksine resmî 
bir belgede tedbirler vardı ve politikalar göste
rilmişti, tesbit edilmişti. Bu belge 1963 yılı ile 
ilgili programdır. Bu programda şunları yası
yor : 

«Şimdiye kadar verilen müsaadeler teker te
ker gözden geçirilecek, kuîlanılmıyanlara yeni 
bir müddet verilecek, yine kullanılmazsa iptal 
edilecektir. Yabancı sermayenin Türkiye'deki 
yatırımları yerli sermayeyle ortak şekilde geliş 
tirilecek ve kârın plâfone edilmesi imkânları 
araştırılacaktır. Yabancı sermayenin yerli fi
nansman kaynaklarından sınırsız olarak fayda
landırılması, sermaye çoğunluğunun yerli müte
şebbislerde olması haline inhisar ettirilecek, bu 
nun dışındaki hallerde kredi rasyonları öngörü
lecektir. Belirli sektörlerde müsaade verilirken 
belirli dönemler sonunda ihracata geçme şartı 
aranacak, bu yerine getirilmediği takdirde, bâzı 
memleketlerde olduğu gibi, transfer edilecek 
kâr yüzdeleri sınırlandırılacaktır.» Eee... muhte
rem milletvekilleri, bu tedbirleri yazan 1963 
programının altında bugün işbaşında olan Cum-
hurivet Hükümetinin imzası mevcuttur. Şimdi, 
bu Hükümet yabancı sermayeye yurdu somur
tuyor, iddiaları bu açık tedbirler karşısında kül
liyen iflâs etmeye mahkûmdur. Ama deniliyor 
ki, bunlar yapılmamış elbette A. P. iktidarı şim
di daha yenidir. Şimdiye kadar alınmış olan 
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yabancı sermayede ne olup, ne bitti, müsaadeyi 
o vermemiş ki, bundan sonra da bu şartlarla 
müsaade vereceğim, diyor. Plânlamaya almış ol
makla bunu yerine getirmeye çalışıyor. 

Sayın sözcünün bu yabancı sermaye konusu 
ile ilgili bir iddiası daha mevcut. Nezaket gös
terip firmanın ismini zikretmedikleri için ben 
de zikretmiyeceğim. Bir yağ firmasının, yaban
cı sermayeyle teşekkül etmiş olan bir yağ fir
masının 7 700 000 lira (hatırımda rakam iyi kal
dıysa eğer) kâr ettiğini ve bunu da transfer et
tirdiğini söylediler ve yabancı sermayenin yur
du nasıl sömürdüğünü böylece göstermiş oldu
lar. 

Muhterem arkadaşlar, bu yağ şirketi Yaban
cı Sermayeyi Teşvik Kanunu çıkarılmadan ev
vel o zamanki iktidar tarafından yani, O. H, P. 
iktidarı tarafından verilmiş özel müsaade ile 
sermaye garantisini ve kâr transferi hakkini al
mıştır. (A. P. sıralarından alkışlar) Bilâhara 
neşredilen Yabanci Sermayeyi Teşvik Kanunun
da bu müsaadede yazılı hükümlere yer verilmiş
tir. Bu müsaadenin tarihleri 1947, 1948 ile 1950 
yılları arasına raslamaktadır. 

Şimdi, hem o tarihlerde müsaadeyi ve
receksiniz ondan sonra da Yabancı Sermaye Ka
nununa bu müsaadeye uygun hükümler getire
ceksiniz, sonra da yıllar geçecek, 1908 yılında 
çıkıp buraya bunu misal göstererek, sömürü dü
şeni diyeceksiniz ve düzen değişikliği teklif ede
ceksiniz (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) ve 
düzen değişikliğinden neyi kastettiğinizi böyle
ce kendinizin de bilmediğinizi göstereceksiniz, 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri, Sayın Ecevit'e ce
vap vermekten, daha doğrusu Sayın Ecevit'in 
ortaya attığı konularda görmemezlikten geldi
ği tarafları huzurunuzda millet kürsüsünden 
arz etmekten bütçe ile ilgili mütalâalarımızı an
latmaya fırsat bulamadık. 

Şimdi müsaade buyurursanız biraz da bütçe 
ile ilgili mütalâalarımıza geçmek istiyorum. 

Bizim Bütçe Karma Komisyonunun sevimli 
Başkam daima bütçe ile ilgili mütalâa dinlemek 
ister ve sık sık hatiplere Karma Komisyonda, 
«lütfen biraz da T^ütçeden bahsedelim.» der. Ne 
yapalım ki, bütçenin tümü üzerindeki müzake
reler memleket meselelerinin enine boyuna tar
tışılmasına vesile teşkil etmektedir ve bu bir ge-
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îenek olarak yerleşmiştir.. Bu sebeple biz de 
bütçeyle ilgili mütalâalarımıza biraz geç de olsa 
başîiyacağız. 

19 ncu asrın liberal devletinde, klâsik telâk
kilere göre, bütçe devlet gelirleri ile devlet gi
derleri arasında denge sağlıyan bir vesika idi. 

Ekonomik hâdiseler yönünden bütçenin te
sirli bir vasıta olabileceği düşünülmüyordu. O 
yıllarda, ekonomiye tesir etmiyen bir masraf ve 
varidat politikasının takibi daha uygun bulunu
yordu. 

Zamanımızda bütçe telâkkileri çok değişmiş
tir. Bilhassa az gelişmiş memleketlerin plânlı 
kalkınma devrine girmeleriyle, bütçenin iktisa
da doğrudan doğruya tesir eden bir vasıta oldu
ğu anlaşılmış, geçinme bütçeleri safhasından, 
kalkınma bütçelerine nasıl geçilebileceği bir 
problem olarak ortaya çıkmıştır. 

Malî muvazene nosyonu yerini, iktisadi mu
vazene görüşlerine terk etmiş, bütçelerin yıllık 
olması lâzımgeldiği hakkındaki klâsik prensip 
katılığını kaybetmeye başlamıştır. 

Ekonominin denkliğini temin için bütçelerin 
deflasyon devirlerinde açık, enflâsyon devirle
rinde fazla vermeleri lâzımgsldiği hakkındaki 
görüşler kuvvet kazanmıştır. 

Bu suretle bütçe denkliğinden ziyade ekono
minin dengesinin savunulması uygun bulunmuş -
tur. 

Biz, bütçelerin denk olması lâzımgeldiği tar-
sandaki telâkkinin ağırlığını halen de geniş öl 
çüde muhafaza etmekte olduğuna kaaniiz. 

Plânlı kalkınma devresinde ilk defa 1964 yı
lında bütçe ile program arasında irtibat saklan
ması için gayret sarf edilmiş ve gider bütçesi. 
cari giderler, yatırım harcamaları, sermaye teş
kili ve transfer harcamaları olarak üç ana bölü
me ayrılmıştır. Bu bölümlerin kendi içindeki 
tasnifleri yıllık programlarla bütçe arasında ol
dukça ayrıntılı bir bağlantı sağlamıştır. 

Ancak, ödenekler itibariyle yapılan tasnif. 
hizmetler ve yatırımlar veya yapılacak işler 
hakkında kâfi bilgi edinilmesine müsait bir tas
nif değildir. 

Plâna uygun programların ve bütçelerin ha
zırlanması safhasında yıllık programlar ile büt
çe taşanları arasında irtibat sağlanmış ise de, 
plân uygulaması ile bütçe uygulaması arasında
ki bağlantı ödenek alıp vermekten ibaret kal
mıştır, 
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Plânın muvaffakiyeti, yıllık program uygu
lamaları ile bütçe uygulamaları arasında fonk
siyonel bir bağlantının kurulmasını gerektir
mektedir. Bunun için, bütçelerde icra kuvveti
nin faaliyetlerinin program birimlerine bölün
mesi, programların hedef ve maliyetlerinin büt
çelerde gösterilmesi gereklidir. 

Bu suretle, devlet hizmetlerinin program 
hedeflerine uygun olarak yürütülüp yürütülme-
diğinin etkili bir şekilde kontrol edilmesi müm
kün olacaktır. 

Bütçe ve Plân Karma Komisyonunun rapo
rundan öğrendiğimize göre, Maliye Bakanlığı 
(Program Bütçe) çalışmalarına başlamış bulun
maktadır. Bunu, memnuniyetle karşılıyoruz. 

Türkiye'nin şartları içinde program bütçe, 
fonksiyonel veya performans bütçe usulüne ge
çebilmek kolay bir iş değildir. 

Devlet masraflarının maliyet muhasebesinin 
metotlarının da kurulup geliştirilmesi lâzımdır. 

Maliye Bakanlığına bu çalışmalarında ba
şarılar dileriz. 

Muhterem arkadaşlar, muhalefete mensup 
çeşitli arkadaşlarımız, program ile bütçe arasın
da uygunluk bulunmadığını iddia ettiler. Bu ko
nuda bizim görüşümüz nedir; onu arz etmek is
terim. 

Bütçelerin yıllık programlara uygun olması 
lâzımdır. Bu konuya, bütçenin komisyonlarda 
ve Meclislerde müzakeresi sırasında birçok ha
tip tarafından temas edildi. Şimdi, gider ra
kamları bakımından bütçe programa uygun ola
rak hazırlanmış mıdır, hazırlanmamış mıdır; onu 
göre'im. 

Cari harcamalarda program 10 570 000 000, 
bütçe 11 297 000 000 yatırım harcamalarında 
program 6 155 000 000. bütçe 6 175 000 000. 
fani programın gider* rakamlariyîe, - sözü uzat-
^T--aTım - bnteenin gider rakamlan arasında 
752 000 000 liralık bir fark mevcuttur. Bu far
kın sebebi su : Program hazırlanırken fiilen 
gerçekleşecek masraflar kaç lira tutacaktır, bu 
ı^s^bp. katılmıştır. Bütçe hazırlanırken 1050 sa-
-nh Muhasebe! Umumiye Kanununun MaMye 
Vekâletine yükledi"! mecburiyetler nazara alın
mıştır. Muhasebei Umumiye Kanununda diyor 
M, «münhal de olsa kndroTarra karşılısını tam 
olarak, masrafın knrsıVnnı tam olarak b'Hce-
-e kovncnksm.v, Binaenaleyh, Malive Vekâleti, 
münhal kadroların, sanki bunlar kullanılacak-
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mış gibi tahsisatını bütçeye koymuştur, program 
gerçekleşecek kısmını koymuştur. Bu suretle 
arada 400 000 000 liralık bir fark husule gel
miştir. 

Muhterem Milletvekilleri; arada 400 000 000 
dan başka 352 milyon liralık daha fark kalmak
tadır. Bütçelerin ödenekleri tamamiyle sarfe-
dilmemektedir. Son yıllarda gerek otomatik 
tasarruf, gerek mecburi tasarruf tedbirleriyle 
bütçelerde yüzde 8,5 nisbetinde ödeneğin sar-
fedilmediği görülmektedir. Buna karşılık, bu 
yüzde 8 lik marjın içinde olmak üzere 
352 000 000 liralık bir fark da buradan husule 
gelmektedir. Bu mütalâalardan sonra masraf 
rakamları bakımından bütçe ile program ara
sında bir uygunluk mevcut olduğu, esas itiba
riyle hiçbir fark bulunmadığı anlaşılmaktadır. 

Şimdi gelir rakamlarına geliyorum. Progra
mın gelir rakamlarıyla, bütçenin gelir rakam
ları arasında 1 116 000 000 liralık fark vardır. 
Sayın Feyzioğlu, bu farkın 1 117 000 000 lira 
olduğunu burada ifade ettiler ki, demek ki kü
suratın benim tarafımdan kaale alınmamasın
dan, Sayın Fevzioğlu tarafından da tama iblâğ 
edilmesinden ileri gelen 1 000 000 liralık bir 
fark mevcut olduğu anlaşılıyor. Gelir rakamları, 
programla bütçe itibariyle 1 116 000 000 lira 
farklıdır, bütçe daha fazladır. Şimdi bunun da 
bâzı sebepleri mevcuttur. 

Yıllık program; yapıldığı tarihte yürürlük
te olan vergi kanunlarına göre hesaplanmış 
tahminleri ihtiva etmektedir. Bütçe ise, Mecli
se sunulduğu tarihteki durum ve yıl içindeki 
gelir kanunlarında yapılacak derişiklik hesa
ba katılmak suretiyle bulunan tahminleri ak
settirmektedir. Program tanzim edildiği sıra
da, asgari geçim indirimi sisteminde değişiklik 
yapan 980 sayılı Kanun henüz Menlilerden çık
mamıştı. Bu kanunla sağlanan gelir 350 000 000 
liradır. Program hazırlandıktan sonra katma 
bütçeli idareler için temin edilen proie kredileri 
doîayısiyle 241 000 000 lira tutarında bir fark 
hâsıl olmuştur. 

Motorlu kara taşıtlarıyla vergisiyle ilgili ka
nunda yapılacak değişikliklerden 100 000 000 
lira beklenmektedir. 

Veraset Vergisi Kanununda yapılacak deği
şikliklerden 17 000 000 lira beklenmektedir. Gi
der Verdileri Kanununda yapılan değişiklikler
den de 150 000 000 lira beklenmektedir. 

Katma bütçeli idarelerin gelirlerinde tahsi
latın son durumuna göre 100 000 000 liralık bir 
gelişme olduğu Sayın Maliye Bakanının Sena
toda yaptığı konuşmalardan anlaşılmıştır. Bu 
rakamlar toplanırsa, 1 116 000 000 lira tut
makta ve farkın sebebi bulunmaktadır. Bu iza
hat, yıllık gelir rakamlarıyla, bütçenin gelir ra
kamları arasında hakikatte bir farklılık mev
cut olmadığını göstermektedir. 1968 yılı Bütçe 
tasarısı şu halde, ikinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânına ve 1968 programına uygun olarak ha
zırlanmıştır. 

Muhterem milletvekilleri; vaktinizi fazla 
almamak ve sabrınızı suistimal etmemek için 
söylemek istediğim bâzı konuları geçiyorum. 
Ezcümle dış ticaret açıklarıyla ilgili mütalâam
dan, sarfınazar ediyorum. Yalnız, dış ticaret 
açıklarını ve genellikle tediye muvazenesi açık
larını azaltmak için şu iki tedbirin üzerinde du
rulması lâzımgeldiğini söylemeden geçemiyece-
ğim, 

Birisi, resmî kanallar haricinde Türkiye'ye 
giren ve resmî kanallar haricinde Türkiye'den 
çıkan dövizlerin Merkez Bankası kayıtlarına in
tikal ettirilmesi için gerekli tedbirlerin alınma
sıdır. Bizim kanaatimizce bu istikamette yeni
den kambiyo kontrolü ile ilgili mevzuat tanzim 
edildiği takdirde büyük iyileşme olacaktır. Bu
nun için serbest döviz piyasasını besliyen mua
meleler teker teker araştırılıp bulunmalı ve bu 
muamelelerin resmî kanallara intikal etmesi 
sağlanmalıdır. Ayrıca, programda ve plânda ya
zılı ithala.t projeksiyonlarının gerçekleşmesini 
şüpheye düşürecek fiil ve hareketlerden sakın
malıdır. 

Turizm Türkiye'de bir potansiyeli haizdir, 
turizm yatırımları üzerinde önemle durulmalı
dır. Yunanistan'da devlet, özel sektöre samimi-
vetle bağlı olduğu halde, 11 000 yataklı turis
tik tesisler meydana getirmiştir. Biz de tediye 
bilançosunun açıklarının arz ettiği önem kar
sısında, Devletin özendirici olmaktan, örnek 
olmaktan ve öncü olmaktan daha ileri bu saf
hada bâzı turizm yatırımlarını yapmasının mu
vafık olacağı kanısındayız. 

Muhterem milletvekilleri; bir mevzua daha 
kısaca temas etmek isteriz. Türkiye'nin kalkın
ma plânının finansmanı mevzuu vardır ve ga
yet önemli bir mevzudur. 1963 ilâ 1967 ara
sında finansman açığı 6 851 000 000 lira idi. 
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Bunu gidermek için çeşitli devrelerde, çeşitli 
hükümetler tarafından vergi gayretleri gösteril
miştir. Birinci Beş Yıllık ilânın müzakeresi sı
rasında A. P. sözcüsü olarak bunları teferruatıy
la arz etmişüm. Onun için bunları gediyorum. 
îkinci Beş Yıllık Plânın da kamu kesiminde 
7 100 000 000 liralık bir finansman ihtiyacı 
vardı?. Bu ihtiyaç 19G3 yılında 600 030 000 idi, 
G63 C00 000 artarak 1 2G5 000 000 olmuştur. 
Demek ki daha şimdiden G35 000 C00 lira bu fi
nansman ihtiyacı artmış ve 7 7G5 000 000 lira 
elmuştur. 

Tevali eden bütçe açıkları; 7 775 0C0 C00 
lira olarak gösterilen 19G3 ilâ 1972 yılları ara
cındaki döneme ait ek finansman ihtiyacı, kal
kınmanın finansmanı konusunun bütün nezake
tini muhafaza etmekte olduğunu göstermek
tedir. 

lîııh'GTGm milletvekilleri;' İktisadi Devlet 
Teşekkülleriyle da ilgili olarak birkaç s'iz söyle
mekten kendimi aîamryorum. 

Türiyo'clo Devletin iktisadi hayata müdaha
lesi, bâ'ularnm zannettiği gibi şu veya bu 
dokt'.'infr. tesiriyle olmamıştır. Türîrfye'de Dev-
lot, bir ihtiyaç n, bir zaruretin ifadesi olarak 
doğrudan doğruya ekonomik faal'yetlerde bu
lanmak lüzumunu duymuştur. istiklâl Savaşın
dan sonra memleketimizde ezel teşebbüs diye 
adlandırılabileceğimiz teşebbüsler olmadığı gibi, 
Türklerin elinde sermaye de mevcut değildi. 
Devlet Türk köylüsünün ve şehirlisinin kaput 
bezi ve basma iktiya^m karşılamak için Sü-
raorbank fabrikalarını kurmuştur. Bugün Tür
kiye'nin hor taraf m :1a gerek özel sektöre, gerek 
resmî sektöre ait kumaş fabrikaları vardır vo 
.mamullerimiz Av;.T.pa'n"n Imna'lariylc rekabet 
ödenilecek kalitededir. Türkiye'de Devlet, trğ-
la vo kiremit yapmak mecburiyetinde kalmıştır. 
Kütahya'da Cûmorbank Kiremit Fabrikası bu
nun için kurulmuştur. Bugün memleketin her 
yerinde özel sektöre ait tuğla ve kiremit fabri
kalar. vardır. O talihlerde özel teşebbüs kumaş 
yapacak-, tuğla fabrikası kuracak gücdo değikli. 
192:": Anayasasımu Devletçilik ilkesi bunu ifade 
ede:. 10Gİ Anayasasında Devletçilikten bahse
der. hükümlere rastlamıyoruz. Ancak, Anayasa
mız a uygıın olarak hazırlanan kalkmma pl;.şia
rımızda karma ekenomi sistemi benimsenmiş bu-
lımulmak tadır. Bugün de karma ekonominin I.ru-
rallan hemen hemen aynıdır. Devlet, ezel sek-
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törünün yapamayacağı yatırımları yapacaktır, 
başka bir ifade ile; özel sektörün tükendiği yer
de Devlet başhyacaktır. 

Muhterem milletvekilleri; iktisadi Devlet Te
şekkülleri de Türkiye'de, finansman güçlükleri 
içindedirler. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı 
döneminde iktisadi Devlet Teşekküllerine büt
çeden yapılan yardnnlarrn tutarı 3 031 000 000 
lirayı bulmuştur. Bıınr.n bir kısmı sermayeleri
ne mahsuben bu tevekküllere ödenmiş olup, bü
yük bir kısmını da zarar karşılıkları teşîdl eder. 
ijletmo zararlarının bütçeden karşılanması şu 
hallerde mâkul olur : 

Gelir dağılımını müspet şekilde etkilemeyi 
hedef tutan bir fiyat politikası isleniyorsa, sos
yal gayelerle bâzı mal ve hizmetlerin fiyatları 
düşül* tutuluyorsa, yeni istihdam imkânları ya
ratmak için fazla işçi kullanma usulleri kabul 
edilmiş ise. Bu, 440 sayılı Kanunun 24 ncü mad
desindeki ilkeye uygundur. 

Bunların kaynak yaratma durumları da şöy
ledir : 

19G3 yılında nlkıs 105 100 000 000 lira işlet
me zararları var. 1934 te 2 000 000 lira, 19S5 te 
212 000 000 lira kaynak yaratmışlar, 1CC0 da 
C73 000 000 lira kaynak yaratmışlar, 10G7 de 
375 000 000, 1063 do 301 000 000 işletme açık
ları olacağ?. programda gösterilmiştir. 

Şimdi, burada sözü, O. H. P. nin sayın sözcü
sünün bir mütalâasına intikal ettirmek yerinde 
olacaktır. Sayın 3özcü diyor ki; Adalet Partisi 
iktidar?, zamanında iktisadi Devlet Teşekkülleri 
partizanlığı besliyen ve faldr halkın sırtından 
geçinen Devlet kapitalizmi şeklinde bir tatbika
ta girmiştir. Bunları söylerken de, biraz ence 
benim arz ettiğim rakamları veriyor; kaynak 
yaratamamışlardır, işte programda 375 000 000 
olacak işletme açıkları 19G7 do, 301 000 000 ola
cak 1963 do denilmiştir, diye bıv rakamları veri
ye-. 

Muhterem milletvekilleri; aynı konuya bakı
nız ben de temas ediyorum. Sayın sözcünün yap
tığa tenkid yıkıcı bir tenkiddir. Çimdi bu vakıa
yı zikrettikten sonra ben de bt:zı tedbirler tavsi
ye ediyorum. Aradaki farkın takdirini sizlerin 
takdirinize arz ediyorum. 

Evet, İlıtisadi Devlet Teşekküllerini kaynak 
yaratır duruma getirmek için ne gibi tedbirler 
düşünülebilir? 
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1. Bu teşekküllerin sermayeleri yetersizdir. 
Sermayelerinden ziyade fala mukabili tedarik 
ettikleri paralarla ig görmektedirler. Şu halde 
bunların sermayelerinin takviye edilmesi lâzım
dır. 

2. Organizasyon ve yönetim telmikleri yete
ri kadar geliştirümecliği için optirnal hasılayı 
elde edememektedirler. Şu hakle reorganize 
edilmeleri matluptur. 

3. Masraflı, çalışmaktadırlar. Mamullerinin 
maliyetine ne gibi masraflar dâhil edilmektedir, 
tetkike değer bir konudur. 

4. Kamu iktisadi Teşebbüsleri arasında tam 
bir koordinasyon sağlanamamıştır. Bu mevzun 
tetlrik eden Profesör Hansun şayanı dikkat mi
saller vermiştir. Bunları sayarak vaktinizi al
mak istemiyorum. 

5. Yabancı devletlerden daha düşük faiz, 
daha uzun vâdelerle sağlanan proje kredileri İd 
bu krediler umumiyetle yüzde 2 faizli, 9 yıl öde
mesiz devre, 37 yıl vadelidir, daha kısa müd
detlerle ve yüzde 6, yüzde 7 gibi daha yüksek 
faizlerle bu tevekküllere devredilmektedir. Daha 
yüksek faizle devredilmesi aynı mamulleri piya
sada yapan diğer tevekküllerle rekabeti bozma
mak bakımından doğru bir prensiptir. Ancak 
bu yüzde 6, yüzde 7 faiz nisbeiinm gerçekçi ve 
tutarlı olup olmadığı üzerinde durulabilir. 

Muhterem milletvekilleri; görüyorsunuz ben 
de İktisadi Devlet Tevekkülleri konusuna temas 
ettim. Sayın Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü 
de temas etti. Aradaki farkın takdir.'ni sizlere 
bırakıyorum. 

Bu konu ile ilgili olarak bir hususa da işaret 
etmek isterim. 

Cayın sözcü, Adalet Partisi Grup Ba^kanve-
kili Aydın Yalçın'm bütçe ile ilgili bir makale
sini ele alarak; balanız, «işte A. P. sözcüsü de 
böyle diyor» diyor. Şimdi muhterem arkadaş
lar; gerek benim şu sözlerimden, gerekse Sayın 
Aydın Yalçının sözlerinden anlıyorsunuz ki, 
biz eğer Hükümet tasarruflarının tenkid edil
mesi lâzımgclen bir tarafı varsa bunu yapıyo
ruz. öyle her tasarrufu peşin kararla tasvibet-
mediğimiz gibi tenkid de etmiyoruz. Ama sa
yın C. II. P. sözcüsü, iktidar ne yaptı ise kötü 
yapmıştır psikozu içindedir, 

Muhterem milletvekilleri; bu konuda söyîi-
yocek daha çok söz vardır. Ama zzym milletve-
küerinin sabrını suiistimal etmek istemiyorum. 

16 . 2 . 1963 O : 2 

I Bu sebeple değinemediğimiz bâzı konulara te
mas etmekten, üzülerek vazgeçiyorum. Süslerimi 
bitirmeden evvel bir hususa daha ijaret etmek 
isterim. 

Türkiye'nin kalkınma planlarının finansma
na, gerek iç finansmanı, gerek dış finansmanı 
Türkiye için ve Türkiye'nin ekonomik kalkmma-
8i için hayati önem arz eder. Binaenaleyh Hü
kümetin finansman konuları ile ilgili tasarruf
larını ve Devlet gelirleri ile ilgili kanun taşan
larım iç politika tartışmalarının dışında tutma-
kyı::, 

Muhterem milletvekilleri, binler f-lni insanla
rız. Türkiye'nin kalkınması yolunda sarf ettiği
miz gayretlerde muvaffak olabildiğimiz nisbot-
tc gelecek nesiller bizleri hayırla yazledecekler
dir. 

1968 yılı bütçesinin büyük Türk Milletine ha
yırlı olınasmı dilerim, hepinizi hürmetle selam
larım. (A. P. sıralarında alkışlar). 

BAŞKAN — Muhterem miîlotvekileri; Yüce 
Meciste bulunan parti grupları s'^oaleri birer 
defa konuştular. Şimdi ald<ğmnz karar veçhile 
ikinci defa konuşmak üzere söz alan parti grup
larını sıra ile okuyorum. Bunlar sırası ile konu
şacaklar ve yine o karar gereğince bu konuşma
lar onar dakika ile kısıtlanmış durumdadır. Bu 
karara da lütfen uymalarım istirham edeceğim. 

MURAT ÖNER (Afyon Karahinv) - - Sayın 
Başkan, tümü için değil bu on dakikahk karar... 

BAŞKAN — Efendim, karar burada. 
Şimdi ikinci defa söz alan grupları okuyo

rum: Cumhuriyet Halk Partisi grupu adına Sa
yın Murat Öner, Millet Partisi Grupu adma Sa
yın İsmet Kapısız, Güven Partisi Grupu adına 
Sayın Himmet Erdoğınuş, Yeni 'Türkiye Fartû.i 
Grupu adma Sayın Kasım Küfrevi, Türkiye î-;çi 
Partisi Grupu adma Sayın Benice Boran, Ada
let Partisi Grupu adma Sayın Mesut Ere:3:, 

Şimdi söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu adına Sayın Murat öner'indir. 

KEMAL SATIR (Elâzığ) — Sayın Ecevit 
konuşacaklar efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ecevit, buyurunuz. 

C. H. P. GRUPU ADINA BÜLENT ECE
VİT (Zonguldak) — Sayın Başkan, «ayın arka
daşlar; benim 10 dakikalık tahditten her hal
de şikâyete hakkım yoktur. Onun için bu süre-

î ye sözlerimi sığdırmaya çalışacağım. Kısaca 
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Sayın Erez'in konuşmalarında dinlediğim bâzı 
konularda görüşlerimizi söyliyeceğim. 

Sayın Erez konuşmasında benim konuşma
ma cevap verirken benim, Atatürk devri dâhil, 
bütün Cumhuriyet Halk Partisi devrini suçla
mış sayılabileceğimi, çünkü tenkid ettiğim hu
kuki ve iktisadi düzenin o devirde kurulmuş, 
kurulmaya başlamış olduğunu söylediler. Ko
nuşmamda devrimci partilerin özelliğine değ:n-
miştim. Devrimci partiler değişen toplumun 
değişen ihtiyaçlarına göre yeni ve değişik ham
leler yapmak ihtiyacını duyarlar. Nitekim Ata
türk'ün kendisi önce Türkiye'nin kalkınmasını 
liberal ekonomi yolundan denemiştir, onun 
yürümediğini görünce devletçi yöntemlere baş
vurma zaruretini kabul etmiştir. Yine Atatürk'
ün kendisi bugün bizim gerçekleştirmek istedi
ğimiz toprak reformu direktifini Türk Milleti
ne vermiştir. Demek ki, devrimci bir parti 
Atatürk'ün de verdiği örneklerde görüldüğü 
gibi bir sistemin, bir düzenin yürümediğini 
görünce memleket menfaatlerini göz önünde 
tutarak onu değiştirebilmektedir. 

Sayın Erez çok alıştığımız, bir yıldır din
lediğimiz bir suali burada bir kere daha tek
rarladı : «Bu düzen değişikliği ile ne demek 
istiyorsunuz; siyasi rejim mi, demokrasiyi mi 
kasdediyorsunuz, onu mu değiştireceksiniz?» 
sorusunu tekrarladılar. Eğer dünkü 6 saatlik 
konuşmamda böyle bir niyetimiz olmadığına 
sizleri ikna edemedi isem, bu 10 dakikada el
bette hiç ikna edemem. Fakat bu konuda Sa
yın Kasım Küfrevi'nin şükranla dinlediğimiz 
bir kadirbilirlik örneği olan konuşması 0. H. 
P. nin demokratik düzene, demokratik rejime 
bağlılığının samimîliğini göstermiştir. Demok
rasiye bağlılığın gerçek testi, oyla iktidara 
gelmekten de daha gerçek bir testi, yeterli oy 
alamadığı vakit iktidardan inebilmektir. C. 
H. P. iki defa bu sınavdan başarı ile geçmiş
tir. Biz demokratik rejimi değil, demokratik 
rejimi daha sağlam sosyal temellere dayandıra
cak bir ekonomik ve sosyal düzen değişikliği
nin gerçekleşmesini istiyoruz. Bu düzen deği
şikliği ile ilgili olarak verdiğim örneklerden 
Sayın Me3Ut Erez, «Niçin A. P. ni suçlu tutu
yor, sorumlu tutuyorsunuz?» dediler. Biz de
ğiliz A. P. ni sorumlu tutan. Bu düzen bozuk
luğuna sahip çıkmakla, o bozuklukların so
rumluluğunu A. P. kendi kendine, kendi üs

tüne almış oluyor. Eğer bizim, bu düzen de
ğişmelidir iddialarımız karşısında A. P., ha
yır bu düzenin değişecek tarafı yoktur, tarzın
da bir cevapla çıkmazsa elbette bu düzen bo
zukluğuna yönelen tenkidlerimizin hedefi ola
rak A. P. görünmez. Meselâ bir çeltik işinde 
benim bahsettiğim düzen bozulduğunu cevap
landırırken Sayın Erez dedi ki; «A. P. sulama 
işini topyekûn ele almıştır.» Siz sulama işini 
bir riyazi mesele olarak, bir matematik mesele 
olarak, bir yatırım meselesi olarak topyekûn 
ele alabilirsiniz, fakat düzene değinmedikçe 
Çorum'daki adaletsizlik yine olduğu gibi du
rur. üstelik bugünkü su ağalarının çok daha 
lehine bozulmak suretiyle devam eder düzen 
bozukluğu. (A. P. sıralarından anlaşılmıyan 
müdahaleler) 

Ben ciddî şeylerden bahsediyorum. 
Sayın Erez yine vergideki düzen bozukluğu 

ile ilgili sözlerimize temas ederken, vasıtasız 
vergiler oranında küçük de olsa bir yükselme 
görüldüğünü belirtti. Bu doğrudur. Fakat bun
dan A. P. İktidarının övünmeye hakkı yoktur. 
Çünkü vasıtasız vergiler oranındaki yükseliş 
A. P. nin yaptığı her hangi bir vergi reformu 
veya ıslahatının sonucu değildir. O. H. P. İkti
darı zamanında servet beyannamesi ve vergi 
açıklaması usulünü getirmek suretiyle yapılan 
reformların verimini A. P. İktidarının almış 
olmaya başlamasının sonucudur. Buna karşılık 
A. P. İktidarının geçen yıl... (A. P. sıraların
dan gülüşmeler) 

Gülmeniz bu gerçeği değiştirmez zannediyo
rum. Geçen yıl A. P. İktidarının vasıtalı vergi
lere ne ölçüde büyük zamlar yaptığı açıkça 
bilinen bir gerçektir. Burada vasıtalı vergiler 
konusuna da değindiler ve bâzı yabancı bilim 
adamlarından sözler naklettiler Sayın Mesut 
Erez. Dediler ki; «Bugün modern ilim ispat 
ediyor ki, vasıtalı vergileri dahi şahsileştir-
mek mümkündür. Çünkü, sadece bâzı zaruri ol-
mıyan maddelere vasıtalı vergi koydunuz veya 
vergi zammı yaptınız mı fakir halk bunun te
sirinin dışında kalır.» Bu doğrudur. Ama ge
çen yıl Türkiye'de öyle mi olmuştur? Gaza zam 
yapılmıştır, tuza zam yapılmıştır, beze zam 
yapılmıştır. Bunlar fakir halkın kullanmadığı 
maddeler midir? En fakir Türk köylüsü bile pi
şen aşma bir tutam tuz katar veya o aşını gaz 
ocağının üstünde pişirir. En fakir halkın kul-
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landığı gündelik zaruri maddelere zam yapıl- j 
mıştır geçen yıl vasıtalı vergilerde yapılan zam
larla. Tütün yetiştiren köylünün tütünden | 
aldığı para azalmıştır, ama aynı köylünün o 
tütünden yapılmış sigaraya ödeyeceği para ar- j 
tınlmıştır. Demek ki, Sayın Erez'in vasıtalı 
vergilerde adalet sağlanabilmesi için gösterdi
ği kural Türkiye'de uygulanmamıştır. 

Sonra, Sayın Erez yine dediler ki; «(Alla- ! 
cation saciale) yani sosyal güvenlikle ilgili yar
dımlar bugün modern dünyada vasıtalı vergi
lerin getirdiği adaletsizliği karşılıyor.» Doğ
rudur, karşılar. Ama bugün Türk halkının, 
yoksul Türk halkının çoğunluğunu teşkil eden 
k'jylünün hangi alokasyon sosyali vardır? 
Hangi sosyal güvenliği, hangi sosyal yardımı 
vardır? Sayın Erez, toprak reformundan bah
sederken; «Toprağa bağlı nüfus bir memle
kette siyasi istikrar unsurudur, bizde de bir 
siya3İ istikrar unsuru idi» dediler. «Bu istik
rar unsurunun bozulmasında fayda umanlar 
toprak reformunu, Tarım Vergisi reformunu 
dillerine doladılar, öylece istikrar içindeki bir 
nüfusu tedirgin ederek zlh'nlerde teşevvüş ya
ratıyorlar.» dediler. Sayın Erez burada bilme
den bir gerçeği itiraf etmiş oldu. Kendisinin 
bahsettiği siya3İ istikrar siyasi İ3tismarda is
tikrardır. Yani güzel güzel Türk köylüsü al-
datılagelmiş uzun yıllar. Kendi haline, kade
rine katlanmaya ikna edilegelmiş. 

Şimdi biz Türk köylüsüne nasıl sömürüldü
ğünü, nasıl soyulduğunu Devletin resmî ra-
kamlariyle açıkladığımız vakit, köylünün as
lında istikrarı bozulmuyor, köylüyü aldat
mak suretiyle oy alma alışkanlığını edinmiş 
olan bâzı politikacıların istikrarı ve rahatı bo
zuluyor. (O. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Kaldı ki, sizin iktidarınızın hazırladığı plân, 
bugünkü toprak düzensizliği yüzünden köylü
nün istikrarının nasıl bozulduğunu anlatıyor. 
Nasıl bu yüzden köylülerin toprağın kendile
rini itişi dolayısiyle toprak ağalarının kendile
rini itişi dolayısiyle yeteri kadar smaileşmo 
olmadan şehirlere göç ettiğini açıklıyor. Nite
kim bir sanayi şehri o'mıyan Ankara'da bugün 
nüfusun yandan fazlası gecekondu ûüfumdur. 
Bunlar bu toprak düzensizliğini, bu düzen 
bozulduğunun istikrarını, huzurunu bozduğu | 

j köylülerin şehirlere, işsizliği göze almak paha
sına göç etmelerinin sonucudur. (0. H. P. sı-

| ralarmdan «Bravo» se3İeri, şiddetli alkımlar) 
I ille dediler Sayın Erez, «Bizi bir başka 
j partiyi mutlaka toprak reformu adını kullan

maya mecbur edemezsiniz» dediler. Asla böyle 
bir iddiamız yok. Siz toprak reformu yapınız 
da ona ne ad koyarsanız koyunuz. (A. P. sıra
larından gürültüler) 

İHSAN ATAÖV (Antalya) - - Sen ne desen 
köylüyü aldatamazsın. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
C. İL P. GRUPU ADINA BÜLENT EOE

VİT (Devamla) — Ben Elmalı köylülerini neyi 
anlayıp neyi anlamadıklarını çok iyi biliyo
rum Sayın Ataöv. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Elmalı kay
makamının istifa mektubu Halk Partisi merke-
zlndo yazıldı. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz arkadaş
la:*. (A. P. sıralarından şiddetli gürültüler) 

C. H. P. GRUPU ADINA BÜLENT ECE-
VİT (Devamla) — Şimdi Sayın arkadaşlarım, 
bütço açıklariyle ilgili olarak benim söyledik
lerime itiraz ettiler. (A. P. sıralarından şid
detli gürültüler) 

Sayın Balkan, Sayın Ataöv'ün kullandığı 
dakikaları nazara almanızı rica ederim. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
O. H. P. GRUPU ADINA BÜLENT EOEVİT 

(Dovamla) — Sayın arkadaşlarım, bü't^e açığı 
komşunda fasla k'jtünıssr olduğumuzu ileri 
sürdü Sayın Mesut Erez. Ve geçen yıl ki, büt
çe açığının bizim iddia ettiğimiz ölçüde değil, 
aıağı - yukarı 700 - 800 milyonluk bir aşıkla 
ka*î*\ndı$3m ileri sürdüler. Eğer birtakım za
ruri ödenekler, önceden hadsiz hesap3iz konu
lan veya o ödenekleri karşılamak bin gerekli 
£clir kaynakları harekete çretirilmeksizin konu
lan ödenekler kullanılmaz ve o surette memle
keti kalkındırmak için zaruri bâzı yatırımlar ve 
hizmetler ihmal edilir ise elbette bütçenin açığı 
kapanmış gibi, azalım 3 gibi görünür. 

BAŞKAN — S?.yın Eccvit bir dakikanız 
kaldı, lütfen toparlayınız. 

C. II. P. GRUPU ADINA BÜLENT EOEVİT 
(Dovamla) — Rakamlarla bu konudaki görüş
lerimi desteklemek imkânını bulamıyorum. 

I (A. P. sıralarından «rakam ver» sesleri) 

- m -
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Son olarak bir noktaya ancak değinebilece
ğim ve eğer vaktimi uzatırsanız rakam da vere
bilirim. Bir de Sayın Erez. «Bu yabamı ser
maye konusunda Adalet Partisi iktidarı ne ka
dar titiz davranmak kararında olduğunu prog
ramında açıklamıştır» dediler ve onun için be
nim tenkidlerimin haksız olduğunu ileri sürdü
ler. Oysa Adalet Partisi iktidarı tarafından ha
zırlanmış olan, daha bir kaç ey. önce kabul bu
yurduğunuz Beş Yıllık Plânda petrol rafineri
lerinin, petrol endüstrisi ile ilgili bütün tesis
lerin Devlet tarafından yapılması gerektiği be
lirtildiği halde Adalet Partisi bunları yaban
cı sermayeye vermiştir. Saygılarımla. (O. H. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, şiddetli allar
lar). 

BAŞKAN — Siz Millet Partisi Grupunun 
(M. P. sıralarından, «konuşmıyacağız» sesleri) 

Konuşmıyaoaksmız. 
Güven Partisi Grupu adına Sayın Turhan 

Feyzioğlu, buyurun. 
G. P. GEUPU ADINA TURHAN FEYZİ-

OâLU (Kayseri) — Çok değerli arkadaşlarım, 
Güven Partisi grupu ikinci defa süz talebini 
Hükümetten sonra konulmak imkânını bulabi
leceği ümidiyle yapmış idi. Maalesef bu fırsata 
sahibolamadık ve Hükünetin yaptığımız çeşitli 
uyarmalar, tenkidler ve temenniler karşısında
ki görüşlerini dinliyemeden tekrar huzurunuzu 
kısasa işgal etmek durumunda bulunuyorum. 
On dakikalık bu fırsatı değerlendirmek sure
tiyle geniş vatandaş kütlelerini ilgilendiren bâzı 
konulardaki temennilerimizi ve tenkidlerimizi 
kısasa özetlemek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, vasıtalı vergilerin âdil 
veya âdil olmadığı tarzında bir tartışma zannedi
yorum, ki yurt bilgisi kitaplarının basitliği için 
de halledilemiyecek kadar iktisadi ve malî bil
gilerle mücehhez kimselerin aydınlığa kavuştur
dukları bir problemdir. Vasıtalı Ver.^i gayri 
âdildir veya âdildir tarzında bir genel, kati 
hüküm verilemez. Vasıtalı Vergin'n âdil olanı 
vardır, âdil olmıyanı vardır. Ancak bir avuç 
insanın kollandığı lüks madde üzerinden Va
sıtalı Vergi alırsanız, çok varlıklı kimsenin kul
landığı bir maddeden vergi alırsanız o Vasıtalı 
Vergi şüphesiz âdildir. Eğer, otomobil bir tüke
tim maddesidir, otomobilden Vasıtalı Ver?i alır 
da yol bekliyen köye, içme suyu bekliyen köye, 
okul bekliyen köye bir yatırım yaparsanız bu 
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! Vasıtalı Vergi şüphesiz âdildir. Lüks giyim eş
yasından, yani ansak ithal malı giyim eşyası 
kullanan bir zümreden biraz vergi alır da ge
cekondu bölgelerinin ıslahı için gayret sarf 
eder, ışıksız, yolsuz, çamura batan insanlara yol, 
su, ışık götürürseniz bu çeşit Va3italı Vergi 
âdildir. Ama günlük ihtiyaş maddesinden, ek
meğinden, teneeresine giren gıda maddesinden, 
fakirin de zengin gibi kullanmaya mecbur ol
duğu kaput bezinden Vasıtalı Vergiyi daha üs
tün nisbetlerde alırsanız bu çeşit Vasıtalı Vergi 
şüphesiz ki, gayri âdildir. Bu konu aydınlan
mıştır. Güven Partisi Grupu Vasıtalı Verginin 
de, Vasıtasız Verginin de iyi ve âdil olaırndan 
yanadır. Tıpkı bunun gibi direkt olarak, vasıta
sız olarak alınan verg,yi de 300 lira alan oda
cıdan çok vergi aldığınız zaman, işçiden, emek
liden çok vergi aldığınız zaman sadece vasıta
sızdır diye âdil sayamazsınız. Ama daha büyük 
kazançlıdan biraz daha fazla vergiyi alabilirse-
niz bu takdirde bu çeşit bir vergi âdil sayılabi
lir. Bütün dâva bu vergilerin memleket hizme
tinde en verimli yerde kullanılmasıdır. Türki
ye'de bugün ıstırap çeken yurttaşlarımız vardır 
arkadaşlarım. Konuşmamda dün de belirtmiş 
olduğum gibi, en fada ıstırap çeken yurttaşla
rımız köylerde yaşayan yurttaşlanmızdır. Bir 
Devletin idaresinde adalete ulaşman:n en iyi 
yolu en büyük ıstırap çeken köylüye yolu, suyu, 
ışığı, içme suyunu, oku"«ı biran evvel ulaştır
mak ve köy çocuklarına pırıl pırıl kabiliyetli 
fakat varlığı olmıyan köy çocuklarına daha 
geniş okuma imkânlarını açmaktır; yurtlarla, 
pansiyonlarla parasız yatılılık sistemiyle. Bu 
konuda Plâna girmiş olan hükmün asimle tat
bik edileceği yolunda Hükümetten yeni bir be
yan dinlersek müteşekkir olacağız. 

Değerli arkadaşlarım, konuşmamda dokun
mak istediğim diğer bir konu, bugün hayat 
pahalılığının ıstırabını herkes gibi çekmekte 
olan fakat aynı işi yapan kimseler % 15 avan3 
Kanunundan faydalandıkları halde bu Kanun
dan faydalanmıyan bir zümrenin derdi ile ilgi
lidir. Belediyelerde, özel idarelerde çalışanlar, 
İktisadi Devlet Teselsüllerinde vazife görenler; 
meselâ bir PTT dağıtıcısı, hat bakıcısı veya 
DDY personeli bu zamdan, bu avanstan fayda
lanmadığı için, ıstırap çekmektedir, bunun 
tedbiri mutlaka bulunmak gerekir. Bu konuda 
Güven Partisi Grupu olarak vermiş olduğumuz 
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bir karnın teklifi vardır; bunun biran evvel ka
nunlaşması dileğimizdir. 

Mânâsız biv* tartışma halini almaya başlıyan 
düsen değişikliği konusuna gelince; bu konu
da açıklığa ihtiyaç vardır. Güven Partisi Gru-
pu olarak görüşümüz açıktır; Türkiye'de el
bette halli lâzımgelen meseleler vardır, düzel
tilmesi lâzımgelen aksaklıklar vardır, bozuk iş-
liyen birtakım teşkilât kademeleri vardır, hal
kın ıstırapları mevcuttur. Hiç kimse Türkiye'
de bu ıstırapların mevcudolduğunu inkâr ede
mez. Ancak bunları düzeltmenin yolu hür de
mokratik düzene kasdetmek değildir. Dan de 
söylemiş olduğum gibi, insanlara hem hürriyeti, 
hem haysiyetli, şerefli, mânevi inançlarına bağlı 
olarak yaşamak hakkını, hem de refahı, ekmeği, 
daha rahat geçimi beraber sağlamak lâzımdır. 
Bunlardan birini öbürüne feda etmemek müm
kündür. Hürriyet mi, kalkınma mı değil, hem 
hürriyet, hem kalkınma diye bir parola ile or
taya çıkmamız bundandır. 

Aksaklıkları düzeltmek için hür teşebbüse, 
mülkiyete, kazanca saygıyı kabul eden Anaya
samızın bu esaslarını reddetmek gerekmez. Ak
saklıkları düzeltmek için mutlaka herkesi Dev
let kapısında köle yapmak gerekmez. Orta hal
liyi fakir, fakiri daha fakir yapan zülüm ve 
esaret rejimlerini, yabancı ideolojilerin kızıl 
sistemlerini Türkiyeye getirmeye çalışmak ge
rekmez, Stalinlere, Kızıl Çine özenmek gerek
mez. Yapılacak olan şey Türk demokrasisini 
yaşatmak ve hür demokratik düzen içinde bu 
aksaklıkların çaresini bulmaktır. Yani düzeni 
yıkmak değil, hür düzen içinde ıslahat yapmak, 
düzeltici tedbirler almaktır. Bunu yapmak 
mümkündür ve Güven Partisi bunu yapmanın 
lâzımolduğuna inanmaktadır. 

Dünkü konuşmama ek olarak bugünkü kısa 
konuşmamda temas etmek istediğim konular
dan biri Türkiyenin biran evvel çağdaş bilim 
çağına girmesi için daha İsrarlı ve daha başarılı 
çabalar gösterilmesidir. 

Değerli arkadaşlarım, dünyada bugün yarış, 
bilim yarışıdır. Dünyada bugün bir teknoloji 
savaşı vardır. Milletlerin askerî gücü de buna 
dayanıyor, milletlerin ekonomik gücü de buna 
dayanıyor. Milletler araştırma sahasında ileri 
gitmedikçe, bu yarışta başarı kazanmadıkça ik
tisadi kalkınmalarını sağbyamazlar. Bir zaman
lar kuruluşuna hizmet etmekle şeref duyduğu-

16 . 2 . 1968 O : 2 

muz Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırmalar 
Kurumunun Hükümete vereceği bilgilerin ışı
ğı altında Türkiye, memleketimizi atom çağma, 
feza çağına ulaştıracak bilginleri ve her alan
da birinci sınıf çok iyi yetişmiş uzmanları, ilim 
adalılarını sistemli şekilde yetiştirmelidir. Bi
rinci plân döneminde bu amaçla 3 binin üstün 
kabiliyetli gencin yetiştirileceği, millet hesabına 
dünyanın en ileri ilim yuvalarında öğretim gö
receği kabul edilmişti, maalesef bu hedefin an
cak beşte biri hattâ altıda biri gerçekleşti. 3 000 
kişi yerine 500 kişi gonderilebildi. ikinci Plân 
döneminde buna önem verilmesi lâzımdır. Bir 
milletin toprağı kıymetlidir, madenleri kıymet
lidir, fakat hiç şüphesiz o topraklarda yaşıyan 
insanların zekâsı en büyük kıymettir, en büyük 
hazinedir. Türk insanının zekâsını en fazla de
ğerlendirecek olan eğitim ve ilmî araştırma, 
teknolojik ilerleme çabalarına en başta önem 
verilmesi Güven Partisinin hâlis dileğidir. Şu 
k m konuşmamda memleketimizin birkarî mese
lesine işaret edebilmişsom kendimi bahtiyar 
sayacağım. 

Yine 1930 bütçesinin aziz ve büyük milleti
mize faydalı olması, hayırlı olması dileği ile 
huzurunuzdan saygılarla ayrılıyorum. Teşek
kür ederim arkadaşlar. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı, Hükümet 
adına saz istiyorsunuz, buyurun efendim. 

Arkadaşlar, kifayet önergesi gelmitşir, Sa
yın Bakandan sonra sırada olan arkadaşıma 
s3a vereceğim, sonra kifayeti muameleye koya
cağım. 

(Maliye Bakanı alîaşlar arasında kürsüye 
geldi). 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Balıkesir) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; bütçenin tümü üzerindeki konuşmalara ce
vap arz etmek üzere huzurunuzda bulunuyo
rum, Bütçe müzakereleri umumi mânasiyle bü
tün Hükümet icraatının bir senelik muhasebesi 
ve Meclislerin murakabesi mahiyetinde bir 
fonksiyon ifa eder. Bu vesileyle sayın grup 
sözcüleri on iki saatten daha fazla süren ten-
kidlerini, temennilerini ve görüşlerini geniş bir 
surette izah ettiler. 

Bir husus sayın üyelerin dikkatinden kaç 
mamıştır, kısmen geçen yıl ve bu yıl müzake
relerin ağırlığı daha çok siyasi partilerin kendi 
program, hattâ sloganlarının izahı noktasında 
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toplanmıştır. Bütçenin gerçek mânası ve Mec 
üslerin şimdiye kadar mevcut teamüllerine uy
gun düşmemekle beraber, bugün böyle bir tar
tışmanın faydasız olduğu söylenemez. Ancak 
önemli olan, birtakım sloganlarla vatandaş zih
ninde uyandırılan tereddüt ve endişelerin maa
lesef bertaraf edilememiş olduğudur. Konuşma
ların bütçeyle alâkalı kısmında bakanlıkların 
icraatına temas edilmiştir. Takdir edersiniz ki 
yar yer teferruata kadar inen bu sözlerin hep
sine cevap vermek uzun bir zaman olacaktır. 
Bu hususta sabrınızı taçırmamak için bu kadar 
teferruata inmeden sadece anaçerçeveye münha
sır kalmak üzere cevaplarımı arz ediyorum. 

Esasen bu konulara gerek Karma Bütçe Ko
misyonunda gerek Cumhuriyet Senatosunda as
gari ikişer defa temas edilmiş ve gerekli cevap
lar verilmiştir. Buna rağmen ilgili bakanlık 
bütçelerinin görüşülmesi sırasında Sayın Bakan 
arkadaşlarım tekrar tekrar ve mufassalan ce
vaplarını arz edeceklerdir. Benim konuşmam 
daha ziyade anaçerçeve içinde . zühulleri önle
mek üzere bâzı, noktalara cevap teşkil edecek
tir. 

Mevzua girmeden önce değerli arkadaşları
mın da müşahede ettikleri bir hususa temas ede
ceğim. 0. H. P. Sözcüsü konuşmasında. Baş
bakanlık, A. P. iktidarı ve Hükümet tâbirleri dı
şında Sayın Başbakanın adını 78 defa zikretti. 
Bu hal konulmanın esas iskeletini vuzuh ile or
taya koymuştur. Sayın Hükümet Başkanımdan 
78 defa bahsedilmesi bir öfkenin, bir hiddetin 
tezahürü, milletçe seçimlere karşı duyulan bir 
trJlıaınmülsüzliiğün ifadesi değil midir? (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) (0. H. P. 
sıralarından müdahaleler) 

LEBİT YURDO&LU (izmir) — Gülmeye bi
le karışılan rejini demokratik rejim midir siz
ce? 

C. H. P. SIRÂLAEINDAN BtR ÜYE — Hiç
bir şekilde hakikat değil, Başbakanın ismin
den bahsedilmesi sevgi ve saygıdandır. 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN (De
vamla) — Bana söz atmayın muhterem arka
daşlar. ben sizin sözlerinizle hiçbir suretle zihni 
teselsülümü bozmam. Binaenaleyh biz burada 
beş saat müddetle hiçbir şey söylemeden dinle
dik. Eğer tahammül edemiyorsanız bu takdir
de zaten kendi zihniyetinizi belirtmiş oluyorsu-
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nuz. Çünkü sizin demokrasiye tahammülünüz 
yok. (A. P. sıralarından alkışlar, «Bravo» ses
leri) 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Hatip, mü-
dahale etmeyin arkadaşlar. (C. II. P. sıraların
dan «konuşmana devam et» sesleri) 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN (De
vamla) — Sizin «buyur» demenizle konuşmak 
durumunda da değilim. (Muş Milletvekili Ner 
min Neftçi'ye) 

Hele • Hanımefendi sizin o gülüşünüz yok 
mu?,.. (A, P. sıralarından gülüşmeler, «Bravo» 
sesleri, alkışlar.) 

Muhterem arkadaşlar, konuşmalarımı iki 
kısımda arz edeceğim. 

Bunlardan birinci kısmı daha ziyade teknik 
konulara taalluk edecektir. İkinci kısmında da 
değerli hatiplerin düzen ve sair konuda izahla
rına cevap arz etmeye çalışacağım. 

Sayın C. H. P. Sözcüsü, bütçe ve 1968 yılı 
program rakamlariyle ikinci Beş Yıllık Plânda 
1988 için öngörülmüş bulunan rakamların tu
tarsız olduğuna işaret ettiler. Şunu belirtmek 
isterim ki, bu farklılıklar plânın yürürlüğe gir
diği devreden bugüne kadar Sajnn Sözcünün de 
mensup bulunduğu hükümetlerin program ve 
bütçelerinde aynı şekilde devam etmiştir. Bi
naenaleyh bu ilk defa vâki olan bir husus de
ğildir. Kaldı İd yıllık programlar iç ekonomide 
ve dış dünyadaki en son gelişmeler göz önünde 
bulundurularak hazırlanan tahminleri ihtiva 
eder. Plân ise zaman bakımından program ve 
bütçeye takaddüm eden bir belgedir. Yani bir 
mânada programlar iktisadi bir vesikadır, büt
çeler ise hususi kanunlarına göre hazırlanmış, 
muhasebe usullerine göre izhar edilmiş ayrı bir 
vesikadır. 

Yine bâzı sözcü arkadaşlarımız, yatırım gi
derlerindeki yürsde 18 oranındaki artışın cari 
giderlerdoki yüzde 10 a yakın artıştan daha 
yüksek olduğunu ve cari masrafların artırılmış 
bulunduğunu, halbuki bunun Hükümet prog
ramına uygun olmadığını ifade ederek, cari mas
rafların artışından ve plân hedeflerini aşan nok
tadan şikâyet ettiler. 

Evvelâ şurasını ifade edeyim ki, cari har
camaların birkaç yıllık seyrine baktığımız za
man 1968 yılı bütçesinin geçen yıllara göre ar
tış nisbetinde yüzde 4 nisbetinden fazla bir in-
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dirme, daha doğrusu tasarruf sağlandığını ka
bul etmek gerekir. Nitekim A. P. nin Sizoüsü 
Sayın Mesut Erez de aynı konuya değinmiş ve 
geçen yıllara nazaran cari giderlerde % 4,27 
nisbetinde daha az bir artış olduğunu açılda-
mış bulunmaktadır. Ben bu noktalara şu şekil
de cevabımı arz edeceğim; cari masraflarımız 
nelerdir? 1C67 ve 1C63 bütçeleri itibariyle bir 
fikir vermek üzere rakam rakam arz edeyim. 

Bunlar gelişme carileri olan eğitim, sağlık, 
tarım ve diğer cariler olmak üzere, 1C67 rakam
larına göre eğitim için 2 416 740 £03 lira. Bun
dan 2 131 524 248 liran Millî Eğitim Bakanlığı
na diğeri, Ankara, İstanbul, Ege, Hacettepe 
üniversiteleri ile İstanbul Teknik Üniversitesine 
ayrılmış bulunan miktardır. 

Sağlık hizmetleri için 1G67 bütçesinde 
694 752 GCO lira, tanm için 510 333 863 lira diğer 
cariler -ki, bunun içinde savunma, jandarma 
ve emniyet mevcuttur - 4 080 036 243 liradan 
ibarettir. 1963 Hükümet teldifi ise, eğitim 
için - demin arz ettiğim üniversiteler dâhil -
2 653 070 043 lira, sağlık için 769 COO 0C0 lira, 
tarım için 559 000 030 lira, diğer cariler için 
4 534 504 063 lira ki, bunun Millî Savunma hiz
metleri için 3 000 800 O00, jandarma için 
446 O00 COO lira, Emniyet için 348 030 000 lira 
artırılmış bulunmalrtadır. Bu artrlardan bil
hassa Millî Savunmayla ilgili ve yüksek reyle
rinizle kanunlaşmış olan kıta tazminatından do
layı sadece 200 ÖOO COO liralık bir ödeneğin bu 
sone ilâve edilmesi icabetmiştir. 

Ayrıca Jandarmada, Komisyon tarafından 
yatırımlardan İD 000 000 lira kesilerek cariye 
aktarılmak suretiyle jandarma hizmetleri için 
446 119 847 liralık bir ödenek ayrılmıştır. 

Şimdi oözsü arkadaşlar, bir taraftan cari 
masrafların artmış olduğundan şikayet etmek
te, öbür taraftan 'halka birtakım hizmetlerin 
-ki, en esaslı hizmetler, burada ifade ettiler-
sis k"'yliilori olnıfcmak inemiyorsunuz, ağala
rın hakları ellerinden aJmmasm diye, derler; 
öbür taraftan Millî Eğitim hizmetleri için 
2 131 0O3 000 lira geçen sene, 2 326 Ö09 O00 lira 
bu sene koyduğumuzdan dolayı da cari masraf
ları artırdınız diye şikâyet ederler. 

Yoksul vatandaşların sağlık hizmetlerini gö
rebilmek için elbette hastane yapacaksınız, bu 
hastaneleri teçhiz edeceksiniz, yatak koyacak

sınız, doktor vereceksiniz, iliç vereceksiniz. 
Geçen sene 634 030 COO lira sağlık hizmetleri 
için verilen cari masraflar bu sene 760 000 OOO 
lira olmuştur. Yine gelecekler; «cari masrafla-
n artırıyorsunuz, öbür taraftan yoksul vatan
daşın, dar gelirli vatandaşın sağlık hizmetlerini 
görmüyorsunuz.» diyecekler. 

Tarımın modenıize edilmesi gerçekten sade
ce tabiat şartlanna gökyüzüne brğlı kalmaması 
Sayın Başbakanın ifade ettiği gibi, köylünün 
bir gökyüzüne bir yeryüzüne bakmaktan lmrta-
rılabilmesi için tarım masraflannın 510 000 OC0 
liradan 559 000,030 liraya çıkartırsınız, «cari 
masraflar! artırıyorsunuz» derler, öbür taraftan 
köylünün hâlâ saban peşinde koşmasını arzu 
öderler. 

Savunma masrafları için biz Türk Milleti 
olarak Devletimizin varlığını, hâkimiyetinizi ko
ruyabilmek için savunma masraflarına bu ka-
dav parayı vermiyecek miyiz? En değer verdiği
miz, değerli erdumusun iaşesi, ibatesi, rahatça 
bir yerde yaşatılması ve bize teslim edilmiş bu
lunan vatan evlâtlarının askerlik mükellefiyeti
ni ifa öderken rahat bir yatakta yatmasını te
min etmek gibi t i r düşüjico içinde olmayacak mı
yız? Bunları yaptığımız zaman cihette cari 
masraflar rrlaaaktır. Ve bu masraflar yine 
aziz Türk Milletine daha çok hizmet götürülme
si, ih'iyaalarmm daha çok karşılanması arzu
sundan doğmuş bulunmaktadır. Binaenaleyh, 
cari masrafların artırılmasının fazla bir tenkide 
uğramasını biz kendilerinin sosyal adalet ve va
tandaşa hizmet gibi sloganlarla bağ tasm^yacrğı-
m burada ifade etmek isterim. Kaldı M, jan
darma ve emniyet, muhterem arkadaşlar, brra-
da mütaaddit defalar konuşuldu, bugün Tür
kiye'de bulunan polis adedi sadece bir Viyana'-
ela bulunan polis adedinden drfıa az bulunmak
tadır. Bir taraftan şikâyet edeceksiniz; memle
kette asayiş kalmamıştır, kız kaçırıyorlar, p/a-n 
öldürüyorlar, adamı dağa kaçırıyorlar, öbür 
taraftan polise vasıta vermiyoaeksmiz, Trafik 
kabalan artıyor, her hangi bir trafik hâdisesi 
karşifl-nda polisin bu kazanın bulunduğu ma
halle gitmesi için ayağının altında vasıta olraı-
yacak. Böyle emniyet hizme'îori olmaz. Biz 
memlekette asayri temin edebilmek için, jan
darma ve emniyet hizmetlerini modem nağm ge
rektirdiği şekle ifrağ etmek için bunları her 
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türlü vasıta ile teshiz edeceğiz ve kalkınmamı
zın cazı hedefi, kalkmmamızın esas imkânı sa
dece memleketin içindo ve dışında emniyeti sağ
lamakla, mümkün olabilir, bunları sağlamadı 
ğınız müddetçe hiçbir kalkınma yapamazımız 
Binaenaleyh, büt<p takdim konulmasında da arz 
ettiğim gibi, bu sene bu hizmetlere ağırhk ve
rilmeli aynı zamanda İkinci Beş Yıllık Plânın 
muvaffakiyetle yürütülmesinin de bir gereğidir. 
Kaldı ki biz bu tahsisatları vermek suretiyle 
aynı zamanda kanunların bütçeye konulmasını 
emretmiş bulunduğu tahsisatları koymuş bulu
nuyoruz. Bunu yaparken diğer taraftan Hü
kümet mümkün olduğu kadar az masraf yapıl
man ve her türlü israftan kaçınılman için ge
reken tedbirleri de almalrtadır. Mteldm ikti
dara geldiğimiz günden bugüne kadar Sayın 
Başbakanın imzasiyle Başbakanlıktan 25.12.1CCJ. 
25.. 12.1067 ve 7.12. 1067 tarihlerinde ayn ayn 
üç defa tamimler çıkarılmıştır. Bu tamimlerle 
1065 - 19G3 ve 1067 bütçelerinin mümkün oldu 
ğn krrTar büyük bir tasarruf ile kullanılman ve 
har türlü israftan kaçınılması hususu sarahaten 
ifade edilmiştir. 

En son tamim olan 7 . 32 . 1067 tarihli ta
mimden kısa bir ild pasaj okumak isterim: 

«B'ün^iği üzero 1067 maîî yılı Birinci Be.s 
Yıllık Kalkınma Pllnmın son uygulama y h ol
duğu gibi 1968 yılı ile başbyan İkinci Beş Yıllık 
PUn döneminin geçiş yılıdır. 1968 yılı bütçe 
harıama hedefleri 1067 malî yılında yap?lması 
öngör ".ilen harcamalar göz önünde tutularak tes-
bit edilmiş bulunmaktadır. 1067 yılı harcama
larının genel ve katma bütçelerde tefrit edilen 
hodefleri geçmemesi yalnız 1067 konsolide büt
çesinin gider ve gelir denkliği bakımından 
değil fakat aynı zamanda İkinci Beş Yıllık Kal-
kmrıa Plajımda öngöri'len genel ekonomik den
genin sağlanması yönünden de cnem taşımada
dır. Bu bakımdan genci ve katma bütçelerin 
Inroamalariyle gelirler arasında bir denge te
min maksadiyle bütçe ile verilen ödeneklerin 
tasarrufa riayet edilmek suretiyle kullanılması 
zaruri bulunmaktadır.» 

Binaenaleyh Hükümetiniz bir taraftan ka
nun?, göre yapılması lâzımgelen hizmetlerin 
ifası, öbür taraftan kanuna göre konulması za
ruri olan ödeneklerin bütçeye konulması tara
fına giderken diğer taraftan da konulmuş, bu

lunan ödeneklerin milletin hayrına, memleketin 
iıaynna kullanılması ve her türlü tasarruf ted
birlerine riayet edilmesi lüzumuna mükerreren 
idareyo tamim etmiş bulunmaktadır. Binaena
leyh bu konudaki tekidlerde yani bütçede ko
nulmuş bulunan ödeneklerin tasarrufa riayet 
edilmesi konusundaki temenniler bizzat Hükü
metin üzerinde durduğu ve tatbik ettiği bir sis
tem bulunduğunu burada açıklamak isterim. 

Şimdi ikinci bir nokta var muhterem arka
daşlarım, bütçe açığı meselesi. Bu bütçe açığı 
hikayesi, eyle zannediyorum ki, meşrutiyetten 
beri devam ediyor. Bunu bütçe karma komis
yonundaki konuşmamda da arz ettim. Değerli 
Maliye vekillerinden merhum Cavit Bey dahi, 
«Açık bütçenin terbiyekir bir tesiri vardır» 
demek zaruretinde kalmıştır. Biz tabiî bu dü
şüncede doğiliz. Ama bugünün açık bütçesiyle 
meşrutiye 5 devrinin aşık bütçesi arasında da 
büyük bir fark olduğunu muhterem sözcü ar
kadaşlarım takdir ederler. Ne derler, şimdiye 
kadar olan tatbikatta? 1963 bütçemizde aynı 
şeyi söylediler; iki milyar, dediler, 1C63 bütçe
sinde iki buçuk milyar, dediler, 1067 bütçesin
de gene ikibuçuk milyar dediler. Bu müzakere
ler sırasında da muhterem sözcü arkadaşlar bu
nu yukarıda da ifade ettiğim gibi, açık artır
maya çıkardılar ve nihayet üş milyar liraya 
ihalesi yapıldı. Ne derler? Bütçe şişirilmiştir 
derler. Muhterem arkadaşlar, bütçeyi zannedi
yor musunuz ki, Maliye Bakanı yapıyor? Büt
çeyi Maliye Bakanlığı yapıyor. Bütçeyi yapan 
Maliye Bakanları; kim bunlar? Maliye Bakan
lığı müsteşarı, Maliye Bakanlığında Gelirler 
Umum Müdürü, BÜ'OD Umum Müdürü ve diğer 
umum müdürler. Siz memurları kapıkulu mu 
zannediyorsunuz? (A. P. sıralarından «bravo» 
sesleri, alkrlar) Ben kendilerini bundan tenzih 
ederim. Haysiyetli ve şerefli insanlar olduğu 
gibi, Hükümetiniz de haysiyetli bir hükümet
ti?. Biz hiçbir zaman hiçbir yüksek dereceli ve
yahut da aşağı derecelerde bulunan memurun 
şu veya bu şekilde rakamları değiştirdiğini, ra
kamları sırf Hükümetin arzu ettiği istikamete 
ge irdiğini kabul etmiyoruz. Oünkü demin de 
ifade ettiğim gibi, Davlet memuru kapıkulu de
ğildir. Bu sadece sizin memur anlayışınızdır. 

Bütçe Komiryonunda ve Ssnatcda da yap
tığım konuşmada ifade ettiğim gibi, 1968 yık 
programında gösterilen gelir üıhminleriyle 
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gisi; Motorlu Taşıt Vasıta Vergisi ve nasıl bir 
vergi; vasıtasız vergi. Şimdi hem vasıtasız ver
ginin müdafaasını yapacaksın, hem de bu ver
giyi getirdiğin zaman bir muayyen zümreyi sırf 
Hükümete karşı bir kırgınlığa sevk edebilmek 
için, asgari mânada bu kanunun şoförleri tedir
gin ettiğini söyliyeceksin. Bunun Devlet ciddi
yetiyle, parti samimiye tiyle siya3İ bir ahlâk ile 
bağdaşır tarafı yoktur. (A. P. sıralarından 
«bravo» sesleri) Kaldı ki, bu noktada bir husu
su tavzih etmek durumundayım. Bu husus ge
rek basında, gerekse radyoda maalesef halk 
efkârına yanlış intikal ettirilmiştir. îddia edil
diği gibi her kilo başından 160 kuruş veya 40 
kuruşluk bir Vergi alınmak durumu mevcut 
değildir. Biz Yüksek Meclisleri daha fazla işgal 
etmemek, öbür taraftan Türkiye'nin ekonomik 
durumunu, malî durumunu ayarlamak vaziye
tinde bulunan Maliye Vekâletinin iktisadi kon
jonktürü göz önünde bulundurarak vergilerin 
azaltılıp çoğaltılmasını teminen bu gibi kanun
larda vergilerin asgari ve âzami Tıaddini gös
termekte ve ondan sonra mevcut iktisadi du
ruma göre meseleyi halledebilmek salâhiyetini 
hükümetlere tevdi etmekteyiz. Nitekim, ithalât
tan alman damga resmi kanunu da bu şekilde 
çıkarılmıştır. O kanunda % 10 dan, % 15 e ka
dar vergi konulabilmesi yetkisi Yüksek Mecli
siniz tarafından Hükümete verilmiş bulunmak
tadır. Aynı şekilde Motorlu Karataşıtları Ver
gisi Kanunu tasarısı da böyle bir espirî içinde 
hazırlanmış, asgari had ile âzami had gösteril
miştir. Hükümetiniz bunu bu sene asgari haddi 
ile tatbik edecektir. Binaenaleyh, gazetelerde 
vo radyoda yapılmış bulunan neşriyat tamamen 
yanlıştır. Kanun huzurunuza geldiği zaman bu-
nan böyle olduğu görülecektir. 

bütçedeki gelir tahminleri arasındaki fark esas 
itibariyle program tahminlerinin yürürlükteki 
kanunlar dikkate alınarak, bütçedeki tahminle
rin ise kanunlarda yapılacak değişiklikler göz 
önünde bulundurularak tosbit edilmiş olmasın
dan ileri gelmektedir. Parkın ayrıntıları şöyle
dir; Program hazırlandığı sırada en az geçim 
indirimiyle ilgili 930 sayılı Kanun tasarısı ha
linde olduğu için dikkate alınmamıştır. Bir ta
sarı sevk edeceksiniz, henüz kanunlaşmadan bu 
tasarı kanunlaşacaktır demek her şeyden önco 
Yüksek Meclise karşı saygısızlık demektir. Böy
le olunca elbette bu kanundan doğacak 350 
milyonluk farkı programda yazmıyacaksınız. 
Bu sayın sözcülerden bir kısmının dediği gibi 
Sayın Hükümetin, Sayın Başbakanın şu vesika
nın altında böyle imzası var, şu vesikanın al
tında böyle imzası var, binaenaleyh bunların 
samimiyetine inanılmaz gibi bir noktadan hare
ket etmek iyi niyetle kabili telif değildir. 

Ne olmuş sonra? Bu kanun tasarısı yüksek 
heyetlerinizce kabul edilmiş ve 1 . 1 . 1968 tari
hinden itibaren yürürlüğe girmiştir, Bu durum 
program ile bütçe gelirleri arasında 350 mil
yon liralık bir fark yaratmıştır. Program hazır
landıktan sonra 241 milyon lira tutarında kat
ma bütçelerle ilgili proje kredileri elde edil
miştir; temin edilmiştir. Binaenaleyh siz bütçe
yi hazırladığımız sırada böyle 241 milyon lira
lık bir proje kredisi elde edeceğimizi daha ön
ceden düşünmüşüz, fakat tahakkuk etmediği 
müddetçe bir resmî vesikaya 241 milyon lira
lık bir geliri elbette koymamış bulunuyoruz. 
Ne olmuş sonra böyle bir 241 milyon liralık 
katma bütçelerle ilgili proje kredileri temin 
edilmiş ve bu suretle bütçedeki tahmin 241 mil
yon lira bu noktada fark etmiştir. 

Meclise sevk edilmiş bulunan Motorlu Kara 
Taşıtları Vergisi kanun tasarısı var. Bununla 
yüz milyon liralık bir ek gelir sağlanacaktır. 
Bu konuya gelmişken ifade edeyim; gene söz
cü arkadaşlardan birisi dedi ki, böyle bir ver
gi koymak suretiyle işte şoförlere siz haksızlık 
yapıyorsunuz. Şimdi, bu sözün samimiyet dere
cesini inceliyelim. 

Uzun uzun burada gelir dağılımının âdilâne 
olmadığını, vasıtalı vergilerin çok olduğunu. 
vasıtasız vergilerin az olduğunu yana yıkıla 
burada anlattı. Bizim getirdiğimiz vergi ne vor-

Yine programla bütçe arasındaki 150 mil
yon liralık bir diğer farktan bahsediyorlar. Ra
kamları söylediler, biz de bunun nedenlerini 
arz ediyoruz. Gider Vergisi Kanununda bir de
ğişiklik yapmaktayız muhterem arkadaşlar. 
Yapacağımız bu değişikliğe göre 150 milyon 
liralık bir artış sağlanacak. Binaenaleyh, pro
gramla bütçe arasındaki fark bundan doğmak
tadır. 

Gene programla bütçe gelirleri arasındaki 
geriye kalmış olan fark programın tesbit edil
mesinden sonra tahsilat rakamlarının gösterdi-
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ği gelişmelerin imkân verdiği bası gelir artış- | 
larından ilori gelmektedir. Bu açıklamamla 
ümidederim ki, programdaki gelir tahminleri 
ile bütçe gelirleri arasındaki gerçekten bir fark 
olmadığını değerli sözcü arkadaşlarımız kabul 
etsinler. . I 

Sözlerime başlarken de ifade ettiğim gibi, 
şurasını önemle belirtmek isterim ki; bütçemiz-
deki gelir tahminleri ne aşırı bir iyimserliğe, 
ne de kötümserliğe kapılmadan tamamen tek
nik hesaplara dayanılarak ve samimiyetle ya
pılmaktadır. Nitekim, hatırlanacağı üfeere geçen 
yıl kürsüden gelir tahminlerinin yükseltildiği 
konusunda aynı mahiyette çeşitli tenkidler ya
pılmıştır, ancak elimizde bulunan 1967 yılının 
11 aylık tahsilat rakamları bu tenkidlerin isa
betsizliğini açık bir şekilde ortaya koymakta
dır. 

Bâzı sözcü arkadaşlar, vergi ziyaı ve önlen
mesi konusu üzerinde durdular ve birtakım ra
kamlar vererek 1960 a nazaran 1966 yılında ba
yan edilen ortalama gelir miktarlarının real 
olarak düştüğünü ifade ettiler, önce gelir sis
temimizin özelliği olan bir noktayı önemle be
lirtmek isterim. Gelir Vergisi varidatımız, siya
si konjonktürle çok yakın surette ilgili bulun
maktadır. Gelir Vergisi varidat rakamlarımız j 
bu hususu açık olarak göstermektedir. 

Bu balamdan beyannamede Gelir Vergisi 
mükelleflerinin beyan ettikleri ortalama gelir 
miktarındaki değişmeleri objektif olarak de
ğerlendirebilmek için mukayesoli baz teşkil I 
edecek yılın iyi seçilmesi gerekir. j 

Bu noktadan hareket ederek 1962 yılını baz j 
olarak ele aldığımız takdirde beyannameli mü- ? 
kelleflerin beyan ettikleri ortalama safi kazanç ! 
miktarı net artış göstermekte ve bu artış par
timizin iktidara geçtiği süreden itibaren daha 
hızlı bir tempo ile gelişmektedir. Rakamlar ay
nen şöyledir: 

1962 yılında beyan edilen ortalama safi ka- | 
zcınç 11 milyar 497 milyon. 1963 te 11 milyar i 
530 milyon. 1964 te 12 milyar 143 milyon, 1965 
te 12 milyar 970 milyon, 1966 da 15 milyar. | 
Henüz katî bir sonuç alınmamış olmakla bora- î 
ber elimizdeki bilgiler aynı müspet gelişmenin j 
1067 yılında da devam ettiğini göstermektedir, j 
Diğer taraftan bu konu ile ilgili olarak belirtil- i 

mesi gereken bir husus da son yıllarda kurum
laşma hareketinin ve kurumların beyan ettiği 
ortalama kazançlarında artış gösterdiği vo bu 
durumda beyannameli Gelir Vergisi mükellef
lerinin bildirdiği ortalama safi gelirleri ile ilgi
li rakamlar ise şöyledir: 

1962 de 4 570 kurum sayısı, kurum başına 
düşen ortalama kazanç 338 773 lira, 1963 do 
İninim sayısı 4 70i olmuş, ortalama kazanç 
G83 000 lira, 1964 de 5 2G6 olmuş, kurum orta
lama kazancı 389 000 lira, 1965 de 5 333 olmuş, 
ortalama 42ö 0GÜ lira. 19dö da 5 övü kuranı sa
yısı vo 491 000 ortalama kazanç. 

Bu rakamlar kurum başına düşen ortalama 
kazancın devamlı artış gösterdiğini ve artış 
temposunun 19G0 da hızlandığını açık olarak 
göstermektedir. 

Yukarıda da işaret ettiğim gibi, bu durum 
Beyannameli Gelir Vergisi mükellefleri -tarafın
dan beyan edilen ortalama gelir nisbetlerini et
kilemektedir. 

Diğer taraftan vergi ziyamın önlenmesi ko-
jıifiunda gerekli tedbirleri bir bütün olarak mü-
i?lla, ettiğimizi de bilhassa belirtmek isterim. 
Politikamız mükellefle Vergi idaresi arasında
ki münaıebetlerin karşılıklı anlayış, iyi niyet 
vo itimat havasına dayandırılmasıdır. Vergi 
;iyaı konusundaki genel tedbirlerimiz de bu 
antikamıza paralel olarak Vergi İdaresinin 
V^niden reorganize edilerek daha rıodern ve 
aha etkili hale getirilmesi, ssrr.est mali müşa

virlik müessesesinin ihdası ve vergi güvenliği 
ile ilgili yeni bâzı tekliflerdir. 

Vasıtalı Vergilerin büyük bir yer işgal etti
ği hususunda arkadaşlarımız beyanlarda bulun
dular. Bu husus doğrudur. Ancak bu durum 
gelişmekte olan ülkelerin ve hattâ İtalya gibi 
;a}^nıiş bâzı ülkelerin vergi sistemlerinde do 

aynen mevcuttur, önemli olan husus; Vasıtalı 
Vergilerin • bünyeleri ve verginin mevzulardır. 

Bugünün modem vergileme tekniği gerek 
Minye, gerek konu ve gerekse uygulama itiba
riyle Vasıtalı vergilerin sosyal adaleti zedeleyi
ci! yönünü düzenliyebilmekte ve hattâ ortadan 
kaldırabilmektedir. Mesele bu açıdan değerlen-
dikildiği takdirde vergi sistomiroiade Vaııtah 
vergilerin çoğunluğu bulunmasının sosyal ada-



M. Meclisi B : 4T 

Sayın konuşmacılar vergide adaletsizlik ol
duğunu, vergi goürleânin çok büyük bir kıs
mının düjük gelir gruplarından tafsil edildiği
ni, bunun sosyal adaletsizliğin en ileri ölçüsü 
olduğunu İSGJ bütçesinin de bu adaletsizliği 
düzeltici hiç bir tedbir getirmediğini ifade et-
tübr. 

Muhterem arkadaşlar, 1968 bütçesinin en az 
geçim indi:imi miîda barının yükseltilmesi, ta
sarruf bonosu muafiyet hadlerinin genişletil
mesi yolu ile düşük gelirli guruplar lehine en 
asından 700 - 800 milyon liralık bir tedbir ge
tirdiğini unutar. görünmektedirler. Bu iki 
tedbir ycdu ile Hükümetimiz vergi gelirlerimi
zin takriben % 5 ne tekabül eden bir miktarı 
harcanabilir galir olarak düşük gelirli mükel
lefler gruplarına terk etmij bulunmaktadırlar. 
Sanki bu tedbirler alınmamış gibi memleketteki 
bütün sosyal adaletsizliği biz yaratmışız gibi 
konuşmaktadırlar. Bu konuya ileride bir daha 
temas edeceğim. 

Bir sözcü arkadaşımız, tasarruf bonoları do-
layısiyle yüksek gelirlilerden torç, btma muka
bil düşük gelirlilerden vorgi alındığını ifade 
ettiler. Bu sl'zlerin ne derece insafsız bir ten-
kid clduğu konusunda herhangi bir ilâveye lü
zum hissetmiyerek durumu sadece yüksek tak
dirlerinize arz etmek istiyorum. Yüksek gelir
lerden borç, dar gelirlilerden vergi alıyorsunuz 
şeklindeki sözcünün iddiası, tasarruf bonoları 
konusundaki iddiasını maalesef cidöî olarak ya-
bul etmeye imkân yektur. Bu iddia ancak yük
sek gelirlilerden hiç bir vergi ahnmadjğı tak
dirde belki geçerli olabilir. Halbuki sözcü, ken
disine takdim ettiğimiz «vernfi yükü» konulu 
etüdü incelediği takdirde yüksek gelirlerinde 
hafif sayılamayacak bir vergiye tabi tutulduğu
nu bütün farkları ile göreceklerdir. 

BJSI sözcü arkadaşlarımız 1CC8 yık bütçe 
ödenelderinin çeşitli hizmet grupları arar.nda 
iyi bir şekilde dağıtılmadığını bilhassa eğitim, 
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sağlık, tanm gibi gerek kalkınmaya katkılan 
vo gerekse halka hizmet yönünden büyük önem 
taşıyan fonksiyonlara gereken önemin verilme
diğini, bu hizmetlerle ilgili cari gider artışları
nın plân hedeflerinin altında kaldığını ilen sür
düler. 

Halbuki 19G8 yılı Bütçesinin tanzimi sıra
sında carî giderler, ekonomik gelişmeye katkı 
yönünden gelişme cari" eri ve diğer carileri ol
mak üzere iki grupta mütalâa edilmiş ve geliş
me carileri olarak kabul edilen eğitim, sağlık 
vo tanm gibi hizmetler için daha yüksek artış 
oranları tanınmış olduğunu yukarda rakamları 
arz etmek suretiyle ifade etmiştim. 

Değerli sözcü arkadaşlar fiyat yükselişleri 
üzerinde çeşitli görüşler beyan ettiler. 

Muhterem arkadaşlarım, takdim konuşma
sında da belirttiğim gibi, 12 ayın ortalamalanna 
göre toptan eşya fiyatlan genel endeksi 1966 da, 
% 4.4 ve 1967 de % 5,2 ye yükselmiştir. 

Ankara geçinme endeksi de aynı yıllar sı-
rasiyle % 5,3 ve % 6,4 nisbetinde yükselme kay
detmiştir. 

Hemen belirteyim ki, bu endekslerde 1967 
yılının 12 aylık ortalamasına, bilhassa ilk ay
lardaki fivat artıdan tesir etmiştir. Hatırlana
cağı gibi kamu sektörünün genHiyen finans
man ihtiyaçlannı sıhhatli kaynaklardan karşı-
hyabfmek için bâzı gelir artmcı tedbirlere te
vessül edilmişti. Geçen yılın baında yürürlüğe 
giren bu tedbirlerin tesiriyle ilk iki aylık dev
rede toptan eşya fiyatta genol endeksi % 8,1 
ve Ankara geçinme endeksi % 3,3 yükselmiştir. 
Her iki endeks müteakip aylarda mevsim du-
rumunr, nm.n düşüşler göstermişse de daha zi
yade ilk iki aydaki anzi yükselişlerin tesiri al
tında yıllık olarak % 5 3 ve % 6,4 oranlarında 
yükselmiş görünmektedirler. 

Bâzı sözcü arkadaşlar, para - kredi mevzuun
daki görüşlerini açıklarken, para - kredi poli
tikasının iyi idare edilmediğini beyan ettiler ve 
buna de.il olarak sene ortasında zuhur eden ve 
olduğundan fazla gösterilmeye çalışılan bir 
para darlığını göstermişlerdir. 

Biz, para - kredi politikamızın gayelerini 
müteaddit defalar ifade ettiğimiz gibi bu politi
kanın neticelerini de bütün detaylannı vermek 
suretiyle müteaddit defalar izah etmiş bulunu
yoruz. Sayın sözcü bu meseleye temas ettiği 

- 6S2 

leti zedeleyici etki yarattığı hususunun her ve
sile ile tenkid konusu yapılmasını iyi niyetli 
bir tenlrid olarak kajul etmek güçtür. Kaim ki, 
Va3*taiı Vergilerin vergi sis teinimizde işgal et
tiği nısbet hergün biraz daha azalmaktadır. 
lutokjn 1933 yılında '/o 67,3 olan tu oran, 1967 
de % 65 e düşmüş, bulunmaktadır. 

http://de.il
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için meseleyi kısaca bir kere daha tahlil etmeyi 
zaruri görmekteyim. 

Para - kredi politikamızın hedefi, kalkınma 
hızını istikrarı bozmıyacak bir şeki'de âzami 
haddine çıkarmaya yardımcı olmaktır. Şu hu
susun da iyise anlaşılması lâzımdır ki- bir 
memleket sene başında para - kredi politika
sını tesbit eder, ondan sonra o memlekette bu 
mevzuda hiçbir iniş çıkış ve çalkantı olmadan 
ekonomik hâdiseler yürür, demek mümkün de
lildir. Tesbit edilen para - kredi po'i'ikasr yıl 
içinde zuhur eden hâdiselere göre bittabi ayar
lanır ve gerekli tedbirler alımr. Esasen böyle 
olmasa idi, meseleler çok basitleşirdi. Şunu iyi
ce bilmek lâzımdır ki, zuhur eden veya edecek 
olan mühim hâdise1 er bir tarafa, milyonlarca 
insanın çok basit gözüken birtakım tasarrufları. 
m9S3İâ halkın bankalara para yatırması, banka
lardan para çekmesi, biri birine olan borçlarım 
ödeme'eri veya ödememeleri, az veya fazla tü
ketim yapma temayülleri gibi daha çok saya-
bi1A'w*imİ3 tasarrufların heminin birlemesi 
memlsket ekonomisine ta"ir eder. Ve tesbit edil
miş o"<an para - kredi politikasının bütün bu te-
mavüTere göre va günü gününe diyebileceği
miz sık* bir takiple aüıste edilmesi lâzımdır. 
Demek ki, para - kredi politikasını tenkid ve 
tetkik ederken memleketin ve yabancı menVe-
ke*>rin umumi ekonomik durumunu yakından 
tokibstmek, ayrıca memleket, iri ve dışında zu
hur ed^n ve ekonomik hâdiselere tesir eder 
sivasi hâdiseleri gözden uzak bulundurmak lâ
zımdır. 

1967 yılında zuhur eden ve bir tanesi dahi 
bir memleketin ekonomisini büyük çapta etkili-
yebilecok d'5rt mühim hâdiseye rağmen sayın 
sözcülerin 1907 yı"ı para - kredi politikasını 
tenkid babında zuhur etmesi ile önlenmesi ara
cında bir ay bile geemiyen bir hâdiseyi misâl 
olarak gösterebilmesi bu politikanın ancak mu
vaffakiyetine delil olabilir. Bu mevzuda Büt
çe ve Plân Karma Komisyonunda ve Senatodaki 
göriismelerdo bütün teferruatiyle gerekli ra
kamları vermiş olduğum için bunları burada 
tekrar etmivsceğim. Ancak bu yılın neticeler? 
ortadadır. Muvakkat rakamlara göre % 6,6 lık 
bir kalkınma hızı ve takriben % 2,5 ı yapılar 
fiyat ayarlamalarından meydana gelmiş olar 
% 5 2 lik toktan eşya fiyatları endeksinde mey
dana gelen artış. 

Ayrıca, şu hususu da gözden uzak tutmamak 
gerekir; % 6,5 luk kalkınma hızı % 11 lik oir 
kalkınma hızının elde edildiği seneden sonra ga
lon seneye ait kalkınma hızıdır. 

Sayın hatip, açık ve muvaffakiyetli perfor
mansı görmesine rağmen kendilerine göre ve ne 
şekilde hesaplandığı bilinmiyen birtakım rakam
lara dayanmak suretiyle yatırımların ve istihsa
lin yavaşladığı, bunun 1963 yılında tesirini gös
tereceği kehanetini ortaya atmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, hâ'.ıra ve hafızalarını
za iltica ediyorum; sayın muhalefet partisi söz
cüleri 1963 yılında da memlekette enflâsyon ol
duğunu, fiyatların arttığını ve artacağını İsrar
la iddia etmişlerdi. 1963 yılında yüksek bir kal
kınma hızı da vardı, % 101. Bu kalkınma hızı 
tam istikrar iç'nde elde edilmiştir. 1967 yılı ba
şında ise gene muhalefet kanatlan ve bu kanada 
mensup bâzı yazarlar Nisan ayının sonuna ka
dar memlekette enflâsyon olduğunu iddia edi
yorlardı. Mayi3 ve Haziran aylarında ise Orta -
Doğu buhranı, yaratılan devalüasyon şayiaları 
münasebetiyle artan kredi talepleri karşısında 
vo bâzı spekülatörlerin kotalara aşırı talepte bu
lunmak gayesiyle ortaya attıkları para darlığı 
söylentileri üzerine bu çevreler derhal memle
kette bir likidite sıkıntısı vardır, feryadını ko
nardılar. Alâkalı merciler aldıkları tedbirlerle, 
".uni olarak lüzumundan fazla büyültülen bu ola
yı derhal önlediler. Yıl sonralarına doğru dün
ya rezerv paralarından biri olan sterlin devalüe 
adildi. Ve hemen hemen ayrı zamanda Kıbrıs 
hâdiseleri patlak verdi. Bu iki fevkalâde önemli 
hâdise alınan süratli ve yarinde tedbirlerle eko
nomimize hiçbir menfi tesir ika etmeyecek şekil
de atlatıldı. İcraat o sekildi yanı]dı ki, memle
ket kamu oyu bu hâdiselerin doğurabileceği va-
Mm hâdiselerin farlana bil? varmadı. Netice yu
karda da arz ettiğim veçhile % 6.6 İık bir feal-
^anma hızı ve nispî bir istikrar. Bn mu ter a ida
re ed'len nara ve kredi politikası? S"»yın hatip 
bn kadar iddian konnstu*rn Hn hic istemediğim 
halde biraz eskiye dönmek zaruretini duymak
tayım. 

Rakamları, ve yıllık neticeleri göz önüne al
ığımız takd'rde 1983 tan 1983 yılıma ka^ar dur
unu iktisadi hayat ve likidite terrvhi 1.91* yılın
da bir r^esyon, bn refîcymu örlem^k icir» alı
nan tehirler v« 196*1 y?lı ic'nd^ kürdisini n^ste-
ren enflâsyon. Son iki sene içinde ise tam bir is-
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tekrar içinde plân hedeflerinin üzerinde bir kal
kınma hızı. Bu tabloya bakılınca takibedilen bu
günkü para - kredi politikasının muvaffak olup 
olmadığı hususunu yüksek takdirlerinize ara 
ederim. (A. P. sıralarından, alkışlar) 

O. H. P. sayın sözcüsü, iktidarımız zamanın
da İktisadi Devlet Teşekküllerinin malî durum
larının bozulmaya başladığını, durumu gizlemek 
için birtakım aldatıcı tedbirlere başvurulduğu
nu, finansman ihtiyaçlarının 1067 de 3 milyar 
300 milyon liraya, İ963 yılında 3 milyar 800 
milyon liraya çıkacağını belirterek bu yüzden 
1967 yılında 699 milyon lira olan bütçe transfe
rinin 1963 yıîmda 883 milyon liraya yükseldi
ğini beyan ettiler. Bu konuya biraz sonra tek
rar döneceğim. Ayrıca iktisadi Devlet Tevekkül
lerinin yatınmîarmm 1966 yuma nazaran 1967 
yılmda % 9,4 gerilediğini ifade ile bilhassa fi
nansman programlarında toplu sözleşmenin yü
künün hesaplanması üzerinde durdular. Şura
sını katiyetle belirtmek isterim ki, iktisadi Dev
let Teşekküllerinin yatırımları kâr ve zararlar.; 
yarattıkları kaynak ve finansman tabloları hiç
bir şüpheye meydan vermiyecek derecede açık
lıkla bütçe gerekçesinde gösterilmiş bulunmakta
dır. Bu sebepten durumu gizlemek için aldatın 
tedbirlere başvurulduğa ithamı doğru değil
dir. Bugün muhterem arkadaşlar; her şey mil
letin gözü önünde cereyan etmektedir. Millet
ten -gizli hiçbir şey yoktur. O devirler çok geri 
lerde kaldı, iktisadi Devlet Teşekküllerinin fi
nansman ihtiyaçlarının artması her sene pro
gramlar ile kendilerine verilen yatırım görevi 
nin artmasından ileri gelmektedir. Bütçe gerek 
eesinin 194 ncü sayfasındaki 1 numaralı tablo 
da görüleceği üzere, isletmeci teşekkülleri yatr 
rımİarı 1965 yılmda 1 888 000 000 iken, 10ÜÜ 
yılmda 2 734 000 000 lira, 1967 de 2 967 000 C0C 
liraya yükselmiş ve 1963 yılmda da üç milyar 
dört yüzon milyon lira olarak programlanmış 
tır. iktisadi Devlet Teşekküllerinin her sone ar
tan kâr ve amortisman kaynaklan geçmiş. sene 
ler yatırımlarından mütevellit borçlarını kara
lamakta ve bu borçlar tahsil edilmektedir. Bıma 
binaen, bu teşekküller kalkınmamız için zarnr: 
olan yeni yatırımların finansmanı amacı ile. 
pek tabiîdir İd, Devlet Yatırım Bankasmdas 
borçlanmaktadırlar, dış proje kredileri ile bir
likte, Devlet Yatırım Bankasının kaynakları k-?.-
fi gelmediği takdirde, genel bütçeden transfo;:, 
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\ yap:ld?ğı ve artıkların da yatırımlarla ilgili oldn-
! ğ;a bir vanadır, ti^ym Eoovit'in iddia ettiği 

gibi, 19GG yılma nazaran 12G7 yılında iktisadi 
Devlet Tevekkülleri yatırımlarmda bir gerileme; 
mevcut değildir. Kendileri 1968 programında 
yer alan tahmin rakamlarına dayanmaktadırlar. 
J'llimhde bulunan son gerçeklenme rakamlarına 
före 19GG yılmda 269 C00 000 lira olan ilrtisad: 
Bevle'j Teşekkülleri yatırımları I9G7 yılında 
% 11 artıca 2 9G7 000 003 liraya yükselmiş bu-
:.::mmaktad".r. 

Snjıv. sözcüler, 1967 yılmda fiilen yapılan di1:; 
;oro faiz ödemeleri ile daha ence yapılmış tah
minler arasında aykırılık olduğunu, anapara ve 
:aiz toplamı 330 000 000 tahmin edildiği haliç, 
mercekte 158 000 030 dolar ödendiğini ifade et
miştir. 19G7 malî yılı bütçe gerekçesinde dr; 
:orçIann Eylül sonu itibariyle yıllık yükünü 
•rös teren tabloya göre, 1907 yılmda yapdacak 
lig borç cdeme'eri 105 milyon anapara, 34 mil
yonu faiz olmak üzere 139 milyon dolar olarak 
tahmin edilmiştir. Elimizdeki bililer 1.İ.19G7 
2% 31 . 12 . 19G7 devresinde fiilen 99,5 ısilycnu 
anapara, 29,5 milyonu faiz olmak, ÜZÖYC com'an 
129 milyon dolarlık dış borç ödenmesi yapddığı-
•n göstermektedir. Tahminlerimiz ile fiilî du-
^m arasındaki fark ise konsolide ticari borçla-
.-•in yıl içinde devamlı revizyona tabi tutulmasın-
lan ve başlangıçta kredilerin tümü üzerinden 
'-^saplanmış olan faizlerin ödeme sıracında fiili 
'"allanmalara dayandırüraasmdan ileri gelmekte-
lir. Kaldı. İd, yapılmış olan 99,5 milyon dolarlık 
anapara ödemelerinin 14 milyon doları da dr; 

' 'mansnıan kredisi seklinde geri alınmış bulun
maktadır. 1967 yılında hangi borçlarmrz için 
iç kadar ödenme yapüdığı bilindiğine ve durum 
la yukarıda arz ettiğim gibi olduğuna göre, sa
zın sözcünün fiilî ödemelerin daha yüksek oldu-
"fcı çekimdeki beyanlarının mâna ve maksadını 
mlamak gerçekten mümkün olamamıştır. 

O. H. P. sayın sözcüsü, yabancı sermaye ko
mşunda kalkınmamız için bel bağlanan bu dış 
'•asarruf kaynağmm genellikle Türkiye'ye bir 
layırı dokunmadığını, kanuna göre yabancıla
r ı getirdikleri sermayeyi ve karların tamam:m 
VSvvz olarak götürme kakları bulunduğundan 
•,oım.cnn aleyhimize olduğunu, yabancı sermayo 
Ic kurulan teşebbüslerin daimî kredi kaynakla-
jmızı tüketmekte ve Türkiye için döviz kaybı 
ioğurmakta olduğunu ifade ettikten sonra, C, 



M. Meclisi B : 42 16 . 2 . 19ÖS O : 2 

H. P. sinin yabancı sermayeye aleyhtar olmadı
ğını, ancak yabancı sermayenin Türk ekonomisi
ne gerçek bir katkıda bulunması gerektiğini ka
nunda ve uygulamada küklü bir değişikliğin ya
pılmaması halinde yabancı sermayenin çığ gibi 
büyüyen kârlarındı transferinde karşılaşacağı
mız güçlüklerin kapitülasyonların geri gelmesi 
ihtimalini doğuracağını söylediler. 

Muhterem arkadaşlarım; gerek Birinci ve ge
rekse İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânlan iktisa
di kalkınmamız için yabancı sermaye yatırımla
rına muhtaç bulunduğumuzu kaydetmektedir. 
Ancak, .bu husus her türlü yabancı sermaye ya
tırım taleplerinin ciddî bir tetkike tabi tutul
madan, kabul olunacağı mânasına gelmez. Ya
bancı Sermayeyi Teşvik Kanunu memleketin ik
tisadi inkişafına yarralı olacağı yetkili merci-
lerimizce tesbit olunan yabancı sermaye yatı-
runlannın bu kanundan faydalanabileceğini 
hükme bağlamıştır. Yabancı sermaye yatırımla
rına müsaade verilirken, bu yatırımların Türk 
ekonomisine yapacağı müspet tesirler nazarı 
dikkate alınmaktadır. Takdir buyurulur ki, ya
bancı sermaye yatırımlarının ekonomimize fay
dalı olup olmayacağına karar vermek için, sa-
dsce bâzı firmaların sarmaya ithalâtı ve kâr 
transferi rakamlarına bakmak k?.fi değildir. 
Böyle bir mukayese bizi yanıltıcı bir neticeye 
götürebilir. Yabancı sermayeden beklediğimin 
faydalar, memleketimizde tasarruf ile yatırım 
seviyesi arasındaki boşluğu kapatmakta faydalı 
olması, tabiat ve insan gücü kayr. aklarının kul
lanılmasına imkân vermesi, teknik bilgi seviye
sini artırman, yerli öz3İ sermaye ve teşebbüse 
örnek olması ve cesaret vermesi ihracatı artır
mak veya ithalât ikamesi yollan ile tediye bi
lançomuza müspet tesirde bulunması gibi husus
lardır. Bu arada yabancı sermayenin yerli te
şebbüse rakip olarak onun gelişmesini imleme
mesi, monogol durumlar yaratmak suretiyle 
fiyatları yükseltmemesi uygulamada bilhassa 
göz önünde bulundurduğumuz hususlardır, 
Bu noktalar üzerinde görüş ayrılığımız bu
lunmadığını zanederim. Bu hususu belirttik
ten sonra Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununa 
göre yapılmış bulunan yatırımlarla ilgili bâzı 
bilgilere temas etmek isterim. 

Devlet Plânlama Teşkilâtının !9<3Q yılmda 
neşrettiği bir raporuna göre, memleketimizde 
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• yabancı sermaye ile kurulmuş bulunan 125 fir-
I manın 104 tanesine yerli ortaklar cîa katılmış-
Ş lardır. Bu teşebbüslerle yerli sermayenin işti-
] rak payı vasati olarak % 43 tür. 19(J4 yılmda 
j sadece 74 firmada 15 020 Türk personeli çalış-
j tığı tesbit edilmiştir. Yine 1935 yılında yapılan 
] bir anket neticesine göre, yalnız sanayide çalı-
I şan firmaların imal ettikleri malların OÎP de-
| geri üzerinden ithalât ikamesi suretiyle sağla-
! dıkları döviz tasarrufunun 1980 ilâ 1964 yılları 
i arasında % 37 ve % 49 nisbetleri arasında de-
} ğiştiği hesaplanmıştır. Sadece 1954 yılı için bu 
| suretle sağlanan döviz tasarrufu 23 milyon do-
j lâr civarında bulunmuştur. 

Sermaye ithali ve transferlere gelince, 1951 
ilâ 1937 sonu itibariyle fiilen ithal olunan ser
maye miktarı 633 559 000 lira ve aynı dönemde 
kâr ve gayrimaddi hak olarak dışarıya transfer 
edilen miktar ise, 249 milyon lira tutmacadır. 

I Arz etmiş olduğum bu neticeler göstermektedir 
I ki, Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununun şim-
1 diye kadar olan tatbikatı iddia edildiği gibi 

memleketimizi kötü bir sonuca götürecek mahi
yette değildir. Aksine olarak müspet bâzı so
nuçlar vermiş bulunmaktadır. Bu arada bâzı 
münferit olaylarda aksamalar meydana gelmiş 
ise bunların düzeltilmesi ve tatbikatının ekono
mimin için faydalı bir istikamete yürümesi hu
susunda gorckli. gayretler gösterilmektedir. Ni
tekim, 1961- yılından beri yabancı sermeye yatı
rımlarına müsaade verilmesi sırasında ihracat 
priyoritesi yom bir özellik kazanmıştır. Bu ta
rihken sonraki, yatırım müsaadeleri kâr trans-

| ferleri, ile müesseselerin sair döviz giderleri ye
kûnunun döviz kazancı miktarı ile mahdudoî-
ması şartı ile verilmeye başlanmıştır. 

I Bavın sözoü arkadaşların, rçi dövizleri hâk-
j kındaki görüşlerine daha evvel cevap arz etmiş-
1 tim. Bir önceki yıl 115 milyon dolar olan, işçi 
j dövizlerinin 1957 y^brda 93 milyon dolar civa

rında tahakkuk ettiğini söylemiştim. Bunun 
! başlıca sebenleri bilhassa isçilerimizin en fazla 
{ bulunduğu Batı Almanya'da basgösteren ekono-
\ m.ik durgunluğun yabancı işgücüne tesiri; bıı-
| kuTrlukîa,n meml.^ketlerdeki hayat seviyesine in-
j t?bak ile memleketlerindeki f'yat artıklarının iş-

cibrbnizîn tasarruf eğilimlerine tesiri işçileri-
j mizin ailelerini yanlarına aldırmalarıdır. Bina-
3 enaleyh, bu konuda 1988 yılı sonunda yurt dı-
35 — 
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şında bulunan işçi sayi3i180 bin civarmda oldu
ğuna gör o, bu yıl içinde yurda gönderilen 115 
milyon dolar işçi dövizinin fert basma isabet 
öden yıllık mikları 610 dolar civarındadır. 

Bir sözcü arkadaşımız bütçenin hasmının 
küçük vo dolayısiyb hizmet gücünün zayıf ol
duğuna temasla, bütçenin gerçek hizmet gücü
nü bulmak için 19G3 bütçesinde hizmet artırma 
1 carşılık teşkil etnrycn büm kalemlerin çıkarıl
ma"! lâsımgoldiğini ileri sürmüştür. Fiilî artış 
miktarından çıkarılmadı gerektiğini ileri sür
düğü personel reformu için konan 400 milyon 
lira ödenek miktarı, 1003 ve 1037 yılı bütçele
rinde de yer almış olup, mevcut hizmetlerin da
ha müessir bir seldlde görülmesini istihdaf et
mekte olan genel yönetim gideıdcriııdondir. 

Bekçi ücretleri ile ilgili ödenek' de emniyet 
hizmetlerinin müossiriy etini artırmalı için büt
çeye konulmuştur. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, bu teîmik bi l i 
lerden sonra düsen mevzuuna geliyorum. 13u 
konuya girerken, bilhassa bir nokta üzerinde 
durmak zaruretini hissediyorum. 

O. II. P. nin rayın sözsüsü, düsen değişik
liğini neden istediklerini isoh ederken birtalmn 
münferit nihailerden bir model yaratmaya ça
lıştı. Yaratılan modelle verilen misaller arasın
daki irtibatsızlık bir yana, konuşmanın 11e ka
dar yanlış doneler üzerine konulmuş olduğunu 
verdiği rubailer çerçevesi irinde izah etmek is
terim. 

«Fiyat hareketleri ve Irallanrna forsmdan bah
sederken millî gelir tahminlerinde hem 1CG3, 
hem 1067 için gelişme hızlarını yükseltmek gi
bi Hr revizyonun tam Devlet istatistik Enstitü
sü Bütçesi Karma Eomi~yonda görüşüldüğü 
gün ve Devlet Hânlama Teşk"lâtı tarafından ev
velce reddedilmiş, Enstitü yatırım talebinin büt
çeye solraşturnlduğu gün yanılmış olması, siya
sal pazarlık çabalarının iktidardaki politikası-
lan hoşnut etme kaygularm-n bu lınruma yeni
den hâkim, elmaya baiadığı şüphelerini destek
leyici talihs'z bir olaylar,» dedi. 

Şimdi hâdise nedir muhterem arkadaşlar? 
Evvelâ cümledeki sokuşturma kelimesine taln-
laeağım. S'iscü, düzen ve sokuşturma kelimele
rinin kullanılmasına özel bir önem verdiğini tüm 
konuşmasının üslûbu içindo görmemek kabil de-
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Buna böylece ibaret ettikten sonra, Devlet 
İstatistik Enstitüsüne yapılan ilâve ödenek, ken
di bütçesinin konuşulduğu gün değil, bütçe mü
zakeresinin Komisyonca bitirildiği gün yapılmış
tır. Hilafı hakikat olan birinci nokta budur. 

İkinci nokta; bütçesinde yapılan değişikliği 
Hükümet talehetmemiştir. ikinci iftira budur. 
Büâlds gerek Sayın Devlet Bakanı östürk arka
daşım, gerekse bendeniz bu ek ödeneğe itiraz 
otmişizdir. Bu, üçüncü nokta. 

Ek ödenek talebi i-e iki gün evvel Mecliste 
C. II. P. Crupu adına özlü bir konnş-r-a yanan 
Camsım Mlletvelüli Sayın Yaşar Akal ve bir 
arkadaşının imza ettiği Tir takrir ile ril^rîi. 
(A. P. sıralarından «bravo» sesleri, alkışlar) 

Eğer, Enstitü, politikacılarla paza"bk yan
mış, ise bunu C. H. P. li Oıyrn Yaşar Akal ile 
yanmıştır. Buna Kişim Cayın Yaşar Akal arka
daşımız ne der; bilmem. 

Derhal ifade edelim ki, Devlet müessesemi ve 
Devlet memurlarına karsı yap:lan bu cirldn 
isnat vo iftirayı nefret vo şiddetle reddederiz. 
(A. P. M^al'v* r̂i'1a"',. ^^^vo» "^"İTİ, p1?",,"lam 

Türkiye'de şerefioriylo hizmet eden asîl 
Devlet memurlarına zihinlerinde yaşattıkları sı-
fa*lam yakıştırmaya lıimsenin hakin yo7ıtur. 
(A. P. sıralarından «bravo» sesleri, alkışlar) 

isine geldiği zaman rakamdan yana, i^ine 
geldiği saman memurdan yana olacaksın, işine 
gelmediği saman memuru suçbyaeaksm, töhmet 
altında bırakacaksın, rakamları inkâr edeceksin, 
bunun siyasi ahlâkla alâkası yoktur arkadaş
larım. (A. P. sıralarından «bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Görülüyor ki, sözsü düzen değişikliği için 
birtaTnm muhayyel hâdiseleri mesnet elarak 
almaca ve iskambil kâğıfeiyîe binalar kur
maktadır. O binalar nasıl bir üflemeyle yıkı
lırsa, saym sezsünün düzen değişikliği için gös
terdiği misaller de şimdi göreceğiniz şekilde yı
kılacaktır. 

«Düzen» nedir muhterem arkadaşlar? Düzen, 
«Divanı Lügâtül Türki» de aynen, sıra demek, 
dizi demek, ihtiyacati zamaneye göre ittihaz 
olunan kanun, nisama tevfikan hareket etmek
tir. Yeni lügattaki, Türkçe lügatteki mânası; 
nisam düsen demek, samanın icaplarına göre 
konulan esaslar demek, «nizamat» ise nizamlar, 
düzenler, kanun hükümleri, demektir, 
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Demek ki, düzen deyince birtakım misaller 
ortaya koymak değil, «düzen» birtakım kanun
lar, birtakım nizamlar ve birtakım kaidelerdir. 
Düzen değişikliğini istiyoruz, dediğiniz zam|in, 
birtakım kanunların, birtakım nizamların, bir
takım kaidelerin değiştirilmesini istiyoruz de
mektir. Düzen değişikliği; mevcut bulunan ka
nunların ilgası ve yerlerine yenilerinin ikamesi 
mânasmdadır. Bunu başka türlü tarife ve an
lamaya imkân ve ihtimal yoktur. 

Sayın Başbakan Senatoda sordu: «Düzen 
değişikliği ile nejl kastediyorsunuz? Değişti
receğiniz düzeni nasıl değiştireceksiniz? Bunu 
nasıl yapacaksınız ve bunun yerine nasıl bir dü
zen getireceksiniz ?» 

Sayın sözcü beş saatten fazla devam eden 
konuşmada bunların hiçbirisine cevap vermedi, 
Sadece misaller verdi. 

SEYFİ SADİ PENCAP (Muğla) — Hepsini 
birer birer anlattı, siz anlıyamamışsınız. 

MALİYE BAKANI CİHAT BİL^EHAN 
(Devamla) — Bu misâllere aşağıda sırası çeldik
çe cevap vereceğim. Ancak şurası muhakkak 
ki, misaller ile ne düzen kurulur, ne düzen bozu
lur. Kaldı, ki verdimi misaller ile istedi^ arasm-
da "hir irtibat da yoktur. Birtakım enfü^i ve 
indi müşahedelere dayanarak bir dü*en deo-rik-
li#i olamaz arkadaşlar. dönül isterdi ki. Borçlar 
Kanunundaki su maddeleri. Ticaret Kanunun
daki su .maddeleri. Medeni Kanundaki sn mad
deleri. Bankalar Kanunundaki su r / ıad^en ve 
nihayet, Anavasamn su maddelerini deo-Mirece-
8-is. desinler. (A. P. sıralarından «bravo» ses
leri^ 

S F / m SADİ PENCAP (Muğla) — Yanlış 
anlıvorsunuz. 

MALtYE BAK ANT Ct^AT Btl/^TTAN 
(Devamla^ — Bence kendileri vnwha ersjnler. 
Hem bu düzeni biz mi kurduk, muhterem arka
daşlar? • ' . . 

Vatandaş için, «bu hasolar, memolarla mı 
demokrasi yanacağız.» diven. Aslank^vde. Senir-
kent'de vatandasın sırtmda iandarmaları taşıtan 
(A. P. sıralarından alkışlar) ve bütün bir köy 
halkını ancemaatin tecrim edip mahkemelerde 
süründüren, altı. liralık yol narası için bu halka 
altı. av dinn.ik altında tas lordır-an. maden r^ü-
kellftfiveti. dive sadece Jnr hölnre halVmı ıandq,r-
ma dincırn altında kömür r/ıadenlerinde çalıştı
ran, köylüyü kendi mahsûlünün hırsızı yapan 

şu C. H. P. acaba hangi günden beri halktan 
yana oldu? (A. P. sıralarından «bravo» sesleri, 
alkışlar) 

LEBİT YURDOĞLU (izmir) — Celâl Ba-
yar'la, Menderes C. H. P den ayrıldıktan son
ra. 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Devamla) — Hâfıza-i beşer belki nisyan ile 
malûldür, ama C. H. P. nin bunca çilesini çek
miş olan hâfıza:i mâşer asla nisyan ile malûl 
değildir. (A. P. sıralarından «bravo» sesleri, 
alkışlar). 

Bu nizamı biz mi kurduk? Gelir dağılımını 
gayriâdil hale biz mi getirdik? 

Biz bir miras devraldık. Namuslu bir insan 
olarak bütün bu sıkıntıları şikâyet etmeden ber
taraf etmeye, gece gündüz demeden milletimizin 
yükselmesi için gayret sarf ediyoruz. (A. P. sı
ralarından alkışlar) 

Onun için bütün hataları günahlariyle bu 
terekeyi reddi miras ediyorsunuz. C. H. P. doğ
rusu çağımızın halet efendisidir. Ne kendisi 
eder rahat, ne halka verir huzur. (A. P. sırala
rından «bravo» sesleri, alkışlar) 

Düzen değişikliğine devam ediyoruz, arka
daşlar. 

Düzen değişikliğinden anlaşılan mâna nedir? 
Bunu biz anlamadık. Ama sözcü bunu dağdaki 
çobanın dahi anladığını söyledi. 

Bir mânada doğrudur. 1965 ve 1966 seçimle
rinde dağdaki çoban bu düzen değişikliğini ne 
mânaya anladığı için C. H. P. aldığı reyleri 
kaybetti ve bu şekilde Meclise ^reldi. (A. P. sı
ralarından «>>ravo» sesleri, alkışlar) 

Biz anlamadık, muhterem arkadaşlar, ne 
düzen değişikliğini, ne ortanın solunu. Ama, 
kendi fakirlerine hakikaten önem verdiğim Sayın 
Metin Toker de bunu anlamamış. 

Nitekim, vaidıjrı V»ir mg^rç^/yAty. /'Orte/nm. °nln 
denen zümrüdüanka» diyor. (A. P. sıralarından 
gülüşmeler) Bırakın dağdaki çobanı, kendile
rine çok yakın olan değerli arkadaşımız Metin 
Toker dahi bunu anlamamış. 

NASUH NAZİF ARSLAN (Sivas) — O bir 
yazardır, yazar. 

ORHAN BİRGİT (istanbul) — Gazetede 
yazılanlara bakarsanız, Ateş Gazetesinde çıkan
ları da okuyun bari. 

BAŞKAN — Sayın Birgit, müdahale.etmeyin, 
rica ederim. 
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MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Devamla) — Ben müdahalenize cevap vere
yim; değerli sözcü arkadaşınız da aynı şekil
de dünkü konulmalarında birtakım gazeteler
de çıkan, sonradan tekzibedilmiş olmasına rağ-
msn bu tekzibi nazarı itibara almadan, onları 
esas ittihaz etti ve biz bu düzen değişikliğini 
söylüyoruz, dedi. 

Ben fena bir şey söylemiyorum ,burada, ya
zılmış, hepinizin bilgisi olan bir makaleyi oku
yorum. 

ORHAN BİRGİT <istanbul) — Sayın Ba
kan, ben de fena bir şey söylemiyorum . 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, 
rica ederim. 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Devamla) — Demek istiyorum ki, jdeğerli 
sözcü arkadaşımız, bunu dağdaki çobanın dahi 
anladığını söylemiş olmasına rağmen, münev
ver olduğundan şüphemiz olnryan, hakikaten 
fikirlerine saygı duyduğum Sayın Metin To-
ker'in de bunu anlamadığını burada söylüyo
rum. Bunda kızacak ne var. Ne diyor? «Orta-
n*n solu denilen zümrMüanka» Zümrüdüan-
kaya gelen varsa, ortanın soluna da gelmiş de
mektir. (A. P. sıralarından gülüşmeler, «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

SEYFi SADİ PENCAP (Muğla) — Aynı 
yazar Hükümetiniz için de yazıyor, onları da 
niçin okumuyorsunuz? 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Devamla) -^ Şimdi bakın de diyor, değerli 
yazar: «Bunun sebebi C .H. P. Genel Merkezin
deki kifayetsiz bir genç ekibin alaturka ve ip
tidai, eskimiş metotlarla çalışması, parti yeni 
fikirler söylemekle, bunları geliştirip halka 
mal etmekle ancak seçim başarısını sağlıyabi-
lecekken, o ekibin bunu anbyacak kapasiteden 
uzak olması, ne yazık ki, Bülent Ecevit'in de 
böyle bir gidişi partiye verememesidir. C. H. 
P. Genel Merkezinin görüp anlamadığı yol bu 
yoldur. Bu kadro sanıyor ki, Ecevit Anadolu'
da bir veya birkaç turne yapıp, ortanın solu
nu bölgeye, - burada yaptığı gibi - özel örnek
lerle anlattı mı tamam, ortanın solu bir halli 
hareketi olacaktır,» (A. P. sıralarından gülüş
meler) «Bu kadro sanıyor ki, İsmet Paşa Si-

^yasal Bilgiler Fakültesine götürülüp de orada 
konuşturuldu mu bütün gençlik diğer slogan
ların hepisini unutacak ve ortanın soluna geçe-
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çektir. Bunlar meseleleri son derece basite ir
ca etmek, meselelerin seviyesine çıkamamak 
demektir. Frenkçede, (Ağaçlara, bakmaktan or
man görememek) tâbiri vardır. Sanki, bugün
kü zayıf C. H. P. Genel Merkezi için söylen
miştir.» 

Tabiî bunlar partinin iç meseleleri. Ben bu
na hiçbir zaman karışmam, hiçbir zaman beni 
ilgilendirmez. (A. P. sıralarından gülüşmeler) 
Sadece ortanın solunun anlatılıp anlatılmama
ğı, düzenin anlatılıp anlatılmaması bakımından 
bunları okudum, beni hiçbir zaman ilgilendir
mez. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, müsaa-
. de edin de hatip konuşsun.. 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Davamla) — Peki ortanın solu nasıl anlatılı
yor? 

Biliyorsunuz son zamanlarda Malkara'da 
belediye seçimleri oldu. Oraya giden bir orta
nın solu üyesi konulmasında ortanın solunu 
şöyle anlat'yor: «Ortanın solu demek, dışar-
da simit satan vatandaşın, ahçmın camını kı
rarak içeriye girmesi demektir.» (A. P. sırala
rından gülüşmeler) 

Biz böyle demiyoruz, muhterem arkadaşlar... 
(Gürültüler) 

KÂMRAN EVLİYAOĞLU (Samsun) — Bu
nu söyliyen haltetmiş, o konuşmayı Malkara'
da ben yaptım, konuşmamı tahrif ediyorsu
nuz, yalan söylüyorsunuz, ayıp, ayıp! (Gü
rültüler) 

BAŞKAN — Sayın Evliyaoğlu, kimden izin 
aldınız da hatibe müdahale ediyorsunuz? 

KÂMRAN EVLİYAOĞLU (Samsun) — Söy
lediği sözleri tashih ettirmek için söylüyorum . 

BAŞKAN — Efendim, bir usul vardır. Sa
taşma vardır, dersiniz, sataşma varsa halledi
lir, ondan sonra gelir cevap verirsiniz. 

KÂMRAN EVLİYAOĞLU (Samsun) — O 
halde lütfen isim versinler, o konuşmayı kim 
yapmış, o zaman ben de sataşma dölayısiyle 
konuşma imkânını bulayım. Çünkü o konuşma
yı ben yaptım. 

BAŞKAN — O konuşmayı siz yaptıysanız, 
sonra sataşma var, diye sÖ3 istersiniz. (Gürül
tüler) < 

KÂMRAN EVLİYAOĞLU (Samsun) — Efen
dim, Sayın Bakan o üyenin kim olduğunu lüt
fen söylesinler. 

668 
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BAŞKAN — Efendim, bunu mecbur edebi
lir miyiz? (Gürültüler) 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlar, yani de-
ğarli arkadaşımızın neden heyecanlandığını an
lamıyorum. Ben isminden bahsetmedim... Kim 
olduğunu da bilmiyorum. (0. H. P. sıraların
dan gürültüler) 

ORHAN BİRGİT (istanbul) — Siz telâş et
meyin, balonlarınız bir bir deliniyor. 

BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyin. 
(0. H. P .sıralarından gürültüler) 

KAMRANEVLİYAOĞLU (Samsun) —Lüt
fen Sayın Bakan o üyenin kim olduğunu söy
lesin, bana da sataşma dolayısiyle konuşma im
kânı verilsin. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika. 
Efendim, söz istemeden müdahale edip, 

ayağa kalkıp konuşmaya hakkınız yoktur. Usu
lü biliyorsunuz, hatibin sözünü kesmeye de hak
kınız yoktur. Beni ihtara mecbur etmeyin, lüt
fen bitirelim şu işi .(Gürültüler) 

KÂMRAN EVLİYAÖĞLU (Samsun) — 
Haklısınız Reis Bey, ama o üyenin kim oldu
ğunu1 Sayın Bakan söylesin, ben de sataşma 
dolayısiyle söz istiyebileyim .(Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Evliyaoğlu Bakanlık da 
yaptınız, şu Parlâmentoda yedi senedir varsı
nız, yakışmıyor, rica ederim. (Gürültüler) 

KAMRAN EVLİYAOĞLU (Samsun) — Bir 
Bakana yakışmaz tahrif etmek. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Buyurun, lütfen oturun efen
dim... (Gürültüler) 

Tahrif edilip edilmediği hakkında ayrıca 
söz ister, söylersiniz. Müdahaleyle hallolacak 
şey değil. 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Devamla) — Sayın Evliyaoğlu, ben sizin is
minizden bahsetmedim. 

KAMRAN EVLİYAOĞLU (Samsun) — O 
üyenin kim olduğunu söyleyin lütfen, o konuş
mayı ben yaptım. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Evliyaoğlu, size bir ih
tar veriyorum, susun artık bitsin şu mesele. 
Rica ederim efendim, bu derece usule aykırı 
hareket doğru mu?... Yapmayın . 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Devamla) — Netice itibariyle muhterem ar
kadaşlar, onlar ahoının camını kırarak içeriye 
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"irmeyi ortanın solu olarak tarif ediyorlar, biz 
ise refah Devletinde sokakta dolaşan simitçi 
vatandaşa ahçı kapısını açarak oraya serbest
çe girmesini temin etmeye çalışıyoruz. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

KAMRAN EVLİYAOĞLU (Samsun) — Bu
nu kim söylemişse dünyanın en namussuz ada
mıdır. 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Devamla) — Sonra ne oldu aziz arkadaşlarım; 
neticede bu konuşmadan sonra Sayın Malkara-
Ular sayın sözcünün, dağdaki çobanın bunu an
lamış olduğunu söylemesi itibariyle bu sözün 
ne mânaya geldiğini anladılar, idrak ettiler ve 
Malkara'daki seçimlerde C .II. P. nin reyi yüz
le 14 e düştü. (A. P. sıralarından gülüşme
ler) 

Bu hususu demin okuduğum Metin Toker 
Tfayet güzel ifade ediyor. Diyor ki; «Birtakım 
irili - ufaklı C. H. P. liler kendilerinden, Ke-
nal Satır'ın tabiriyle, deli danalar gibi do
laşmaktadırlar ve topladıkları kalabalıklara 
nutuklar sıkmaktadırlar. Söylenenler bir ede-
>iyattan ve kuru lâftan başka bir şey değildir. 
3 .H. P. nin yeni ekibi, yeni politika hevesin
le olduğu halde bunun uygulanmasını artık 
Türkiye'de modası en geçmiş tarzda yapmak-
maktadır .Ortalarda dolaşanlar keşke parti 
merkezinde kafakafaya verselerdi de ortanın 
îolu çerçevesi içinde bir fikri çalışma yapsa
lardı .Kim bilir belki de C. H. P. liler kafaka
faya verdiler mi mutlaka kafa toslaşması ola
cağından korkulmuştur.» (A. P. sıralarından 
gülüşmeler) 

«A. P. liler onlara yem olarak akıllılığını 
gösterirse bakalım bu kurtlar ne yiyecekler; 
her halde birbirlerini.» (A. P. sıralarından gü
lüşmeler, «Kim yazmış» sesleri) 

Benim değil, ben söylemiyorum. Bunu Mil
liyet Gazetesinde yazan değerli arkadaşımız, 
fikirlerine hürmet ettiğimiz Sayın Metin To
ker. (C. H. P. sıralarından «Hükümet hakkın
da yazdığı yazıyı da oku» sesleri) 

Şimdi bu düzen değişikliği sırasında arka
daşımız toprak reformuna temas etti ve «Biz 
toprak reformunu yapacaktık, fakat işte ne 
zaman biz işe başladı isek birisi çıktı, aman 
yapmayın, etmeyin, dedi, biz de durduk.» de
di 
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Nitekim radyodaki konuşmaları dinliyen bir . 
vatandaş bana sordu: «Siz ne yaptınız?» de
di. «O. H. P. otuz sene iktidarda ne yapacağını dü-! 
şünmüş, düşünmüş hiçbirisini yapmamış, tam bu ? 
tedbirleri getireceği, sırada siz onları iktidardan 
düşürmüşsünüz; böyle şey olur mu?» Şimdi bu
nun şaka bertaraf.... Toprak reformu hakkında 
Sayın 0. H. P. sözcüsünün dâhil olduğu Sa
yın İsmet İnönü'nün kurmuş olduğu hükümet
lerin programlarını burada size okuyacağım.-

27 . 11 .s 1961 tarihli ilk Koalisyon Hükü
metinde Başbakan Sayın İsmet fnönü ve o ka^ 
binede Çalışma Bakanı değerli -arkadaşımız sa
yın sözcü şöyle diyor: «Memleketimiz ekilebilir 
toprakların sınırına varmıştır. Bundan sonra 
zirai istihsali artırmanın yolu dekar başına ve
rimi yükseltmek olacaktır. Bunun için sulama, 
toprağı besleme ve koruma, tohumluk ihtiyacı
nı tam olarak, karşılama, hastalık ve haşereler
le mücadele konuları azimle takibolunacaktır. 
Toprak reformunu Anayasanın ruhuna ekono
mik ve zirai bünyemize uygun ve dengeli bir 
şekilde gerçekleştirecek kanuni tedbirler dik
katle hazırlanacaktır.» 

27 . 11 . 1961 tarihinde bu Hükümet prog
ramı okunmuş ve Hükümet vazifeye başla
mış, Hükümet düşünceye kadar toprak refor
mu ile ilgili bir kanun Meclise gelmemiştir: O" 
zaman ortada bir, sözcünün ifade ettiği gibi ne 
D. P. yi kuran arkadaşlarımız var, ne A. P. var; 
ne şu var ne bu var; hiçbirisi yok, buna rağ
men gelmemiş. > 

LEBİT YURDOĞLU (İzmir) -~ Ziraat Ba
kanı kim? 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Devamla) — Vallahi bir koalisyonda mühim 
olan Hükümetin tam mesuliyetidir. Şimdi ben.., 

it 
BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanızı 

istirham edeceğim. 
Arkadaşlar, Bakandan soru sorulabilir ama 

bu, konuşma bittikten sonra mümkündür. İs
tirham edeceğim karşılıklı konuşmaya vesile . 
vermeyin. \ 

Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 

(Devamla) — Sonra bu Hükümet istifa etti, 
ayrıldı gitti. 

2 . 7 . 1962 tarihinde yine Sayın Sözcü ar
kadaşımızın Çalışmâ; Bakanı olduğu ve Sayıiı 
İsmet İnönü'nün Başbakan olduğu İkinci Ka

bine kuruluyor• ,ye İkinci Kabinenin kurulması 
sırasında tekrar toprak reformuna geliyoruz. 
Diyorlar ki» «Sayın arkadaşlarım, iktisadi ve 
sosyal kalkınmamızda millî ekonomimizin temeli 
olan tarıma büyük önem vermekteyiz. Tarım 
alanında sağlanacak gelişme nüfusumuzun üçte 
ikisinin1 yabama şartlarını iyileştirecek ve aynı 
zamanda diğer sektörlerdeki gelişmelere kaynak 
ve dayanak teşkil edecektir. Zirai istihsalin artı
rılmasında kolay olan saha genişlemesi imkânları
nın sınırına 'gelindiği için birim başına verimi 
yükseltmek suretiyle istihsal artışını sağlamak 
zorundayız. Hazirlanmaktaolan tarım plânı bu 
amaca ulaşmak için gereMi bütün tedbirleri göz 
önünde tutmaktadır. Plânda da derpiş edildiği 
gibi, verilmli ve dolayisiyle istihsali artırıcı ted
birlerin bâşlıcaları olan sulama, iyi tohumluk, da
mızlık fidan ve gübrelerin daha fazla miktarlar 

; da kullanılması, nebati ve hayvani' hastalık ve 
zararlarla mücadele, hayvanların daha iyi beslen-
imesi ve bakımı işlerine önem verilecektir. Zirai 
kalkınmamızda ve zirai isthisalin artışında çok 

•; önemli rolü bulunan zirai kredi rejiminin daha 
tesirli bir hale getirilmesini Hükümet önemli 
bir konu olarak görmektedir. Zirai ekonomi ba
kımından lüzumlu fakat o nisbette güç bir konu 

ı olan zirai sigorta alanında temel çalışmalara de
vam edilecektir.» Bu konuda toprak reformu ile 
ilgili bir talep ve saire yok, düşünülmemiş.. Ama 
daha evvelleri bunu istemişler, diğerleri mâni 
olmuş. 

Üçüncü. Hükümet programı. Bu tamamen 
C. H. P. ye o zaman Mecliste bulunan çok değerli 
bağımsızlarla kurulmuş olan bir Hükümet. 
«Uzun yıllardan beri...» aynen tâbir, «üzerinde 
durulan tarım ve toprak reformunun gerçekleş
tirilmesi», tarım ve toprak reformu... Biz tarım 
reformu deyince günah oluyor, Hükümet prog
ramına girince sevap.» en önemli ve süratle 
ele alınması gereken başlıca meselelerimizden 
biri hâline gelmiştirl» En önemli ve süratle ele 
alınması gereken meselelerimizden biri haline 
gelmiştir. «Bu konunun şimdi cesaretle ele alın
mamasının yakın gelecekte iktisadi ve sosyal 
alanda meselenin çözümünü daha da güçleşti
recek gelişmelere yol açacağı kanısındayız.» 

Bu da yine C!' H. P. Genel Başkanı Sayın 
İsmet İnönü'nün başkanlığında ve Sayın Sözcü 
arkadaşımızın Çalışma Bakanı olarak bulundu
ğu Hükümetteki program. Bunu 30 .12 .1963 
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te okuyorlar ve 30 . 12 , 1963 tenju|bat,j^65,e 
kadar iktidarda kauyorîar, bu mjjd'fet; içinde 
toprak reformuna ait kanunu gelâmivçrl&r, ,, 

SALÂHATTİN HAKKI \ ISâATOĞLlT (Nev
şehir) — Geldi, beyefendi. . . . 

MALİYE BAKANİ ''ât^^T:/"BttQEi•HAN, 

(Devamla) — Gelmedi. Bırak beyefendi, zâtıâli-
niz yoktunuz o zaman Mecliste. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin, arkadaşlar, 
rica ederim karşılıklı konuşmıyalım. 

MALİYE BAKANI OtHAT BİLGEHAN 
(Devamla) — Haa, şimdi toprak reformundan 
bahsedince Emirdağlı Bayram'in hikâyesini de 
size anlatacağım. (A. P, sıralarından, gülüşme
ler) ' . ' . ' . ••'''.•', >• .'•',. 

Yukarda da söylediğim gibi düzen değişikli
ğime komi yapılan misâllerle model arasında bir 
irtibat yoktur. C. H. P. nin Sözcüsü, dün konu
şan arkadaşımız Sayın İlcevit'in icliiia ye dâva
sına hangi delilleri mesnet yapmak istediğini bu 
vesile ile size göstereceğimi" . 

Şimdi bakın bu Eâyram'ın hikâyesi, bizim 
Emirdağlı Bayram'in hikâyesi SÖzctinün dilinde 
ne kadar tebeddül ve tegayyür etmiştir. Kendi
sinin sözleri şöyle, bir telden bahsediyor ye şöy
le hikâye ediyor: «Köylerindeki, milyoner kişile
rin...» Köyde milyoner kişi bilmiyorum kaç tane 
var, hangi köyde var? ' \-x 

SALÂHATTİN HAKKI EJ8AT0ĞLÜ (Nev
şehir) — Her mahallede var. 

MALİYE BAKANI CİHAT BtLGEHAN (De
vamla) — «Hazine arazisine tek kuruş vergi. 
ödemeksizin sürmekte olduklarını bildirmiş, bu 
araziden kendileri gibj müstahaklara (da*veril
mesini talebetmiştir. Bu vatandaşımız köyüne 
döndüğünde köy ortasında güpe gündüz milyo
nerlerin evlâtları ve,. adamları tarafından 
28 Ocak 1968 günü eljiyedi yerinden,çeşitli si
lâhlarla vurulmak suretiyle hunharca öldürül-. 
müştür.» , . ' . . - . . . 

Şimdi bu sayın arkadaşımızın, Bayram 'in. 
durumu hakkında söylediği hikâye bu. Fevkalâ
de acıklı, hazin, elliyedi... 

MURAT ÖNER (Afyon Kafâhisâr) -i-! A. P. 
linin teli. - ' 

ŞEVKİ GüLEIt (Afyon KaraMşar). - . Halk 
Partisinden geldi, Halk Partisinden birkaç gün 
evvel. (A. P.. sıralarından, «Hem de belediye 
meclisi üyesinden.» sesleri) ; . . r 

.BAŞKAN — Arkadaşlar, karşılıklı konuş
maya hakkınız yok, rica ederim. Sayın Öner 
lütfen. 

MURAT ÖNER (Afyon Karahisar) — önce 
onu susturun, önce o bağırdı. 

BAŞKAN --• Ona da söyledim,, takdimi te
hiri lütfedin-de bize bırakın. Evvelâ Sayın Güler, 
dedim, dinlemiyorsunuz M. 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN (De
vamla) —- Şimdi muhterem arkadaşlar, ölüler 
hakkında hayırla yâdetmek lâzımdır. Onun için 
merhumun hâtırasına hürmet etmekle beraber 
vakıaları söylemek durumundayım. 

Şimdi merhum Bayram kim? 
Bayram Emirdağ'ın Bucak köyünde kahvede 

Ahmet Özgüler ve başka şahıslarla kumar oynu
yor. Köyün sabıkalı ve sevilmeyen şahıslarından 
bir zat, «üzkürû mevtaküm bil - Hayr,» Allah 
taksiratım affetsin. Bayram Çıtak rfyunda 2 bin 
lira para kazanıyor, Bayram, bu toprak refor
mundan dolayı öldürülen Bayram, kumarda 2 
bin lira para kazanıyor. FaJkaipara veremiyorlar, 
milyoner olmasına rağmen adamların parası yok. 
Tutuyorlar adama diyorlar ki; «Sana altı tane 
koyun, verelim, gel sulh olalım.» Razı oluyor, 2 
bin liraya mukabil altı koyunu alıyor. Birkaç 
gün sonra Mintarafillâh o. altı koyundan bir ta
nesi hastalanıyor. Bayram geliyor, kapıya daya
nıyor. «Ya bu hasta Koyunu değiştireceksin, ya
hut da jparamı vereceksiniz.» Bunun üzerine Ah
met evden av tüfeğini alıyor, Bayram'a tevcih 
ediyor. Fakat ateş etmiyor. Bayram da tabanca
sını çekiyor, Ahmet ve muhtarla birlikte bâzı köy
lüleri kovalıyor. A.hmet kaçınca dönüyorlar, iki 
taraf... 

MURAT ÖNER (Afyon Karahisar) — Mah
kemede o iş. 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN (De
vamla) — Zatıâliniz bahsederken mahkemede ol
muyor da bendeniz bahsederken mahkemede olu
yor sayın üstadım. 

MURAT ÖNER (Afyon Karahisar) — Hâdi
seyi izah ediyorsunuz, sayın Bakan. 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN (De
vamla) -— Beyefendi burada4a izah ediyorsunuz 
ya, elliyedi yerinden yaralandığını söylüyorsu
nuz-ya. izah değil mi bu?: Milyonerler tarafından 
öldürüldüğünü söylüyorsun ya. 

MURAT 0NER (Afyon Karahisar) — Biz 
^hâdiseyi anlattık. 
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BAŞKAN — Sayın Bakan, karşılıklı konuş
mayın, lütfen devam edin. 

MALİYE BAKANI CİHAT BtLGEHAN (De
vamla) — Siz Bayram hikâyesini dinleyiniz ca
nım. 

İki taraf birbirini şikâyet ediyor. Zabıta Bay-
ram'ı arıyor. Kahvede kumar oynarken, bulup 
üzerini ararken yerde bir tabancayı buluyorlar. 
Bayram'ı yakalayıp adliyeye sevk ediyorlar. Bay
ram mahkemeye veriliyor, serbest bırakılıyor. 
Bunun üzerine köye dönen Bayram elinde taban
cası olduğuhalde Ahmet'in evinin önüne gelerek 
«Şikâyet ettin de ne oldu?» diye bağırıp çağırı
yor. Bu sebeple Ahmet elinde av tüfeği ile Bay
ram'ı sağ baldırından yaralıyor. O ânda hemen 
hastaneye kaldırılıyor, fakat oraya çitmeden kan 
kaybından kaldırıldığı hastanede vefat ediyor. 
Bu hadise 28 . 1 . 1968 de geçiyor. Şimdi bunun 
üzerine bir İstanbul Gazetesi «Toprak iatiyen 
köylü elli yerinden vuruldu» diye haber koyuyor. 
Demin gazete haberleri, diyordu ya değerli ar
kadaşım. Neye gazete haberini okuyorsun? Be.. 
Sen okuduğun zaman suç olmuyor da ben okudu
ğum zaman mı suç oluyor. 

Bunun üzerine mahallî savcılık aynen şöyle 
bir tekzip yolluyor. Mahallî savcılığın tekzibini 
aynon okuyorum, Cumhuriyet savcısı imzasiyle. 
(A. P. sıralarından, anlaş l̂mıyan bir müdahale) 
Bilmiyorum, sayın arkadaşlarımız işlerine gel-
miyen resmî kayıtların dahi tahrif edildiğini 
iddia ettiğine göre belki savcının bu iddiasının 
da doğru olmadığını sövliyebilir. (0. H. P. sıra
larından, «Bakan hayalî konuşmaz» sesi) 

Hiç de hayalî konuşmuyorum Beyefendi, ko
nuştuklarım tamamen gerçektir. 

«Muhterem gazetenizin 3 Şubat 1968 tarihli 
nüshasının sekizinci sütununda, (toprak istiyen 
köylü 57 yerinden vuruldu) başlıklı haber yan
lış olarak bildirilmiştir. Olayda toprak konusu 
bulunmayıp, kumar oynamaktan dolayı alacaklı 
bulunan maktul Bayram Çıtak ile Ahmet Cey
lân adındaki şahıslar arasındaki husumetin her 
iki tarafın taraftarlarına da sirayeti üzerine 
olay günü meydan kavgasına sebebolduğu ve bu 
kavgada taraftarların birbirine karşı silâh kul
landıkları ve bu sırada Bayram Çıtak'm da av 
tüfeği ile sağ ayak baldırından yaralanarak, geç 
vasıta temin edilmesiyle Emirdağ Devlet Hasta
nesine nakli sırasında kan kaybından öldüğü, 
yarasının 57 yerinde olmayıp, bir yerinde ve bir 

ateş ile ilgili olduğu olay fâillerince tesbit olu
narak tevkif edilip haklarında dâva açılmış bu
lunduğu yapılan soruşturma, otopsi ve röntgen 
muayenesi neticesinde anlaşılmıştır. Basın ya
sası hükümlerine göre haberin düzeltilmesini ri
ca ederim.» işte Bayram'ın hikâyesi, işte toprak 
reformu* istiyen zavallının hikâyesi bundan iba
rettir arkadaşlar. (A. P. sıralarından alkışlar) 

Görüyorsunuz ki, muhterem arkadaşlarım, 
Bayram'ın dâvası düzen dâvası olmuştur. 

Ha, şimdi bir de Elmalı kaymakamı var. Bir 
de ona gelelim... Şimdi bakın ne oluyor; diyor 
ki, gazeteler bir başka haber daha yayınlıyorlar, 
aynen okuyorum; Elmalı Kaymakamının istifası 
haberi... Bu istifasında Elmalı Kaymakamı Meh
met Tuncer aynen şöyle diyordu : «Elmalı ve 
Finike toprak ağaları, Subaşıların ve Baysarıla-
nn ağır baskı ve tazyiklerine mukavemet ede-
miyerek tamamen partizan bir tutum ve davra
nış içerisinde birkaç toprak ağasının şahsi ve 
keyfî istek ve arzularını yerine getirmek maksa-
diyle Sandıklı Kaymakamlığına naklen tâvinîm 
vapıjmış bulunmaktadır. Ağaların vâki şikâvet-
leri üzerine Elmalı'ya tetkik ve tahkikata gelen 
mülkiye müfettişlerinin lehimde vermiş olduk
ları, rapora rağmen Antalya vali^ vekili Ömer 
Naci Bozkurt'un indî ve keyfî mütalâası üzerine 
kışın ortasında yapılan bu tâyin kaymakamla
rın nakil yönetmeliğine »aykırı bulunmaktadır.» 
Binaenaleyh, bu Elmalı Kaymakamı kış kıva-
mette nakledilmiştir, doğru değildir diyor, aba
lar için diyor, binaenaleyh bu da düzen değişik
liği için bir sebeptir, diyor. 

Şimdi biz burada memurlann sicillerini ve 
sairesini söyliyecek durumda değiliz, söyliyeme-
yiz... Yani bizim Hükümetin ananesine, ahlâkına 
uymaz. Bizim için her memur namusludur, iyi
dir. Ama böyle bir iddia karşısında bâzı husus
ları resmî kayıtlara istinaden ifade etmek mec
buriyetindeyim.'Bu bakımdan beni mazur göre
ceğinizi ümidefierim. 

Şimdi, Elmalı Kaymakamı iken Sandıklı ilçe
sine tâyin edilen bu sayın zat, 31 . 1 . 1966 ta
rihinde işe başladıktan sonra, 1 Şubatta maaşını 
alıp, 2 Şubatta 10 gün izinle ayrılan ve istifa 
eden Mehmet Tuncer, köylülerle arazi sahipleri 
arasında vukua gelen ihtilâflarda, 5917 sayılı 
Kanuna göre, bizzat tahkikat yaptı. Bunun ne
ticesinde verdiği karar ile, arazi sahipleri lehine 
ve köylüler aleyhine olduğundan, köylüleri tut-
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tuğu için nakledildiği iddiası varit değildir. El
malı'dan nakli, arazi sahiplerinin şahsi istek ve 
arzularınım yerine getirmek maksadiyle değil, 
tamamen usul ve mevzuata uygun fiil ve tutum 
ve davranışlariyle Elmalı'da vazife görmek is-

• temeyişinin bir neticesi olarak idari tasarrufla 
alınmak zarureti haşıl olmuştur. Nitekim Elma
lı'nın bâzı köylerinde tapulu ve tasarruflu ara
zilere bir kısım köylüler tarafından yapılan top
lu tecâvüz ve müdahale olaylariyle, bu olaylar
la ilgili olarak emniyet ve asayişe müessir hâdi
selerin sık sık vukua geldiği Haziran - Eylül 
1967 aylarında kazanın emniyet ve asayişinden 
birinci derecede sorumlu olan adı geçen, 
18 . 7 . 1967 tarihinde 20 günlük rapor alarak 
vazifesinden ayrılmış ve 21 . 8 . 1967 tarihin
de, yani bir ay sonra ısrarlı talepleriyle 40 gün 
izin alarak memleketine gideceğini beyan ettiği 
halde iznini Finike ve Elmalı'da geçirmiş. Yine 
27 . 12 . 1967 tarihinde Nazilli'deki şahsi işle
rini takibetmek üzere 4 . 1 . 1968 tarihinden 
itibaren 10 gün izin talebinde bulunmuş ve 
29 . 12 .1967 tarihinde tebliğ edilmesi üzerine 
naklin, Elmalı'dan 20 gün rapor almış ve tali
matname hükümlerine göre istirahatini başka 
yerde geçirmesi için izin alması gerekirken, bu 
lâzimeye de riayet etmiyerek kazadan ayrılmış
tır. Görülüyor ki, al(tı ay içerisinde 80 gün ve 
Elmalı'da vazife gördüğü 1 sene 3 ay içinde ise 
raporlu olarak 3 ay 4 gün vazifeden uzak kal
mıştır. Şimdi, bu zatın tâyini yapılmış. Hâdiseyi 
değerli sözcü arkadaşımız bunun toprak ağala-
riyle ilgili olduğunu söylüyor ye bundan dolayı 
Hükümeti tenkid ediyor. Size şimdi bir telgraf 
okuyacağım : 

«Sayın İsmet İnönü. Başbakan. Elmalı ilçesi 
sınırlan içindeki Avlan gölü Hükümetimiz tara
fından kurutulmuştur. Bu Devlet arazisini âtıl 
bırakmamak maksadiyle dağıtımına kadar ol
mak kaydiyle köylülerce ziraat yapılmıştır, fa
kat Subaşı vereselerince eski orman hudutlarını 
gösteren bir tapu kaydına müsteniden zilyette 
bulundukları iddiasiyle 5917 sayılı Kanun gere
ğince kaymakamlığa şikâyet edilmiş ve Devlete 
ait arazilerden menedilmiş bulunuyoruz.1 İki de
fa tahkikat yapılmış, tahkik memurlarından altı 
şahıs -arazilerin Devlete aidiyetine dair rapor 
vermiş olmalarına rağmen, kaymakamımız, da
ha tahkikatın bitmesinden önce toprak ağası 
Subaşıları lehine ihsası rey etmiştir..» 1964 te 
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oluyor bu hâdiseler. Biz o zaman iktidarda deği
liz, sayın sözcünün Çalışma Bakanı olduğu Hü
kümet iktidarda ve bu telgraf, iktidarın başı 
olan Sayın İsmet İnönü'ye 15 . 4 . 1964 tarihin
de, Elmalı mahreçli ve 184 mahreç sayılı telgraf 
bu. Orada, öyle yazıyor... Diyor ki, «Kaymakam, 
daha tahkikatın bitmesinden önce toprak ağası 
Subaşıları lehine ihsası rey etmiştir.» O zaman 
düzen değişikliği bahis mevzuu değil, bunu yap
tığı için. Ama şimdi düzen değişikliği bahis 
mevzuu. «... Bu durumda kaymakama karşı iti
madımız kalmamıştır. Bu Devlet arazisinin iler
de dağıtımından fayda uman fakir ve topraksız 
köylüler olarak, kaymakamın bu tek taraflı iş
lemini nezdinizde protesto etmekten başka çare
miz kalmamıştır. Acele yardımlarınızı bekler, 
nrvvgılarımızı sunarız.» Bu ne zaman oluyor? 
1964 te. 

Yine kendilerinin Çalışma Bakanı olduğu ve 
Sayın İsmet İnönü'nün Hükümet Başkanı oldu
ğu 6 . 5 . 1964 tarihinde Antalya valiliğinden, 
vali imzasiyle İçişleri Bakanlığına bir cevap ge
liyor, bu telgraf üzerine... Yazı şu : «Tarihi 
6 . 5 . 1964, numarası : Yazı işleri kalemi dos
ya numarası 17, numara 703, eki 3. İçişleri Ba
kanlığına...» İçişleri Bakanı Cumhuriyet Halk 
Partisinin iktidarda bulunduğu sırada C. H. P. 
li olan bir arkadaşımız. «... Kurutulan Avlan gö
lünden kendilerine verilen arazilerin kayma
kamlıkça ellerinden alınmak istenildiğinden 
bahsile, Bayralar ve Yaka Çiftliği köylüleri adı
na şikâyette bulunan Abdurrahman Sarı ve ar
kadaşlarına ait 15 . 4 . 1964 günlü - demin oku
duğum - iki parça tel dilekçeleri incelenmekle 
ilişikte sunulmuştur. Birlikte sunulan kararın 
tetkikinden de anlaşılacağı gibi, şikâyete konu 
teşkil eden arazi Elmalı Camii Cedit mahallesin
de İdris ve Ömer Subayı vereselerine kayıtlı 10 
bin dönümlük tapulu çiftlik arazisinin bir par
çasını teşkil etmekte olup, bu arazi Avlan gölü
nün taşmadığı yıllarda vereseler tarafından or
takçılık suretiyle ziraat ekilmekte olduğu tesbit 
edilmiş. Evvelce de aynı mahalle civar köylerin-
ce yapılan tecavüzler 5917 sayılı Kanuna isti
naden, kaymakamlıkça verilen 21 . 3 . 1957 
tarih, işte 14 . 7 . 1957 tarih, 15 . 7 . 1961 
gün, - başlıyor C. H. P. nin iktidarı - 28.5.1962 
gün ve 24 . 3 . 1964 gün ve 25 sayılı kararlar
la menedildiği anlaşılmıştır.» Kendi iktidarları 
zamanında 5917 sayılı Kanuna göre bu araziye 
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tecavüz vâki olduğundan dolayı men kararı ve
riyorlar... O zaman düzen değişikliğine lüzum 
yok... Ama Adalet Partisi iktidarda bulunursa 
bu toprak reformunun zarureti için bir delil ola
rak ortaya çıkıyor. 

İBRAHİM SITKI H A T Î P O Ğ L U (Ankara) 
— Bakanlığı enterese etmez bu.. 

MALİYE BAKANI CÎHAT BİLGEHAN 
(Devamla) — E o zaman etmiyor da bugün mü 
ediyor muhterem milletvekili?.. 

BAŞKAN — Sayın Hatipoğlu,' oturduğunuz 
yerden müdahale etmeyin lütfen.. 

MALÎYE BAKANI CtHAT BtLGEHAN 
(Devamla) — «Esasen şikâyetçiler, mevzuuba-
his araziler üzerinde zilyetliğe istinadeden bir 
hak ileri sürmemişler ve ancak münazaa konu
su yerlerin Hazineye ait bulunduğu ve bundan 
dolayı tecavüz ettiklerini iddia etmişlerse de 
bahse konu mahalde Hazinenin tapulu veya ta
pusuz bir gayrimenkulu bulunmadığı mal mü
dürlüğünün 15 . 4 . 1964 tarihli - yazılariyle 
tesbit edilmiştir. Bu durum muvacehesinde hiç
bir hakka istinadetmiyen mütecavizlerin, dâva-

y cı Idris ve Ömer Subaşı vereselerinin malik sı-
fatiyle zilyet bulundukları tesbit olunan gayri-
menkııllerine topluca yaptıkları tecavüz, kay
makamlıkça 17 . 4 . 1964 gün ve 36 sayılı Ka
rarla menedildirçi kavmakanılifrın filân tarihli 
yahşiyle bildirilmiştir. Takdirlerinize saygı ile 
arz ederim.» Ve bövlece bu dosya kapatılıyor 
muhterem arkadaşlarım. 

* 
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Şimdi aynı şekilde bir tecavüz vâki oluyor, 
gene mahallin kaymakamı 5917 sayılı Kanuna 
göre bunun menine dair bir karar alıyor ve ora
da bulunan bir kaymakam başka bir sebepten 
dolayı oradan başka yere naklediliyor. Değerli 
sözcü arkadaşımız bunu; toprak reformu için 
bir zaruret ve düzenin değişikliği için de bir 
icabolarak ortaya sürüyor. 

Şimdi, onların zamanında yapılan bir mua
mele mubah oluyor, bizim zamanımızda yapıl
dığı zaman günah oluyor. Bunun da siyasi ah
lâkla bağdaşır bir tarafı yoktur muhterem ar
kadaşlarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, konuşmanız daha 
ne kadar devam edecek efendim? 

MALÎYE BAKANI CÎHAT BÎLGEHAN 
(Devamla) — Biraz uzayacak Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Uzayacaksa, çalışma saatimiz 
tamamlanmıştır, saat 19,30 olmuştur.. (A. P. sı-
raalrmdan «devam devam» sesleri) 

21,00 de tekrar çalışma devam edecek, ara 
vermek için istirham edeceğim. (A. P. sıraların
dan, «devam edelim» sesleri) 

Bir saat sürerse sonra çalışma imkânımız ol
maz.. Bir şey yok efendim, kaldıkları yerden de
vam ederler. , 

Saat 21,00 de tekrar toplanmak üzere oturu
ma ara veriyorum, (A.- P. sıralarından Maliye 
Bakanına müteveccih alkışlar) 

Kapanma saati : 19,30, 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 21,00 

Başkan — Başkenvekili Nurettin Ok. 
KÂTİPLER — Fethi Alacalı (Tokat), Bedrettin Karaerkek (Tokat) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 42 nci birleşi
minin 3 ncü oturumuna devam ediyoruz. 

Önceki oturumda, bütçenin tümü üzerinde 
Sayın Maliye Bakanı Hükümet adına beyanda 
bulundu. Şimdi Sayın Bakan kaldığı yerden de
vam edecek, 

Buyurun Sayın Maliye Bakanı. (Alkışlar) 
MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 

(Balıkesir) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri, Elmalı hâdiseleri hakkında Yüksek Mecli
sinize nfalûmat arz ediyordum. Bu arada de
ğerli bâzı arkadaşlar, o tarihte yani 6 . 5 . 1964 
tarihinde İçişleri Bakanlığına yazı yazan valinin 
kim olduğunu sordular. Bu vali, imzada, Kâzım 
Ataman namında bir arkadaştır ve halen Antal
ya'da bulunan vali oraya Adıyaman'dan bun
dan bir müddet önce gelmiştir. Bu evvelki 
hâdiselerle uzaktan, yakından bir ilgisi yoktur. 

*Şimdi, bu hadiselerden sonra, yani 5917 sa
yılı Kanuna göre bizden evvelki iktidarlar za
manında Verilmiş kararların infazı tfe mükel
lef bulunan kaymakamın, valinin bu hareketine 
rağmen, sanki topraksız köylüleri devlet koru-
m".vovTnııs gibi bir havanın içinde, orada bu
lunan knvmakamm istifasını değerli arkadaşı
mız bu mesel eve bağladı. Aslında bir devlet ni
zamı mevcut kanunlarla idare edilir ve bu ka
nunların tatbiki: memlekette nizamın muhafa
zası. asavisin muhafazası için zaruri bulunmak
tadır. Bu^ün nasıl bir gayrimenkule bir tecavüz 
vaki oldnğu zaman onu men etmek için, daha 
önce 2311. daha sonra 5917 sayılı Kanun her 
türlü tecavüzün define idare âmirlerini mezun 
addetmiştir, binaenalevh, bu hadisesede idare 
âmirleri 5917 savılı Kanunun kendilerine ver
miş olduğu yetkileri kullanmışlardır. 

Şimdi, bir taraftan Yüksek Meclisiniz ka
nun çıkaracaktır ve haksız bir tecavüz karşı
sında bu tecavüzün defi için idare âmirlerine 
yetlri, verecektir, öbür taraftan siz bu yetkiyi 
kullandığınız zaman topraksız köylünün karşı
sında insanlar olarak tavsif edileceksiniz. Böyle 

bir iddianın samimiyetle * bağdaşır tarafı yok
tur. 

Muhterem arkadaşlar, bir gayrimenkule te
cavüz vaki olursa, bu ister toprağa olsun, ister 
apartmana olsun, ister eve olsun, ister şahsa 
olsun,. Türkiye'de kanunların teminatı altında 
yaşayan bütün vatandaşlar, kanunların kendi
lerine verdiği yetkileri kullanmak durumun
dadırlar. îdare âmirleri, emniyet makamları, za
bıta makamları bu kanunları tatbik ile mükel
leftirler. Aksi takdirde muhterem arkadaşlarım, 
gayrimenkulun, hakların bir teminatı ortada 
kalmaz. 

Şimdi, toprak reformu yapılacaktır diye, dü
zen değişecektir diye, ortanın solu diye, aziz ar
kadaşlarım devletin namusu olan tapuyu ihmal 
edemezsiniz. (A. P. sıralarından «Bravo»ı ses
leri, alkışlar) bu hadise üzerine Ulus Gazetesi
nin 19 Eylül 1967 tarihli nüshasının birinci say
fasının birinci sütununda; «Ecevit topraksız 
kövlülerle konuştu : Jandarmaları topraksız 
köylülere saldırtanlar halktan yana olduklarını 
asla söyliyemezler» diye bir de beyanat ver
miştir. 

Şimdi aziz arkadaşlarım, ne yapmak istiyo
ruz? Bugün Türkiye'de topraksızı topraklıya, 
fakiri servet sahibine, haksızı haklıya kışkırt
mak suretiyle bu memlekette bir anarşi yaratıl
mak isteniyorsa - ki yapılmak istenen budur - bu 
memlekete yazıktır arkadaşlar. (A. P. sıraların
dan «Bravo»ı sesleri.) 

Bu memleket sadece bizim, sadece sizin; sa
dece onların memleketi değildir. Topyekûn Türk 
Milletinin busrün bu topraklar üzerinde kurmuş 
olduğu son Türk Cumhuriyetidir. Bu cumhuriye
ti muhafaza etmek ise hepimize ayrı ayrı düşen 
bir vatanperverlik vazifesidir. (A. P. sıraların
dan «Bravo>» sesleri) 

Vatanperver insanlar, sırf üç beş rey almak 
için bu gibi yakışıksız, uygun olmıyan yollara 
gitmezler. Kaldı ki, hâdisenin mahiyeti demin 
de arz ettiğim gibi, tapuya istinadeden, zilyed-
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lige istinadeden bir gayrimenkul sahibinin vâki 
haksız, kanunsuz tecavüzün meni için yapmış 
olduğu bir müracaatın, kanuna göre idare âmir
lerinin bu müracaatı isaf etmesinden doğmuştur 
ve bu hâdise daha biz iktidara gelmeden, Sayın 
Ecevit'in Çalışma Bakanı olarak bulunduğu 
Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti zamanında 
bu muamele yapılmıştır. Kararlar' onlar tarafın
dan verilmiştir. Eğer haksız idilerse, eğer top
raksız köylülere jandarmalar saldırtılmış ise, 
bu saldırının mesnedi 5917 .sayılı Kanuna göre 
verilmiş kararlardır ve bu kararlar Cumhuriyet 
Halk Partisi zamanında İdare Âmirleri tara
fından verilmiştir, ' 

Şimdi muhterem arkadaşlar gene düzen 
meselesine dönüyorum. 

Burada değiştirilmek istenen düzenden bah
seden arkadaşımız Trakya köylülerinden bah
setti. Trakya'da müstahsil köylüler vardır. Bu 
köylüler sağmış oldukları sütlerini, birtakım 
aracılara satmaktadırlar ve bunu satınalan bu 
tüccar dediğimiz vatandaşlarımız peynir imal' 
etmek suretiyle satmaktadırlar. Şimdi, Cumhu
riyet Halk Partisinin sözcüsü arkadaşımız dü
zenin değişikliği için, değiştirilmek istenen dü
zen için, bunu misal olarak göstermektedir. 

Muhterem arkadaşlar, bugün mevcut mev
zuat, bankacılık sistemi, Ziraat Bankasının kre
dileri, mevcut kanunlar, Köy işleri Bakanlığı
nın çalışmaları her türlü kooperatifin kurulma
sını teşvik edici mahiyettedir. Hal böyle olunca 
Trakya'da bulunan bu süt müstahsili vatandaş
larımız bir kooperatif kurmak istedikleri tak
dirde, «Bu kooperatifi hayır, kurmıyacaksımz» 
diye hiç kimsenin müdahale etmesine imkân 
yoktur. Hal böyle olunca bu müstahsil vatan
daşlarımız Trakya'da bir kooperatif, iki koope
ratif, on kooperatif kursunlar. Biz Hükümet ola
rak kendilerinin her bakımdan yardımcısı ola
cağız. Şimdi, böyle olduğuna göre, kanunları
mız bu hususu menetmediğine göre, değişecek 
düzenin bundan dolayı olacağını söylemenin 
mânasını anlamıyorum. Bu suretle, kaldı ki Ana
yasa hükmü, kooperatifçiliği teşvik etmeyi 
âmirdir ve bizim bunun aksine bir tatbikatımız 
olduğuna dair şimdiye kadar ne kendileri tara
fından Yüksek Meclise getirilmiş bir soru, gen
soru, genel görüşme vardır, ki genel görüş
menin bir zamanlar enflâsyonu var idi, buna 
rağmen, bu enflâsyona rağmen böyle bir şey 

getirmemişlerdir; kalkıp ta bunun düzenin de
ğişikliği inin bir misal olarak gösterilmesinin 
mânası ve iddianın za'fı ortadadır. 

Yine bu düzen değişikliği için getirilen ikin
ci misal Rumeli Kavağı balıkçıları. 

Rumeli Kavağında balıkçılar var. Balık tu
tarlar bu vatandaşlar, fakat balıklarını bir so
ğuk hava deposu olmadığı için, ucuz fiyatla 
satarlar veyahut denize dökerler. Binaenaleyh 
düzen değişmelidir.. Düzenin değişmesi için se
bep bu. Şimdi muhterem arkadaşlar, eğer Ru
meli Kavağında şimdiye kadar bir soğuk hava 
deposu yapılmamışsa bunun günahı her halde 
Adalet Partisinin değildir. Kendileri 1961 den 
1965 senesine kadar iktidarda kaldılar ve arka
daşımız Çalışma Bakanı olarak Hükümette me
suliyet aldı. Niçin o tarihte bu balıkçı vatandaş
larımızın mahsullerini getirip de koyabilecekleri 
bir soğuk hava deposu yapmamıştır* Birinci 
sual bu. (A. P. sıralarından «O zaman balık yok 
mu idi» sesleri) O zaman balık vardı tabiî.. 
(A. P. sıralarından gülüşmeler). 

Şunu derhal söyliyeyim; Rumeli Kavağın'da 
balık tutan balıkçı vatandaşlarımız için, bu se
ne biz bir soğuk hava deposu yaptıracağız arka
daşlar. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) Ve bunu yaptırdıktan sonra ümidederim 
ki, artık düzenin değişmesi için bir sebep kal
maz. (A. P. sıralarından gülüşmeler, alkışlar) 

«Yine bu düzenden dolayı Adalet Partisinin 
bu bütçe ile sosyal adalet ve sosyal devlet an
layışının ne kadar yetersiz olduğu bir kez daha 
açığa çıkmıştır.» dediler ve bizim sosyal ada
leti ve sosyal devlet anlayışını ispat sadedinde 
bu bütçe ile sadece iki şey getirebildiğimizi, 
bunlardan bir tanesinin en az geçim indirimi,, 
ikincisinin de tasarruf bonolanndaki muafi
yetin kaldırılması konusu olduğunu söylediler. 
Bunları da hafife aldılar. Dediler, «Ne olacak, 
yani kaç lira getirdiler de bunu böyle göğüs
lerini gere gere söylerler...» 

Bir defa muhterem arkadaşlar, en az ge
çim indirimi 193 sayılı Kanunun meriyet tari
hi olan 1961 sensinden beri tehir edilmektedir. 
Ve dediler ki; «Bunu, haklı olduğu halde, bu 
dar gelirli vatandaşların bu hakkım Adalet Par
tisi Hükümeti iki sene müddetle vermemiştir». 
Bu iddia da tamamen hilafı hakikattir. Şu 
mânada hilafı hakkiattir. Filhakika biz bu sü
renin dolduğu 1965 senesinde Hükümet olarak 
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0 günkü malî imkânların yetersizliği sebebiy
le, o günkü iktisadi konjonktürün gereği sebe
biyle bu kanunun bir sene için tehiri hususunda 
bir kanun tasarısı sevk ettik. Ama, iki sene te
hiri için değil, bir sene için. Açın zabıtları, bu 
bir vakıadır. Bu müzakereler sırasında, Yük
sek Meclis bunu iki sene için tehir etti. Binaena
leyh meselenin iki sene tehiri Adalet Partisi Hü
kümetinin bir kusurundan veyahut hatasından 
münbais değildir. 

İkincisi; bunun bir hak olduğunu iddia edi
yor. Madem ki bir hak idi, neden kendilerinin 
mensup bulundukları partinin iktidarda oldu
ğu sırada, kendileri, de Çalışma Bakanı bulun
duğu sırada bu kanunun tehiri için kanun sevk 
ettiler, neden tehir ettiler? Şimdi meseleye 
bu yönden baktığımız zaman gene kendilerinin 
zamanında yapılmış olan her türlü hareket mu
bahtır, ama bunu Adalet Partisi yaparsa günâh
tır. Böyle bir çarpık mantığı tecviz etmeye im
kân yoktur aziz arkadaşlarım. Sonra ne yap
mışız biz, en az geçim indirimi ile? En az geçim 
indirimi ile aziz arkadaşlarım, dar gelirli vatan
daşa, işçiye, küçük memura 300 milyon liralık 
bir imkân tanımışız. Acaba Cumhuriyet Halk 
Partisi iktidarda bulunduğu günlerde ne za
man böylece vatandaşın emrine', Devlet Bütçe
sinden 300 milyon liralık bir fedakârlık yapmış
tır? Hiçbir zaman yapmamıştır. Kendisi yapmı-
yacak, siz yapacaksınız, bunu küçümseyecek ve 
bunu düzen değişikliğine bağlıyacak. 

Üçüncü; biz Hükümete gelmeden önce, se-
\ cim beyannamemizde ilân ettik. Dedik ki; «Se

nelerden beri şikâyet mevzuu olan tasarruf bo
noları, hakikaten dar gelirli bulunan, tasarruf 
etmesi imkânı olmıyan vatandaşı cebrî bir ta
sarrufa sevk etmektedir. Binaenaleyh, biz eğer 
iktidara gelirsek, reylerinizi bize verirseniz, ilk 
anda - bütçenin imkânlarına bağlıdır elbette 
bu - dar gelirli vatandaşlarımızı bu cebrî ta
sarruftan kurtaracağız», iktidara geldik ve ha
kikaten sevk ettiğimiz bir kanun tasarısı ile 
1 200 liraya kadar olan bütün ücretlerden, dar 
gelirlilerin, işçilerin almış oldukları ücretler
den 1 200 liraya kadar olandan - anlayınız bi
zim refah Devletinde ölçülerimizin ne olduğu
nu - 1 200 liraya kadar ayda kazanmıyan bir 
vatandaştan cebrî tasarruf voliyle tasarruf bo
nosu alınamaz, dedik; kanunu getirdik, Yüksek 
Heyetinizin tasvibine mazhar oldu ve 1 Mart 
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1968 tarihinden itibaren, ayda 1 200 liraya ka
dar ücret, maaş alan dar gelirli vatandaşlardan, 
memurlardan tasarruf bonosunu kaldırdık ar
kadaşlar. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) Ve bu, Devlet Bütçesine 500 milyon li
ralık bir noksan varidata sebebolmuştur. 

Şimdi, bir taraftan sosyal adaletten bahsedi
yor arkadaşlarımız, öbür taraftan bizim yap
mış olduğumuz bu işi hafife alıyor, küçüğe alı
yorlar. Bunun ciddiyetle bağdadır bir tarafı 
yoktur, aziz arkadaşlarım. 

MUSTAFA ERTUĞRUL (istanbul) — On
lar böyle yapmadılar, çünkü devirleri geçti. 

BAŞKAN — Sayın Ertuğrul, müdahale et
meyiniz 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Devamla) — Şimdi, bu düsen her vatandaşa 
göre ayrı ayrı kurulmaz muhterem arkadaşlar. 
Diizsn, Türkiye'de ya]iyan veyahut o Devletin 
hudutları rinde yayvan, hangi Devlet olursa 
olsun - bu sadece Türkiye'ye mahsus bir şey de
ğildir - her vatandaş için aynı düzen kurulur. 

Şimdi, bir taraftan temel yapıda değişiklik 
istiyorsunuz. Bu, nasıl bir değişiklik olacaktır? 
Bunun cevabını biz buradan almadık. Mirası mı, 
mülkiyeti mi kaldırmak istiyorsunuz? Aileyi mi 
kaldırmak istiyorsunuz? 

SALAHATTİN HAKKI ESATOĞLU (Nev
şehir) — Böyle söylemeyiniz. 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Devamla) — Şimdi, bu konuda Anayasa hü
kümlerini, müsaade ederseniz sırf hafızalarınızı 
tazelemek için okuyacağım. 

Şimdi, Anayasamızın 1961 de kabul edilen * 
Ve bildiğiniz gibi 1961 Anayasası bir Kurucu 
Meclis tarafından yapılmıştır ve bu Kurucu 
Meclisin zannediyorum ki yüzde 85 ten daha 
fazlası - katî bir rakam bilmiyorum - her halde 
büyük bir ekseriyeti C. H. P. li üyelerden ku
rulmuştur ve yapmış oldukları Anayasa bugün 
meriyettedir ve işin garip tarafı - bunu ben Se
natoda da söyledim, Sayın Başbakan da bunu 
Senatoda ifade ettiler - biz bugün kendilerinin 
yapmış oldkğu Anayasayı, kendilerine karşı 
müdafaa etmek durumundayız. (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) (C. H. P. sırala
rından gürültüler) 

BÜLENT ECEVİT (Ankara) — Yine anlı-
yamamışsın. 
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MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Devamla) — 35 nci maddeden başlıyor: Sos
yal ve iktisadi haklar ,ve ödevler: «Aile Türk 
toplumunun temelidir» Her halde bunu değiş
tirmek istemiyorsunuz, buna dair bir beyanı
nız yok. 

Mülkiyet Hakkı, «Herkes mülkiyet ve miras 
haklarına sahiptir. Bu haklar ancak kamu yara
rı amaciyle kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet 
hakkının kullanılması toplumun yararına aykırı 
olamaz.» 

SALAHATTIN HAKKI ESATOĞLU (Nev
şehir) — Hah, işte bu kısım. 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
' (Devamla) — Şimdi, mülkiyet hakkına ve mi

ras hakkına sahibolduğuna göre her vatandaşın, 
Elmalı'da bu mülkiyet hakkından doğan bir 
hakkın yerine getirilmesi meselesini, kalkıp ta 
düzenin değiştirilmesi için nasıl ortaya getiri
yor? (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri). 

Eğer mülkiyet hakkına riayetkar iseniz, 
Anayasa diyor ki, herkes mülkiyet hakkına sa
hiptir. (C. H. P. sıralarından gürültüler). 

SALAHATTIN HAKKI ESATOĞLU (Nev
şehir) — Tabiî herkes, yalnız ağalar değil. 

BAŞKAN —'Müdahale etmeyiniz efendim. 
MALİYE BAKANI CİHAT B1LGEHAN 

(Devamla) — Ağa, bu, vatandaştan değil mi? 
Yani, Türkiye vatandaşı değilse o başka? 
(C. H. P.. sıralarından gürültüler, gülüşmeler.) 

SALAHATT1N HAKKI ESATOĞLU (Nev
şehir) — Ama herkes ağa değil. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Köylü de. 
MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 

(Devamla) — Ha, o zaman doğru. 
ALİ İHSAN GÖĞÜS (Gaziantep) — Yalnız 

ağalar değil. 

BAŞKAN — Sayın Göğüs, Sayın Uysal, Sa
yın Akan bu şekilde müzakere yapmıyalım, 
rica ederim müdahale etmeyiniz. 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlar, zaten bu 
hususu C. H. P. nin Senatodaki grup sözcüsü 
gayet iyi ifade etti. Burada zabıtları var, onları 
okuyacağım ki, C. H. P. nin oradaki sözcüsü ile 
buradaki sözcüsünün arasındaki farkları bir 
defa daha, bilhassa sayın C. H. P. li arkadaşla
rımız da öğreneceklerdir, anlıyacaklardır. 
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I ALİ İHSAN GÖĞÜS (Gaziantep) — Sizden 
öğrenecek değiliz. 

BAŞKAN — Sayın Göğüs müdahale etme
yiniz. 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Devamla) — Hiç zahmet etmeyin Sayın Göğüs 
hepsini söyliyeceğim. Siz nasıl söylediyseniz, 
ben de bunları söyliyeceğim. 

AHMET NİHAT AKAY (Çanakkale) — 
Düzen onlardan yan mı olacak? 

BAŞKAN — Sayın Akay, hakkınız yok efen
dim, rica ederim. Ne tasvipkâr, ne de tenkidkâr 
mahiyette müdahale etmeye hakkınız yok. Ba
kan rahat konuşacak. 

MALÎYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Devamla) — Madde 40. — «Herkes, dilediği 
alanda çalışma ye sözleşme hürriyetlerine sahip
tir. özel teşebbüsler kurmak serbestir. Devlet, 
özel teşebbüslerin millî iktisadın gereklerine ve 
sosyal amaçlara uygun yürümesini, güvenlik ve 
kararlılık içinde çalışmasını sağlıyaeak tedbirle
ri alır.» Ama, yine Senatodaki konuşmasında Sa
yın Fikret Gündoğan, mütaahhitlerin, birtakım 
kapkaççı, sömürücü insanlar olduğunu, açık açık 
ilân etti. Hani Anayasaya siz bağlı idiniz? Ana^ 
yasa, hiç kimseye, özel teşebbüsü yapmıyacak-
sm, diye bir hüküm getirmemiştir. Okuyacağım 
ve işte dinlenme hakkı vardır. Çalışma şartları 
herkesin gücüne göre, yaşına göre uygun olmı-
yan bir işte çalıştırılamaz. Toplu sözleşme ve 
grev hakkı vardır, sosyal güvenlik hakkı var
dır. Sağlık hakkı vardır, öğreniminin sağlan
ması hakkı vardır. Kooperatifçiliği geliştirme 
imkânları vardır, bütün bunlar vardır muhte-

\ rem arkadaşlarım. 

Şimdi bütün bunların sonunda, bir 53 ncü 
madde var: 53 ncü madde diyor ki, «Devlet, bu 
bölümde belirtilen iktisadi ve sosyal amaçlara 
ulaşma ödevlerini, ancak iktisadi gelişme ile 
malî kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine 
getirir.» 

Şimdi değerli arkadaşlarımız diyorlar ki; 
«Siz burada yazılı olan bütün maddeleri iki se
ne içinde yerine getireceksiniz. Niye yerine ge
tirmediniz? Siz sosyal adaletin karşısmdasmız. 
Madem ki, bu iki sene içinde tatbik edilebilir idi, 
bu Anayasa 1961 de meriyete girdiğine, ve zatıâ-
liniz de bu iktidarı 1965 senesine kadar devam 

I ettirdiğine göre,, bana lütfen söyler misiniz, ne-
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den iki sene içinde bütün bu. haldarı getirmedi
niz? Bunun cevabı yok. 

SELÂHATTİN HAKKI ESATOĞLU (Nevşe
hir)—Kaynak yarattık. 

MALÎYE ' BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Devamla) — Yok bütün bunun cevabı, bunun 

ı cevabı yok. Kaldı ki... , 
SELÂHATTİN HAKKI ESATOĞLU (Nevşe

hir) — Sizi ihtilâllerden kurtardık. 

BAŞKAN — Sayın Esatoğlu, müdahale etme
yiniz. 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Devamla) — Devlet bu bölümde belirtilen ikti
sadi ve sosyal amaçlara ulaşma ödevlerini, an
cak iktisadi gelişme ve malî kaynakların yeter
liliği ölçüsünde yerine getirir. Eğer, sizin büt
çeniz buna imkân vermiyorsa ne yapabilirsiniz? 
Hiçbir şey yapamazsınız. Nitekim birgün bu 
Anayasayı yapanlardan birisinin, çıkıp da ikti
dara gelecek olan partilere böyle bir sual sora
cağını derpiş etmiş bulunan Anayasa Komisyo
nu ve bu Komisyonun Başkanı meseleyi o zaman 
halletmiş, bakın ne diyor; Anayasanın 53 ncü 
maddesinin gerekçesini okuyorum : 

«Sosyal Devletin üzerine aldığı geniş ölçüde
ki ödevler, şüphesiz ki, onun her şeyi yapmak is
terken, hiçbir şey yapamaz duruma düşmesi so
nucunu doğurmamalıdır.» Bugün istedikleri bu. 
Her şeyi yapacaksın, ama tabiî hiçbir şey yapa-
mıyacaksın. 

«Devletin göreceği işler pekçok ise de bu va
zifelerden bâzıları ancak kısmen yerine getirile
bilecektir. Bu vazifelerin yerine getirilmesi, 
Devletin iktisadî gelişmesi ve malî kaynaklariy-
le oranlı olacaktır. 

Meselâ, işsizlik sigortasının tam ölçüde ger
çekleştirilmesi, şüphesiz ki, memleketimiz için 
yakın bir istikbalde beklenemez.» Ben söylemi
yorum bunu. Bunu, Anayasa gerekçesi aynen 
yazıyor. Değerli arkadaşlarımız merak ederlerse 
okusunlar ye hakikaten okumalarını tavsiye ede
rim. Çünkü, talepte bulunabilmek için, o tale
bin is'af edilebilir halde olması lâzımgelir. Aksi 
takdirde, muhal ile uğraşılmaktadır, demektir. 
Demek ki, işsizlik sigortasının tam ölçüde ger
çekleştirilmesi, şüphesiz ki, memleketimiz için 
yakın bir istikbalde beklenemez. İşte bu madde 
hükmü, prensibolarak tanınan sosyal ve iktisadi 
hakların fiilen gerçekleşmesinin realitelerle, ha-

I yal ile değil, realitelerle sınırlı olduğunu ifade 
etmektedir. 

Şimdi, bu düzen değişikliğini istiyen arka
daşlarımız, bu maddeyi unutur görünmektedir
ler. 

Bu düzen değişikliği ile ortaya konulan araz 
tablosu, tedavi ile karşılanmıyor. Yani ne
dir; bugün değiştirilmek istenilen düzen nedir; 
bu düzeni nasıl değiştireceksiniz, neleri geti
receksiniz hususunda sarih bir cevap almak im-, 
kânını maalesef bulamadık. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, vâki konuş
malar sırasında; İktisadi Devlet.Teşekkülleri
nin bugün bir partizanlık ve rüşvet aracı hali
ne getirildiği bu kürsüde ifade edildi. 

Muhterem arkadaşlarım, böyle yuvarlak 
birtakım sözlerle ithamlarda bulunmak doğru 
değildir. Bizim için herkes, bilfarz benim için, 
kasaba avukatı, derler, bu işi beceremedi, der
ler. Ama, bizim için, mensup bulunduğum 
Hükümetim için, iktidarımız için hiç kimse; 
«hırsız» diyemez, «rüşvet alıyor» diyemez, «rüş
vete vasıta oluyor» diyemez arkadaşlar. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, sürekli alkışlar) 

Eğer, böyle bir rüşvet iddiası var ise, ken
dilerinden rica ediyorum; bütün milletin huzu
runda buraya getirsinler, kim, kimden, ne 
zaman, niçin, hangi sebeple rüşvet almıştır; 
bunu ispat etmeleri lâzımdır. İspat etmedikle
ri takdirde, milletin nazarında elbette müfteri 
duruma düşeceklerdir. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) 

Bunun tatbikatı bundan evvel olmuştur muh
terem arkadaşlarım. Böyle el altından; işte 
hırsızlık oluyor, rüşvet oluyor, para alınmış
tır, yüzde on alınmıştır, gibi birtakım iddia
lar yapılmış ve bunların neticeleri de milletin 
gözü önünde cereyan etmiştir. Bu tutmaz ar
tık. Bu her zaman, «Kurt geliyor, kurt geli
yor» diyen çobanın hikâyesine benzer arkadaş
larım. 

Biz sosyal adaleti* tesis etmek için ne yap
mışız muhterem arkadaşlarım? Bahsediyorlar 
ya; «İki senede bir şey yapmadınız.» Bugün biz, 
Türkiye'nin yüzde 75 nüfusunu kapsıyan çift
çinin alınterini, başkalarının hayal etmediği 
nisbette değerlendirmiş bir iktidar olarak ifti
harla bunu burada ifade etmek isteriz. (A. P. 

I sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
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Geliyorlar, burada diyorlar ki; «Pancar fi
yatlarını artırmadınız.» öbür taraftan şekere 
50 kuruş zam yaptığımız zaman, geliyorlar di
yorlar ki; «Siz müstehlikin şekerine el attınız.» 
Ve yine ilâveten diyorlar~ki; «iktisadi Devlet 
Teşekkülleri verimlilik gayesiyle hareket et
memektedir.» Şimdi bu üç noktanın bir arada 
telifi imkânı olup olmadığını sizin takdirlerini
ze bırakıyorum. Şekere zam yapmadığınız za
man, pancar müstahsilinin parasını nereden 
vereceksiniz? 6 kilo pancardan 1 kilo şeker çı
kıyor, 197 kuruşa mal oluyor. Peki zam yaptı
ğınız zaman kaça mal edeceksiniz? Aradaki 
farkı kimden alacaksınız? Şeker Kanununa gö
re Devlet yüzde on kâr garantisi vermiştir 
şeker şirketlerine. Şeker şirketlerine verilmiş 
olan bu yüzde on kâr garantisini Hazineden 
ödiyecek3İniz. Hazineden kimin parasını ala
caksınız? Yine birtakım vatandaşlardan alın
mış olan paralarla bu zararı ödiyeceksiniz. 
Sosyal adalet bu mu? Trakya çiftçisinden, 
müstoluılından bahsetti. Trakya çiftçisi kendi
lerinin iktidarı zamanında ayçiçeğ'ni seksen 
kuruşa satıyordu. Biz geldik, taban fiyat koy
duk; 183 kuruşa sattı. 

HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) — 
Yalan, yalan, 180 kuruca değil. 

BAŞKAN — Sayın Tahsin Uzun, müdaha
le etmeyiniz. Sayın Tahsin Uzun, müdahalenin 
yersiz ve usulsüz olduğunu müdriksiniz. Bu 
idrak içerisnde hareket ediniz. 

HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) — 
Yanlış söylüyor. 

BAŞKAN — Doğru veya yanlış. Doğru söy
lemenin dahi kendisine has bir usulü var. O 
usule riayet mecburiyetindesiniz. 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Devamla) — Ege çiftçisinin 180 kuruşa sat
makta müşkülât çektiği üzümü 280 kuruşa sa
tıyorlar. Ege'de 80 kuruşa satamadığı inciri 
bugün 133 kuruşa satmaktadır. Karadeniz-
de fındığın fiyatını beş liradan aşağı düşür
medik. Milyonlarca Karadeniz köylüsü bugün 
ümidini fındığa bağlamıştır, bu köylünün, bu 
müstahsilin satmak üzere getirdiği fındığı beş 
liradan aşağı düşürmedik. Yedi seneden beri 
çaya zam yapılmıyordu arkadaşlar. Yedi sene
den beri ilk defa A. P. Hükümeti, üç lira olan 
çay fiyatını 350 kuruşa çıkardı. Pamuğu 180 
kuruştan satmakta olan müstahsil bugün 240 
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kuruşa satmaktadır. Acı pirinçten bahsettiler. 
Acı pirince Antep üzümü dediğiniz doğru. Bu 
istihsal fazla vardır. Bunu kabul ediyoruz, doğ
ru. Bu istihsal fazlası elbette memleketlerin 
başında bir problemdir. Bu sadece Türkiye'ye 
mahsus bir problem de değildir. Ama onun da 
çaresini aramaktayız. 

Acı pirince senelerce dokunmadılar. Ama 
biz acı pirince taban fiyat verdik, ayrıca 
Devleti de piyasaya soktuk. Hububatta; buğ
dayı 68 kuruştan 78 kuruşa biz çıkardık. Zey
tin, zeytin yağı ve müstahsilin bugün istihsal 
etmiş olduğu bütün mahsullerin yüzde sek
senini fiyat dalgalanmalarından kurtarmak 
suretiylo Türk köylüsüne, Türk çiftçisine alın-
terinin karşılığını verdik. Bu sosyal adalet 
değil mi? 

Montaj sanayimden bahsettiler. Muhterem 
arkadaşlar, bu montaj sanayii hakkında de
ğerli arkadaşım Sanayi Bakanı usun uzun iza
hat verecek. Yalnız şurasını söyliyeyim ki, bu 
sık sık bahsettikleri montaj sanayiinden hep
sinin kuruluş kararnamelerini sayın sözcü 
arkadaşım imsa etmiştir. Biz A» P. Hükümeti 
olara1: bugüne kadar tek bir montaj sanayiine 
mü/ı&ade etmiş değiliz. Müsaade buyurun 
da, yıni insan garip oluyor; hem kendin ku
rmaksın, hem bunun kötü işlediğinden bahse
deceksin, ondan sonra kalkıp montaj sana
yini tr.rkid edoceksin. 

Olmaz böyle şey arkadaşlar. 
Şimdi muhterem arkadaşlarım, bir maden 

hikâyesi var; ona temas edeceğim. Bundan ev
vel petrol konusundaki görüşmeler sırasında 
değerli aûıadaşım Enerji Bakanı Rsfet Sezgin 
bu konuda gayet müdellel bir şekilde konuştu 
amr. anlaşılan, meselo mütemadiyen getiril-
mo^ istenmektedir. Buna da müsaade edorseniz 
bütçenin bu umumi havası içinde arzı cevap 
etmeden geçemiyeceğim. 

Bu petrol Kanunundan bahsediyorlar. Pet
rol Kanunu bildiğiniz gibi 1954 yılında çıka
rıldı. Vo 1960 yılından 1961 yılma kadar 
Millî Birlik hükümetleri zamanında ve 1961 
yılından 13 Şubat 1965 tarihine kadar O. H. P. 
tarafından bu Petrol Kanunu tatbik edildi, 
hiç kimse şikâyet etmedi. Onun arkasından 
biz iktidara geldik, yeni bir mesele de olmadı, 
b'r hâdise de olmadı. Sonradan bir petrol me
selesi ortaya çıktı. Demin de arz ettiğim gibi 
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0. H. P. iktidardan düştükten sonra birçok 
meseleleri, ben yapacaktım, diye ortaya çıkar, 
bu onların âdetidir, bunu kendileri do ifade 
ettiler burada; «Biz 1950"de toprak reformu
nu yapacaktık, ne'yapalım Demokrat Parti 
geldi. Sonra yapmak istedik' btai düşürdünüz, 
yapmadık» dediler. Petrol Kanunu için de aynı 
şeyi söylüyorlar. 1965 tarihine kadar iktidarda 
kaldığınız halde Petrol Kanununun tek madde
sini değiştirmemiş olmanıza rağmen butfün kal
kıp da bizim önümüzo petrol dâvası diye, pet
rol meselesi diye bir meseleyi çıkarmanın sa-
miyetle bir alâkası olmadığı ve bunu sırf rey 
toplamak için ortaya atılmış ve memleket 
menfaatleri dışında ufak parti hesaplariylc 
ortaya atılmış iddialar olduğu meydandadır. 
1961 yılına kadar Batman rafinerisi hariç Tür
kiye'de rafineriler fpayette delildi. K~< olu
yor? 1961 de 344 003 ton hampetrol ve 
1 413 000 ton mamul mahsul istihsal edilmiştir 
1962 de 1950 den sonraki iktidarın kurduğa 
rafineriler faliyete başlayınca mamul mahsn.7 

ithalâtımız 340 000 tona indimi tf'bi avncr 
578 000 ton nvvrnl (^ ibwv,rt'','l*vvir,+i''"* p-*oio.~»^ 
olaraik hampetrol fiyatlariyle mamul fiyattan 
arasında % 50 fark olduğunu ?Ö3 önüne alır
sak rafineri yapma politikasının müspet yön 
deki etkisi pek aşikâr olarak ortaya ç Kmak 
ladır. 1964 yılında veya 1963 yılındaki ikti 
darlar görüşlerini terkad'p yeni rafinerilerin 
inşasına veya mevcut rafinerilerin tevsiine baş
lanmış bulunsalardı 1967 yJında 315 000 ton 
mamul mahsul ithal edilmiyecek ve 1968 yılın
da 500 000 tondan fazla mamul ithaline mec
bur olunmıyacaktır. Bu belli düşünce Türk 
halkının çalışma kudretine, kalkınma süratine 
inanmamakta ve bu kalkınma hızına inanma
dığı için bu büyük tesirleri {kurmaya yanaşma
dığı gibi kurulmasını da engellemeye çalışmak
tadır. A. P. iktidarı Türk halkının süratle 
refah seviyesine ulaşması için a^ döviz sarf 
ederek petrol ithal edip dövizleri diğer saha
lara yatırmak için 1965 y l ı başında 4,9 mil
yon ton olarak devraldığı rafineri kapasite
sini 1967 yılında filen 0 milyon tona çıkar
mış ve 1968 yılında 7 m'lyon ton, 1970 yılında 
10 milyon t-on. 197t yılında 13 milyon tona 
ulaşmasını planlamıştır. 

Şimdi, volfram madeninden bahsettiler. Bu
nun hakkında da kısaca malûmat vereyim. 10 

milyon ton rezervi tesbit edilen Uludağ'daki 
volfram madeni 1951 -1954 yılları arasında MTA 
tarafından yapılan çalışmaları müteakip Etd-
banka devredilmiştir ve 14 . 10 . 1967 tarihin
de alınan bir muciple elli yıl müddetle imtiyaz 
hakkı Etibanka verilmesi kabul edilmiş ve bu 
madenler Etibank çalışmalarına katılmıştır. 
Bu açık hakikat karşısında kalkıpta «volfram 
madenini sattınız» demenin ne mânaya geldiği
ni Yüksek Meclisin takdirlerine arz ediyorum. 
Bu suretle, iftira kampanyalarına yeni bir te-
.im petrol ve bor'a bir de volfram ilâve etmek 
jurctdyle vatandaşın zihnini bulandırmak iste
mektedirler. Senatoda bütçe müzakereleri baş
lamadan evvel C. H. P. lüer tarafından ortaya 
atılıp cevabını aldıkları ^ halde bor mineralleri 
hususundaki iftiralara Yüce Meclisin önünde 
levam etmekten çekinmediklerini üzüntüyle 
müşahade etmekteyiz. 

Bahsettikleri şirket ilk imtiyazı, C. H. P. 
sözcüsünün ifade ettiği gibi, 27 . 10 . 1950 de 
ümamıştır. 10 Nisan 1927 de bir İngiliz'e veril
miş bulunan imtiyaz 27 . 10 . 1950 tarihinde 
mevcut Maden Nizamnamesinin ve sonradan 
mkan kanuna uygun olarak devralmıştır. Yani, 
.fade edildiği gibi imtiyaz verilmemiş, imtiyaz 
>ir İngiliz'den, bir ingiliz şirketine devredilmiş 
ve 6 . 1 . 1956 tarihinde Türk Boraks A. Ş. ne 
levredilmiştir. 1955, 1959 ve 1960 ta verilmiş 
yeni imtiyaz yoktur. 1927 yılında verilen imti
yaz ise... 

HÜDAÎ ORAL (Denizli) — Ne zaman veril
miş? İmtiyaz verilme tarihini lütfen tekrar 
3der misiniz? Hangi tarihte verilmiş. 

BAŞKAN — Sayın Oral, Sayın Oral, Sayın 
Oral. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Soruyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Soramazsınız efendim, bir şey 
soramazsınız. Soru soramıyacağınızı gayet ya-
kinen biliyorsunuz. Soramazsınız. Çünkü, bu 
müzakere, musahabe değil. 

HÜDAÎ ORAL (Denizli) — Bir yanlışlık 
var. 

BAŞKAN — Bir yanlışlık varsa onu izah 
edersiniz, soramazsınız. Buyurun Sayın Bakan. 

HÜDAÎ ORAL (Denizli) — Sayın Başkan, 
sual sormak hakkımız var, değil mi? 
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BAŞKAN — Sual, söz bittikten sonra İç

tüzüğün maddei mahsusuna göre sorulur, bili
yorsunuz tabii. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — öyleyse söz is
tiyorum Sayın Başkan. 

MALÎYE BAKANI GtHAT BİLGEHAN 
(Devamla) — Bu konuda muhterem arkadaş
larım, demin de arz ettiğim gibi, kıymetli ar
kadaşım Enerji Bakanı gerekli cevabı vermişti, 
ben sadece hâtıralarınızı tazelemek için bunları 
söylüyorum. Kendi bütçesi konuşulduğu zaman 
Sayın Hüdai Oral'a bol bol bu meselelerde iza
hat verebilir. 

HÜDAÎ ORAL (Denizli) — Aa... öyle şey 
yok. Kaçmak yok. 

BAŞKAN — Sayın Oral 
MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 

(Devamla) — Şimdi Sayın Oral'ın imzasını ta
şıyan vesika, burada muhterem arkadaşlarım. 
Vesikayı okuyacağım. 

«Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
Bakanlığa 

Vilâyeti : Eskişehir 
Kazası : Seyitgazi 
Köyü veya mevkii.: Salihiye 
Madenin cinsi : Bor tuzu 
Ruhsatnamenin tarihi : 4 . 11 . 1960 
Numarası : 24 233 
Sınırları : Kuzeyi A kesişme noktasından B 

kesişme noktasına doğru hat. Doğusu ve Güne
yi; B kesişme noktasında, Kuruçeşme'ye doğru 
hat. Batısı; Kuruçeşme'den hudut başlangıcı 
olan A kesişme noktasına doğru hat. 

İşletme hakkı talebi tarihi : 23 Ekim 1962 
Ruhsatnamenin sahibi : Türk Boraks Maden

cilik A. Ş. 
Yukarda yazılı ruhsatnameye müsteniden 

arayıcısı tarafından...» 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Sıtkı Yırcalı, 
Sırrı Yırcalı, Câbir Selek. 

MALİYE BAKANI CİHAT BİGEHAN (De
vamla) — Aramakla meydana çıkarılan maden 
için işletme hakka talebedilmiş, tevdi olunan ve
sikalar fen heyetimizce tetkik edilerek, tarzı 
tanzim itibariyle uygun bulunduğundan, hari
talar mahallinde arza tatbik ve raporundaki ma
lûmat Mühendis Sıtkı özkazanç ve Topoğraf 
Nejat Günal taraflarından yerinde kontrol edil
miştir. 

1. Sahanın ruhsatname hududu dâhilinde 
kaldığı, diğer maden sahalarının tedahülü bu
lunmadığı, haritanın arza uygun olduğu. 

2. Raporunda gösterilen aramaların tama
men yapıldığı, mevcut rezervin kemiyet ve key
fiyet bakımından rapor muhtevasına uygun ve 
bir işletme tesisine elverişli cevheri ihtiva et
tiği. 

3. Kemiyet ve keyfiyeti, iktisadi ve fennî 
şartları, memleket ekonomisinde çeşitli ihtiyaç
lara göre yeri ve ehemmiyeti nazara alınarak 
madenin 40 yıl müddetle işletme imtiyazı mev
zuu olabileceği beyan edilmiştir.» (C. H. P. sı
ralarından «Beyan deniyor» sesleri) 

Beyefendiler, lüzum yok, biz alışkın değiliz 
değiştirmeye, aynen okuyorum. 

«Bu itibarla, 
A) Bahis konusu Bor tuzu madeninin saha 

sınırlarının muayyenliği ve madenin kemiyet ve 
keyfiyet itibariyle bir işletme tesisine elverişli 
cevheri ihtiva etiği tahakkuk etmiş olduğundan 
6309 sayılı Maden Kanununun 271 sayılı Ka
nunla değişik 49 ncu maddesi gereğince made
nin bulunmuş maden sayılmasına ve arayıcısı 
Türk Boraks Madencilik Anonim Şirketinin bu
lucusu olduğunun kabulüne. 

B) Mezkûr madenin Maden Kanununun 
51 nci maddesi gereğince kemiyet ve keyfiyet, 
iktisadi ve fennî şartlarına göre 40 yıl müd
detle isletme imtiyazı mevzuu yapılmasına 
aynı kanunun 52 nci maddesine göre maddenin 
işletmesinin teknik ye iktisadi ve malî şartları 
ve işletme hakkı sahibinden alınacak teminat 
miktarını gösterir şartnamenin İsrar edilerek bu 
husustaki gerekli muamelenin ifasına müsaade
lerini saygılarımla arz ederim. Maden Dairesi 
Reisi Haznedaroğlü, imza.» 

Yani, diyor ki, buna müsade edeceğiz, lütfen 
bu müsaadeyi verin diyor. Altında «olur. 
29 . 4 . 1964, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı, 
Hüdai Oral.» (C. H. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar.) (A. P. sıralarından «yuh» ses
leri.) 

Şimdi muhterem arkadaşlar, bir taraftan bu
na «olur» diyeceksin, öbür taraftan da halkın 
huzuruna gideceksin «Adalet Partisi madenleri 
satıyor» diye yalan söyliyeceksin. Buna Türki
ye'de inanacak kimse yoktur arkadaşlarım. (A. 
P. sıralarından «bravo» sesleri, alkışlar) Hepi
miz bu memleketin çocuklarıyız, Sayın Başbakan 
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bunu ifade etti, biz madeni, biz petrolü, biz yer-
altınm her hangi bir şeyini değil, bu memleketin 
tek taşını dahi kimseye satmayız, kimseye ver
meyiz arkadaşlarım. (A. P, sıralarından «bravo» 
sesleri, alkışlar.) 

Muhterem arkadaşlarım, artık konugnaznın 
sonuna doğru geliyorum. Bu düzen meselesinin 
gerçekten bu konuşmalar sırasında dahi bir vu
zuha kavuşmadı, hangi kanunları, hangi düzeni 
değiştirecekleri söylenmedi, sadece bir iki mi
salden, belki onların sebeplerinin ne olduğunu, 
çarelerinin ne olduğunu ifade ettim. Balıkçılar 
meselesini burada huzurunuzda hallettik. Buna 
rağmen hâlâ düzen meselesi bizzat 0. II. P. nin 
kendisi içinde dahi vuzuha kavuşmuş değildir. 
Bu vuzuha kavuşmadığı müddetçe, Senatoda da 
ifade edildiği gibi, bu düzenin ne olduğu, ne ya
pılacağı, hangi düzenin değiştirileceği, hangi dü
zenin getirilemiyeceği hususu tesbit edilmediği 
müddetçe, değiştirilmek istenen düzenin Anaya
sa düzeni olduğunu söylemekte devam edece
ğiz. 

CEVDET GEBOLOĞLU (Bitlis) — Onlar, dü
zenbaz. 

BAŞKAN — Sayın Geboloğlu, müdahale yok, 
takviye yok, tasvip yok. 

MALİYE BAKANI CİHAT BÎLGEHAN 
(Devamla) — Şimdi muhterem arkadaşlar, bu 
düzen meselesine son vermeden önce Cumhuri
yet Senatosunda bütçenin tümü üzerindeki mü
zakereler sırasında C. H. P. Grupu adına konu
şan Sayın Fikret Gündoğan'm bu düzenle ilgili 
olan konuşmalarından bir iki pasaj vereceğim. 

Şimdi ben burada sordum, «Anayasa herke
sin mülkiyet hakkına sahibolacâğmı ifade etmiş
tir, siz bu mülkiyeti mi değiştireceksiniz?» de
dim. Buradaki arkadaşlarım hayır dediler, yer
lerinden. Konuşmada yok böyle bir şey... Ama 
buna mukabil Senatoda C. H. P. Grupu adına 
konuşan Sayın Gündoğan «Anayasanın yazdığı 
gibi, mülkiyet düzeninde de kamulaştırma yolu 
ile veya bir zümrenin diğer zümreyi ezmiyece£d 
müşahede edildiği zaman bunu da değiştirece
ğim.» diyor. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Tabiî 
toprak reformu budur. 

MALÎYE BAKANI CİHAT BÎLGEHAN 
(Devamla) — Bunu da değiştiririn,. diyor. 

KÂMRAN EVLİYAOÖLU (Samsun) — 
Bilmediğiniz şeyi size öğreteceğiz. 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Devamla) — Beyefendi, o demin okuduğum 
yazının size aidolduğunu bilmiyordum. Bilsey
dim gazetede dahi okumazdım. 

KÂMRAN EVLİYAOÖLU (Samsun) — 
öğreneceksiniz. 

BAŞKAN — Sayın Evliyoğlu, hiç kimsenin 
kimseye bir şey öğretmesinden evvel, herbirimiz 
usulü öğrenelim, rica ederim. 

MALİYE BAKANI CİHAT BÎLGEHAN 
(Devamla) — Ve «Bu düzen bozuktur, biz bili
yoruz ki, birtakım mülkiyetlerde, meselâ arsa 
mülkiyetlerinde, yerinde duran arsaların hiçbir 
şeye hiçbir iktisadi faaliyet katkısında bulunmı-
yan insanların elinde birdenbire yüzlerce, binler
ce, yüzbinlerce lira değere ulaştığını biliyoruz. 
Biz böyle işliyen, bir şahsa üstünlük sağlıyan, 
kudret sağlıyan'bir arsa düzenine, mülkiyete ta
allûk etse de yanlıştır.» diyor. 

Yine Sayın Gündoğan bu konuda, demin de 
ifade ettiğim gibi, mütaahhitlerin bu düzenden 
açıktan açığa 2,5 milyar lira para kazandığını 
ifade ederek, bu kazançlarının haksız olduğu, 
vergi vermedikleri ve böylece Türkiye'de Ana
yasanın teminatı altında bulunan çalışma ve iş 
tutma hürriyetlerinin teminatlarının bugün için 
değiştirilmesi lâzımgeldiği konusunda beyanla
rı var. Vaktinizi almamak için konuşmıyacağım. 

Son olarak Zonguldak olaylarına temas ede
ceğim. 

Halk Partisi sözcüsü Zonguldak olaylarını 
izah ederken hâdisenin müsebbibi olarak Hükü
meti göstermiş ve «Ücret azlığı ile partizan ida
re bu olaya meydan vermiştir.» demiştir. 

Tamamiyle hilafı hakikat olan bu iddiaya ce* 
vabımız şudur: Asgari ücret, iddia edildiği gibi, 
15 liradan 14 liraya indirilmemiştir. Aksine, 
831 kuruştan lö liraya çıkarılmıştır. Sayın söz
cü, Çalışma Bakanı iken 11 Ocak 1964 tarihinde 
Ereğli Kömürleri işletmesi ile Zonguldak Ma
den işçileri Sendikası arasında imzalanan top
lu sözleşme ile asgari ücret 11 lira olarak tes
bit edilmiştir. Aynı tarihte» yani sayın sözcü
nün vekil olduğu tarihte, onun emriyle tesbit 
edilen asgari ücret 850 kuruştur. Bu husus, 
resmî evrakların tetkikinde, her hüsnüniyet 
sahibi tarafından görülecek kadar açıktır. 

Zonguldak hadiseleriyle ilgili olarak parti
zan idarenin sebebolduğunu iddia ettiler. Şimdi 
sizlere bu konu ile ilgili bir beyan okuyaca-
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ğım. Beyan şudur : «iktidar Karabük, Zon
guldak ve Ereğli işletmelerinde çok partizan
ca politika gütmüştür. Bu olaylar iktidarın 
aklını başına getirmelidir.» Sayın sözcünün 
aynı konudaki beyanatı da şudur : «Kusur iş
çilerin değil, partizan siyaset adamlarına aittir. 
Olayların Hükümete ders olmasını dilerim.» 
Bu iki beyanat, görüldüğü gibi, aynı mâna 
ve mahiyettedir. Şimdi aynı mahiyette olan bu 
beyanlardan ilk okuduğumun kime aidolduğu-
nu söyliyeceğim. Bu beyanat T. i. P. nin Ma
latya'da Kongresinde aldığı katar üzerine ku
rulan DiSK'in başkanına, Devrimci İşçi Sen
dikaları Konfederasyonu Başkanına aittir. 

Tarım iş Kanunu ile ilgili beyanlarına ge
lince : Bu kanun iktidarları zamanında hazır
landığını ve hâlâ Başbakanlığa bile gönderile
mediğini ifade etmiştir. 

BÜLENT EOEVİT (Zonguldak) — Kanu
nun hazırlıklarının yapıldığını söyledim. 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Devamla) — Mesele yoktur, kendileri zama
nında hazır olduğunu iddia ettikleri ve yahut 
hazırlıklarının yapıldığını bildirdiği tasarı, bir 
mütehassısın raporundan ibaret idi. 

işsizlik sigortasiyle ilgili beyanlarına ge
lince ; bunları demin arz ettim. Yalnız bu ara
da «değerli sözcü siz Adalet Partisi olarak 
ilk iktidara geldiğiniz zaman işçi kanı akıttı
nız» diye bir cümle sarf etti ve bu arada güya 
Adalet Partisi iktidarı zamanında bu hâdise
ler dolayısiyle «onları bir esir kampında gibi 
çalıştırmaya ve göz hapsinde tutmaya başlamış
tır» dedi. Bu doğru değildir muhterem arka
daşlarım. İki, üç gün devam eden bu kanun
suz grev halinde dahi bir tek işçi, bir tek as
ker veya jandarma ile karşı karşıya gelme
miştir. 

Maziye gittiğimiz zaman, sözlerimin başın
da da ifade ettiğim gibi, Zonguldak'ta Zongul
dak halkı bir esir gibi maden ocaklarına gön
derilmiş ve orada, hattâ boğaz tokluğuna bile 
değil, çalıştırılmıştır. 

Emirdağlı Bayram'ın hikâyesinden bahsetti. 
Bunun doğru olmadığını vesikalarla ispat et
tim. Ben size Zonguldak'ta onların iktidarla
rı zamanında cereyan etmiş olan ve hakikate 
uyan bir hâdiseyi anlattığım zaman, ümide-
derim ki, sizler müteellim olursunuz. Bugün 
hiçbir suretle ne jandarması ile, ne politikası 

ile, ne her hangi bir baskı vasıtasiyle değil, 
ücretlerini artırmak suretiyle çalıştırdığımız 
bu işçilere türlü bühtanı yapmış olanların yü
reklerinin sızlayıp sızlamıyacağını bilmiyorum. 

Çaycuma'nın Şeyhoğlu köyünden, bir işçi 
değil, mükellefiyete tabi bir vatandaş, Meh
met, babası .ölmüştür ve cenazesine gelen işçi, 
babasını defnetmeden boynuna ip bağlanmak 
suretiyle atlı jandarmalar tarafından tekrar 
maden ocağına sürüklenmiştir. Bu vakıadır, 
bu hâdiseden hiç olmazsa utanmalarını kendi
lerine tavsiye ederim. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) (C. H. P. sıralarından 
«Hangi yıl?» sesleri) 

1965 te kana buladınız dediler, 1965 te biz 
iktidara geldiğimizden daha çok kısa bir za
man geçmişti. 1965, bizim tek başımıza iktida
ra geldiğimiz sene değildir. Bu Koalisyon dö
neminde de hakikaten bugün dahi üzüldüğü
müz bâzı hâdiseler oldu Zonguldak'ta. Zongul
dak'ta bâzı hâdiseler oldu, ama şunu söyliye-
yim ki, Zonguldak'ta vali olan zat C. H. P. nin 
Bilecik eski il başkanı idi. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerimin sonuna 
geldim. Bütçenin tümü üzerinde beyanlarda 
bulunan parti sözcülerinin, Sayın Güven Partisi 
sözcüsü, Sayın Y. T. P. sözcüsü, Sayın M. P. 
sözcüsü ve diğer sözcülerin tenMdleri elbette bi
zim parti programımız, Hükümet programımız 
çerçevesi içinde değerlendirilecektir. Bu konu
da vatanperverine yapılmış bulunan tenMdlere 
huzurunuzda teşekkür ederim. 

Sözlerimi bitirirken bir noktaya daha temas 
etmek istiyorum : Hepinizin ve radyolara inti
kal etmesi sebebiyle bütün milletin bildiği gibi, 
ban Maliye Vekili olarak huzurunuzda Bütçeyi 
takdim ettiğim sırada hiçbir partiye, hiçbir 
grupa en ufak bir imâda dahi bulunmadan tam 
bir ciddiyetle, bütün hakikatleri cesaretle ortaya 
döktüm. Ama bunu takiben çıkan sözcü arka
daşlarımızın bir kısmı benim söylediğim bu 
ciddî mevzuları bir tarafa bırakarak birtakım 
iddialarla, birtakım olmaz isnatlarla, birtakım 
iftiralarla bize taaruz ve tecavüz ettikten sonra 
artık ben bir Hükümet üyesi olarak, bir partili 
olarak bunlara cevap vermek durumunda idim. 
Bu bakımdan eğer sözlerimin bâzıları bâzı ar
kadaşlarımız için, benim de arzu etmediğim şe
kilde, acı olduj^a bundan dolayı Yüksek Hu
zurunuzda tekrar özür diler ve bu kıymetli ten-
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Mdlerinizden dolayı teşekkürler eder, bütün 
•Meclise saygılar sunarım, aziz arkadaşlarım. 
(A* P. sıralarından «bravo» sesleri, şiddetli ve 
devamlı alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Hüdai Oral. 
HÜDAİ ORAL (Denizli) — Sayın Başkan, 

Sayın Maliye Bakanı şahsımı istihdaf ederek 
ve zapta geçen «yalan söylüyor» kelimelerini' 
de kullanmak suretiyle (A. P. sıralarından «doğ
ru söyledi» sesleri) bana tamamiyle başka şe
kilde olan bir durumu isnadettiklerinden 95 nci 
madde gereğince, yüksek takdirinizi kullana
rak söz vermenizi istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Oral, Sayın Bakan sizi 
kasdederek «yalan söylüyor» ibaresini kullan
madı. Sayın Bakan burada bir vesika okudu. 
Eğer okunan vesikanın sizinle ilgisi olmadığı 
mahiyetinde bir beyanda bulunmak istiyorsanız 
buyurunuz. Yalnız 95 nci maddenin niçin kul
lanılması gerektiğini, evvelemirde, iyice tâyin 
etmek gerekir. 95 nci madde, münhasıran zâtı 
hakkında taarruz vâki olan veya ileri sürdüğü 
mütalâa hilâfına kendisine bir fikir isnadolunan 
milletvekilinin o isnattan kurtulabilmesini temin 
için konmuştur. Lütfen, bu sınır dâhilinde bu
yurunuz. Yalnız Sayın Oral, ölçüyü tâyin et
tik, lütfediniz onun haricine çıkmayınız. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Muhterem arka
daşlarım, evvelâ değerli Başkana, gerçekten bir 
milletvekiline yapılan bir muamele sebebiyle sa
vunma hakkını kullanmak üzere talebi terviç 
buyurdukları için şükranlarımı ifade etmek iste
rim. 

Değerli arkadaşlar, Sayın Maliye Bakanı ar
kadaşımız, Sayın Enerji Bakanı Sezgin arkada
şımızın boraksla ilgili gerek basına ve gerekse 
Senatoda yapmış olduğu konuşmaya atıf yap
mak suretiyle burada görüşlerini ifade buyur
dular. Ben de zamanımızda olan bir olay sebe
biyle boraksla ilgili olarak Yüksek Meclisi, yal
nız bu noktaya münhasır olmak üzere, aydın
latmaya çalışacağım: (A. P. sıralarından: «Bun
lara lüzum yok» sesleri) Lütfediniz, bu konu
da vesikanın ne olduğunu size arz edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de dünyanın 
en büyük ve değerli Boraks madenleri var. 
Kuzey, Güney ve Batı Amerika'daki Boraks ma
denlerinden daha değerli Boraks madenleri bu
lunduğu 1965 yılından sonra tesbit edilmiş bu
lunmaktadır. Bu da iftihar edebileceğimiz bir 

konu. Dünya Boraks madenleri bir şirketin, ve
sika ile ilgili olarak arz ediyorum, (Borax Con
solidated Limited) adlı bir İngiliz şirketinin in-
hisarındadır. (Borax Consolidated Limited) 
adlı İngiliz şirketi Türkiye'ye ilk defa 1950 yı
lında Boraks madenlerimizle ilgilenerek gelmiş 
bulunuyor. Bu arada da, aynen okuyacağım 
kararname ile Türkiye'de işletme imtiyazını al
mış bulunuyor. 

Kararnameyi aynen okuyorum : «27.10.1950 
tarih, 3/12002 sayılı Bakanlar Kurulu kararı. 
Balıkesir İlinin Susurluk ilçesi sınırları içinde 
Sultançayır'ı, Aziziye, Yıldız ve Demirkapı köy
lerinde bulunan ve 16 . 2 . 1938 tarihli ve 
2/8177 sayılı karar gereğince işletme imtiyazı 
İngiliz uyruğu Simith üzerinde bulunan Borasit 
madeni imtiyaz hukukunun bütün haklar, men
faatler, borçlar ve taahhütleriyle birlikte İngil
tere'de (Borax Consolidated Limited) ortaklı
ğına devredilmesi Ekonomi ve Ticaret Bakanlı
ğının 10 . 10 . 1950 tarihli. 41986 sayılı yazı
lan üzerine, 4268 sayılı Kanunun 25 nci madde
sine göre Bakanlar Kurulunca 27 . 10 . 1950 
tarihinde kararlaştırılmıştır.» (A. P. sıraların
dan : «İmzalar?» sorusu) Lütfediniz efendim, 
arz edeceğim. 

Balıkesir'deki madenlerimizin imtiyazının 
Simith'den, 1950 yılında Türkiye'ye gelerek bu 
tekel niteliğindeki şirket alıyor. Bu kararname 
1950 yılında Demokrat. Parti Hükümetince Ce
lâl Bayar ve Başbakan Menderes tarafından 
tanzim edilip bu şirket Türkiye'ye o zaman so
kulmuştur. (A. P. sıralarından, gürültüler, «tah
rif ediyorsun» sesleri) 

YÜKSEL MENDERES (Aydın) — Burada 
kendini müdafaa etme imkânına sahibolmıyan 
insanlara taarruz hakkı var mı? (A. P. sırala
rından : «tahrif ediyor» sesleri) 

BAŞKAN — Tahrif ediyorsa tahrif edildiği 
hakkında burada çıkılır, beyanda bulunulur. 
Fakat yerinizden «tahrif ediliyor» çribi beyanda 
bulunulmaz. Buyurunuz Sayın Oral. 

(A. P. sıralarından : «Nasıl müsaade ediyor
sunuz? Tahrif ederek konuşuyor» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, daha önceki bir ka
rarnameden bahsediyor. Kendi tanzim etmiş ol
duğu, imzalamış bulunduğu biraz önce okunmuş 
vesikanın istinadettiği noktalardan getiriyor, 
efendim. 
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Buyurunuz. 
HÜDAÎ ORAL (Devamla) — Evet. 
Değerli arkadaşlarım, (Borax Consolidated 

Limited) Şirketi 1954 yılında kabul edilen 6224 
sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunundan 
istifade ederek 1955 tarihinde Türkiye'de, 
«Türk Boraks Madencilik Anonim Şirketini» 
kuruyor. Türk Boraks Madencilik Anonim Şir
ketinin kurulmasına dair Kararname.... 

EKREM DÎKMEH (Trabzon) — Başkan, 
çok dalgınsınız. 

BAŞKAN — Efendim, bu reaksiyona hiç lü
zum yok. Hiç dalgırt değilim. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Ankara) — Sataş
maya cevap değil, Tüzüğü yanlış tatbik ediyor
sunuz. 

BAŞKAN — Kendisi hakkında vâki bir is
nadın cevabını veriyor. 

Buyurun efendim. 
(0. H. P. sıralarından : Alkışlar) 
(Bu esnada izmir Milletvekili Enver Turgut 

ile Balıkesir Milletvekili Mesut Osansü birbir
lerinin üzerine yürüyüp küfürlestiler, A. P. li ve 
C. H. P. li milletvekillerinden bâzıları dn, ayağa 
kalkarak birbirlerinin üzerlerine yürüdüler) 

BAŞKAN — Lütfen yerlerinize oturunuz. 
Sükûnetle dinleyiniz rica ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, rica ederim, sükû
net bulunuz. Bir milletvekiline İçtüzüğün mad-
dei mahsusuna p-öre kendisine vukubuldu^ı 
iddia ettiği bir isnat üzerine, isnattan kurtulmak 
sadedinde söz verdim. Bunun kendisine göre 
rabıtalarını kuruyor. Çok rica ederim. Mesele
yi Başkanınız dikkatle izlemektedir, aynı sab 
rı siz de gösteriniz, istirham ederim. Sükûnet 
bulunuz. (A. P. sıralarından gürültüler) De
mincek de arzı beyan ettim, biraz önce okun
muş bulunan bir vesikada, Sayın Hüdai Oral'ın 
bir Bakan sıfatiyle imzası var. Bu imzanın ne
reden geldiğini izah ediyor, tzah ediyor efen 
dim, takdir benim efendim. (Gürültüler) 

Buyurunuz Sayın Oral. 
HÜDAİ ORAL (Devamla) — Türk Boraks 

Madencilik Anonim Şirketi, 1955 yılında, yüzde 
96 hissesi İngiliz uyruklu Boraxs Consolidates 
Ltd. Şirketine ve yüzde 4 ü de Türkiye'de Türk 
tebaalı ve ingiliz tebaalı şahıslara aidolmak 
üzere, bu kanun hükümlerinden istifade edilmek 
suretiyle kuruluyor ve bu kurulma izni de 1955 

yılında veriliyor. Böylece Borax Consolidated 
Ltd, Şirketi imtiyazlarını, kurmuş olduğu, yüz
de 96 hissesini verdiği Türk Boraks Madencilik 
Anonim Şirketine devrediyor. Bunun içinde de 
bir Türk vardır, ismi Câbir Selek'tir. Câbir 
Selek, Garanti Bankası idare Meclisi âzası ola
rak Türkiye'de Borax Consolidates Ltd. Şirke
ti'nin, yani Türk Boraks Madencilik Anonim 
Şirketinin temsilcisi oluyor. 

Şimdi foto - kopi ile ilgili olan kısma geliyo
rum. Bu şirket Balıkesir'deki kalsiyumlu Bo
raks madenleri üzerindeki imtiyazı alıyor ve 
«ben bunu işleteceğim» diye teşebbüslere geçi
yor. Türk Boraks Madenciik Anonim Şirketi 
bu faaliyete devam ederken, bu sefer mevzuu-
musla ilgili olan Eskişehir'in Kırka bölgesinde 
ki madenler orta yere çıkıyor. Eskişehir'in 
Kırka bölgesindeki dünyanın en büyük, 1 mil
yar tonu bulduğu MTA Enstitüsünce ifade edi
len rezervler, evvelâ Borax Consolidated Ltd. 
veya Türk Boraks Madencilik A. Ş. ne ait de
ğil. Kimlere ait? 6 ruhsatname halinde şahıs
lara ait, Türklere ait. Bu ruhsatlardan bir kıs
ım, Sayın Sırrı Yırcalı'ya ait, bir kısmı Musta
fa Çakırözen isminde bir şahsa ait, bir kısmı da 
Mehmet Hulusi adında bir şahsa ait. Bunlar, 
bu rezervleri yine vatandaşlarımızdan toplamış
lar. Geliyorlar bu sefer, «Biz Türk Boraks Ma 
dencilik A. Ş. ne bu ruhsatnameleri, Maden Ka
nunu hükümleri gereğince devredeceğiz» diyor
lar. Bunun üzerine muamele başlıyor. Ve bu 
arada bu muamele sebebiyle arama ruhsatname 
leri şu tarihte Türk Borkas Madencilik A. Ş. ne 
fcu sahaların sahipleri olan şahıslar tarafından 
para ile, kanun dairesinde, satılıyor, bu şir
kete devrediliyor. 

Şimdi size arama ruhsatnamelerinin Türk 
Borks Madencilik A. Ş. tarafından ne zaman 
alındığının tarihlerini söyliyeceğim." Eğer bir 
hatam varsa, eğer yanlış bir şey söylüyorsam 
çok rica ederim, ciddî Devlet idaresi anlayışı 
içinde bulunduğumuz şu zamanda Sayın Bakan 
arkadaşlarım çıkarlar bunu, benim yanlış veya 
yalan söylediğim iddiasında iseler, lütfen bura
da ifade ederler, o kadar samimî olduğumu ka
bul buyurmanızı rica edeceğim. 

Bu arama ruhsatnameleri işi şöyle oluyor; 
6309 sayılı Maden Kanunu çıkmış, bir vatan-
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daş arama ruhsatnamesini Türk Boraks Maden
cilik A. Ş. ne satacak; orada büyük rezervler 
olduğu haberini bu şirket alıyor. Şimdi size 
ruhsatname tarihleri ve numaraları ile ifade edi
yorum. 

Eskişehir Kırka mıntıkası: Ruhsat numa
rası 24/188, ruhsat tarihi 5 . 2 . 1960 C. H. P. 
devri değil arkadaşlar, Demokrat Parti devri. 
(A. P. sıralarından, gürültüler) Arz ediyorum 
efendim, müsaade buyurun, arkadaşlar gelsin
ler aksini söylesinler. Arama ruhsatnamesini 
almış adam, getirmiş devrediyor Türk Boraks 
Madencilik A. Ş. ne. İşte fotokopi burada! 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Oral; fotokopiye 
süratle geliniz. Çünkü konuşan hatibin sözü 
10 dakika ile kayıtlı. Demek ki grup adına 
beyanda bulunacak kişinin beyanı dahi 10 da
kika ile kayıtlı. Lütfen çok kısa yoldan giri
niz, fotokopi ile ilgili isnadı mümkün olduğu 
kadar kısaca cevaplamaya çalışınız. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Şimdi, değer
li arkadaşlarım, ruhsat numarası, 24/189, tari
hi 5 . 2. 1900, yine Demokrat Parti devri. Bunu 
sayın arkadaşım Refet Sezgin basına verdiği 
beyanatta ve Senatoda ifade ettiler. Aynen 
kendi konuşmalarından alınmış resmî rakam
lardır, kendileri teyidederler. (Şimdi (24/168, 
19 . 8 . 1959) Demokrat Parti devri, (24/233, 
4 . 11 . 1960) Millî Birlik Komitesi devri. Ar
kadaşlar, tarihleri, resmî rakamları tahrif ede
cek değiliz. 

Şimdi bu bölgeye arama , ruhsatnamesi ve
rilme tarihinin A. P. zamanına ait kısmını söy
lüyorum. Bu arada 1960 yılı ile 1965 yılları 
arasında Kırka bölgesinde Türk Boraks Ma
dencilik A. Ş. ne hiçbir arama ruhsatnamesi 
verilmiyor, Sayın Sezgin arkadaşım bunu ifa
de ettiler. Şimdi bakınız (3389 ruhsat numa
rası 20 . 5 . 1966 tarih) A. P. devri, bu şirkete 
veriliyor. (3574 ruhsat numarası, 20 . 6 . 1966 
tarih) A. P. devri, (3945 numaralı saha, 
1 . 10 . 1966), (4240 sayılı saha 15 . 10 .1966) 

BAŞKAN — Sayın Oral, sizinkine' gelin. 
HÜDAİ ORAL (Devamla) — Geliyorum 

efendim, 4282 sayılı saha 8 .12 .1966. 
Şimdi, değerli arkadaşlarım, size şunu söy-

liyeceğim; arama ruhsatnamesi verildikten 
sonra 1954 te çıkan Maden Kanununa göre, 
arama ruhsatnamesini alan şirket işletme hak
kı talebeder, «geliniz madenimize bakınız, son

dajımıza bakınız, mukavele yapalım, şartname 
yapalım ve ondan sonra da Devlet Şûrasına 
gönderiniz, Devlet Şûrası da bunu tetkik edip 
kabul ettikten sonra Bakanlar Kuruluna sevk 
ediniz ve işletme imtiyazını bana veriniz» der. 
Maden Kanununun 63 ncü maddesi budur. 

Şimdi Maden Kanununun 63 ncü maddesini 
size aynen okuyorum. 

BAŞKAN — Onu okumayın efendim. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Okumıyalım 
mı efendim, peki. 

Şimdi, işletme hakkı talebedildikten sonra 
matbu «olurlar» ile gelinir; der ki, Maden Da
iresi Reisi - nitekim onu söylemiş - bulunmuş ma
den kararı vereceğiz, biz bu madenlere bakaca
ğız. O zamana kadar bu ruhsatı alan Türk Bo
raks Madencilik A. Ş. nin ne kadar rezerve sahi-
bolduğu, ne kadar, nereye girdiği bilinebilir 
mi? Bilinmez. Hiçbir Bakan, Maden Dairesi Rei
si dahi bilmez. Şimdi gelmiş bu «olur» u istemiş 
ve «biz bunlarla konuşacağız, şartlarını tesbit 
edeceğiz, mukaveleleri tesbit edeceğiz, bize bun
larla konuşmak hakkını veriniz» demiş. Nite
kim aynı arama ruhsatnamesinden iki tanesine 
de bakınız, 13 . 6 . 1965 yılında Sayın Mehmet 
Turgut aynı «olur» u aynı şirkete 24/189 nu
maralı sahaya vermiş. Nitekim 24/168 sayılı 
sahaya da 27 . 10 . 1965 tarihinde yine Sayın 
Mehmet Turgut aynı «olur» u vermiş, ama bu 
işletme imtiyazı değil, gidiniz bakınız demiş. 

Şimdi bu şirket, işletme imtiyazı 1964 yılı
nın o tarihinden itibaren bu konuşmalar başla
yınca, Maden Dairesi Reisi gelip durumu intikal 
ettiriyor. Değerli arkadaşlarım, milli bir dâva 
olduğu için arz ediyorum, 7 . 1 . 1965 tarihin
de, ki, ondan evvel Türk Boraks Madencilik 
A. Ş. gelerek, «Türkiye'de sodyum hidrat borat 
rafinerisini Kırka'da kuracağım ben, bana izin 
verin bu madenleri işleteceğim» diye yabancı 
sermayeyi tegvik komitesinden geçecek bir tek
lifte bulunuyor. Bu teklif üzerine benim yine 
«olur» um ile Tahsin Yalabık, Suat Seyhun ve 
Kadri Yerser'den müteşekkil bir komisyona ha
vale ediyoruz. Komisyon «Bu şirket Türkiye'
nin en büyük rezervlerini ejine geçirmek isti
yor, vermeyiniz» şeklinde... 

BAŞKAN — O başka bir şey Sayın Ofal, 
okunan fotokopi ile ilgili bir mahiyet arz et
miyor. 

\ 
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HÜDAİ ORAL (Devamla) — Efendim, fo

tokopi ile ilgili, «Türk Boraks Madencilik A. Ş. 
ne vermeyiniz» diyor. Bunun üzerine raporu, 
Yabancı Sermayeyi Teşvik Komitesine havale 
ederek Maden Dairesi Reisi ikaz ediliyor, Ma
den Dairesi Reisi de mukaveleyi, şartnameyi 
yapmadan işletme imtiyazı vermemek için ar
kadaşlarını uyanyor ve böylece bugüne kadar 
bu şirkete C. H. P. devrinde isletme imtiyazı 
verilmiyor. 

Şimdi bizim uyarımız ne idi? Sayın Sezgin'e 
onu ifade etmek istiyorum. Eskişehir Kırka 
bölgesinde bizim uyanmızdan sonra, 100 mil
yarlık rezervin bulunmasından sonra «Bu şir
kete niçin veriyorsunuz? işletme imtiyazı ver
meyiniz, bunların niyetleri anlaşıldı, millî men
faattir» diye Sayın Seyfi öztürk'e Bütçe ve 
Plân Komisyonunda ve burada kendisinden ri
ca eden, şahsan gidip, «vermeyiniz, millî bir 
dâvadır, rezervlerimiz gidiyor» diyen bir arka
daşınızım. 

BAŞKAN — Sayın Oral; o ayn. Şimdi şu 
kadar uzun konuşmanız sırasında mesele anla
şıldı, tavazzuh etti. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Şimdi arka
daşlar, bu işletme imtiyazı değildir. Ve 0. H. P. 
zamanında bu şirkete ne arama ruhsatnamesi, 
ne de işletme imtiyazı verilmiştir. Borax Oon-
solidates Ltd. Şirketini imtiyaz vererek Türki
ye'ye bu şirkete 5 tane arama ruhsatnamesi ve
ren Demokrat Parti ve A. P. Hükümetleridir, 
ondan hesap sorunuz. 

Saygılarımla. (0. H. P. sıralarından «bravo» 
sesleri, alkışlar) 

KASIM ÖNADIM (Bursa) — Yaşasın De
mokrat Parti. 

BAŞKAN — Sayın Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı buyurun. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REPET SEZGİN (Çanakkale) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri; bir süreden 
beri Türkiye'de kamu oyunu ve Parlâmentomu
zu ortaya atılan bir boraks mevzuu işgal et
mektedir. Yüce Cumhuriyet Senatosunda 
C. H. P. Grupuna mensup sayın senatörler ta
rafından bir Senato araştırması yapılması sa
dedinde verilen önerge üzerine konu ariz ve 
amik tartışıldı ve Hükümetin de, konuşmanın 
mebdeine, vâki talebi üzerine Senato genel ku

rulunun ittifakla ittihaz ettiği bir karar üzeri
ne Senato araştırması açıldı. 

Bundan bir süre evvel sanki ortada içtüzük 
tadili varmış gibi, sanki çok korkulan seçim ka
nununun Yüce Meclislerde müzakeresi başlıya-
cakmış gibi bir hava içinde, artık Türk vatan
daşlarının da yadırgıyarak alışık bulunduğu 
gensoru furyası içerisinde bir siyasi partiye 
mensup milletvekilleri tarafından petrol konu
sunda huzurunuza bir gensoru önergesi geti
rildi. Bu gensoru önergesinin konuşulması sıra
sında boraks konusuna, kısa da olsa sayın se
lefim Hüdai Oral Beyin konuşması üzerine bi
raz dokunuldu, ama mesele Yüce Meclis huzu
runda bütün vuzuhu ile ortaya koymak imkâ
nına kavuşturulamadı, fakat o gün bahis ko
nusu ettiğimiz ölçüler içerisinde ve ondan ev
vel basma intikal ettiği üzere boraks konusu
nun ne olduğu üzerinde Yüce Mecliste bir ka
naat hasıl oldu, mesele anlaşıldı. Buna rağmen 
dün C. H. P. Grupu adına konuşan Genel Sek
reter Sayın Ecevit, yine boraks konusuna deği
nerek, imtiyazlardan bahsetti, izin verirseniz 
kısaca, sizi sıkmayacak bir ölçü içerisinde bu 
meseleyi arz edeyim. 

Burada kendisini müdafaa edemiyecek in
sanları müdafaa etmek bana düşmez. Ama bu
rada gerçekleri söylemek benim vazifemdir. 
(A. P. sıralanndan «bravo» sesleri) Ta ki, si
yasi mesuliyet mevkiinde bulunan insanların 
siyasi mesuliyeti deruhde ettikleri zaman yap-
tıkları muamele ile mesuliyetten uzaklaştık
tan sonra yaptıkları muamelelerin, yaptıktan 
konuşmaların ne derece birbirine uyduğunu, 
Devlet idaresinde ve politikada ne kadar ciddî 
olduklarını âmme efkânna anlatmak ve bu 
suretle gerçekleri ortaya çıkarmak bâzı şahıs
lan tesbit, tescil ve teşhir etmek imkânı hâsıl 
olsun. (A. P. sıralanndan «bravo» sesleri) 

Türkiye'de ilk bor tuzu imtiyazı 21 Hazi
ran 1887 tarihinde, 50 yıl müddetle yabancıla
ra verilmiştir. 

ALİ İHSAN GÖĞÜS (Gaziantep) — Abdü-
lâziz suçlu... 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Devamla) — Meseleyi 
ortaya çıkaranlar suçlunun kim olduğunu bul
sunlar ve boraks konusunda gerçekten suçlu 
varsa, o suçlunun bulunmasını Yüce Parlâmen
todan Hükümet olarak biz de istirham ediyo-
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ruz. Maruzatım sırasında kimin suçlu olduğu
nu ve hakkında ne muamele yapılması lâzım-
geldiğini yüksek vicdanlarınız kararlaştıracak
tır. 

KEMAL SATIR (Elâzığ) — Araştırma ya
palım, kafi. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Devamla) — Evet, araş
tırma yapalım. Senatoda yaptığımız gibi yapa
lım. Yalnız Cumhuriyet Senatosu Araştırma 
Komisyonuna seçtiğiniz arkadaş gibi, o komis
yona gidip ilk defa beyanda bulunduktan son
ra devam etmiyen arkadaşları da seçmemenizi 
istirham ederim, iddialarınızı ispata imkân ve
recek arkadaşları seçiniz. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Sayın Başkan, 
o arkadaşımız hastanede yatıyor. Haberiniz 
yok, her halde. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Devamla) — O halde 
geçmiş olsun. . 

Şimdi, 1887 tarihinden sonra 1927 yılına 
kadar Türk ve yabancı şahıslara yedi imtiyaz 
daha verilmiştir. Bunlar kanuni muameleler
dir, beyefendiler. Zamanın kanunlarına uygun 
muamelelerdir. Zamanın kanunlarına uygun 
muamelelerden hiç kimsenin müşteki olmaya 
hakkı yoktur. 

27 Ekim 1950 tarihinde, yani D. P. iktidarı 
devrinde, evvelce verilmiş bulunan bu imtiyaz, 
yine mevcut kanunlara istinaden 3/12002 sa
yılı Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle Boraks 
Consolitated Limited Şirketine devrolunmuş-
tur. 

Sayın Oral, D. F. iktidarı tarafından Boraks 
Consolidated Limited Şirketine imtiyaz verildi
ği iddiasındadır. Bu gerçek değildir. Maden 
Dairesinde bulunan kayıtlara aykırıdır ve hila
fı hakikattir. (A. P. sıralarından «bravo» ses
leri, alkışlar) 

işte, huzurunuzda kendisini müdafaa etmek 
imkânından mahrum bulunan şahıslar için, hak
kaniyet icabı, nasafet icabı, adalet icabı, ka
nun icabı bu açıklamayı yapmakta zaruret duy
dum. (Gürültüler) 

Şimdi, bakalım kimlere kimler imtiyaz ver
miş, onu göreceğiz. 

Muhterem milletvekilleri, C. H. P. nin is
tanbul il kongresinde C. H. P. Genel Başkanı 

Sayın ismet inönü, boraks üzerinde yabancı bir 
oyunun planlandığından bahsetmiştir. 

Buraya bir nokta koymanızı rica ederim. 
Boraks konusunda bir oyun var. Bir oyun 

var, ama bu oyunun kime oynandığını ben is
pat edeceğim, konuşmamın sonunda anlaşıla
cak ve bu noktaya avdet edeceğim. 

Bir Maden Kanunu var. Bu Maden Kanunu
na istinaden ilgili hakiki şahıslar, hükmi şa
hıslar gelip, arama ruhsatı talebetmişlerdir, 
arama ruhsatı çeşitli zamanlarda verilmiştir. 
İşletme ruhsatı, imtiyaz verilmesi talebedilmiş-
tir. 

Sayın Oral'ın da burada izahına tevessül et
tiği şekilde, Maden Kanununun 63 ncü ve dit 
ğer ilgili maddelerine göre, bir madenin imti
yazının alınabilmesi için madenin buluculuğu
na karar verilmesi ve madenin bulucusuna bir 
süre ile imtiyaz verilmesi hususunun kararlaş
tırılması, bu muamelenin ikmalinden ve Başba
kanlık vasıtasiyle Devlet Şûrasından istişarî 
mütalâa alındıktan sonra Bakanlar Kurulun
dan imtiyaza mütedair kararın istihsal edilmesi 
iktiza eder. Yani, imtiyaz muamelesi Bakanlar 
Kurulunun kararı ile verilir. 

Ben basma bir fotokopi dağıttım. Biraz ön
ce burada Sayın Maliye Bakam bu fotokopiyi 
okudular. Sayın Oral diyor ki, «ben imtiyaz 
vermedim, imtiyaz verilmedi» doğru. İmtiyaz 
verilmedi, ama Sayın Hüdai Oral Türk Boraks 
Madencilik Anonim Şirketine, vâki müracaatı
na binaen, madenin bulucusu olduğunu kabul 
ederek 40 sene müddetle bahis konusu sahanın 
imtiyaz mevzuu yapılmasına mütedair Maden 
Dairesinin getirdiği yazıyı, «olur» uyla imza
lamak suretiyle, bunu müspet mütalâa ettiğini 
ve müteakip muamelelere başlanması lâzımgel-
diğini tesbit etmiş bulunmaktadır. Bu, niyetin 
tesbitidir. Bu bir. (A. P. sıralarından «bravo» 
sesleri, alkışlar) (C. H. P. sıralarından gürültü
ler) 

Telâş buyurmayınız, evet bu böyle, imzanızı 
inkâr ediyorsanız, Kriminoloji Enstitüsünde is-
tiktap yoluna gitmek mümkündür. (Gürültü
ler) imtiyaz mevzuu yapılmasına mütedair ka
rarı vermiş bulunmaktadır, Sayın Hüdai Oral. 
Bundan kaçmanız mümkün değildir. 

Dahası var, daha önemlisi, şimdiye kadar 
kamu oyuna açıklanmamış bulunan bir hususu 
huzurunuzda açıklıyacağım,. (A. P. sıralarından 



M. Meclisi B : 42 16 . 2 . 1968 O : 3 

«bravo» sesleri) Buna izin veriniz, daha gel
medi. Bu boraks meselesine dokundukça C. H. 
P. iktidarının iktidarı zamanında neler işlemiş 
olduğu her geçen gün biraz daha anlaşılacak
tır. 

KEMAL SATIR (Elâzığ) — Araştırma Ko
misyonu bunu halleder. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REPET SEZGİN (Devamla) — Araştırma 
Komisyonu da bunu ortaya çıkaracak, izin ve
riniz. 

SABRETTİN ÇANGA (Bursa) — Sayın Ba
kan, Maden Kanununda... 

BAŞKAN — Sayın Çanga, Sayın Çanga yok, 
yok efendim. Usulde böyle beyan yok, böyle 
soru yok, böyle konuşma yok. Oturunuz yerini
ze, hiç kıpırdamayın. (Gülüşmeler) 

SADRETT1N ÇANGA (Bursa) — Ama Sa
yın Başkan... 

BAŞKAN — Dinleyin, canınız sıkıldı ise 
dışarı çıkın. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Devamla) — Muhterem 
milletvekilleri, dikkatinize arz ediyorum; Eski
şehir ilinin Seyitgazi kazasına bağlı Akın kö
yü civarında, 27 . 5 . 1968 tarihli dilekçesiyle 
Borasit madeni aramak üzere kendisine maden 
arama ruhsatı verilmesi isteminde bulunan 
Mustafa Çakırözen'e, yürürlük süresi 12 Aralık 
1959 olan 24/184 sayılı arama ruhsatnamesi 
verilmiştir. Ruhsatname sahibi, ruhsatnamenin 
yürürlük süresi sona ermeden 15 Kasım 1961 
günlü... (O. H. P. sıralarından gülüşmeler) 
Şimdi gülenlerin biraz sonra ağlıyacaklarını sa
nıyorum - (Gürültüler) Evet, suçluların telâ
şı içerisinde bir eğlencedesiniz. (Gürültü
ler) - Dilekçesiyle fen raporları yapılmak üze
re olup, henüz tamamlanmadığını, mevsimin 
kış oluşu dolayısiyle işletme, arazi tatbik hari
tasının tamamlanması keyfiyeti zamana müte
vakkıf olduğundan bahisle dokuz aylık müddet 
verilmesini istemiştir. Ancak bu dilekçede işlet
me hakkı talebine ait bir beyan bulunmamak
tadır. Maden Kanununun 43 neü maddesine 
göre, bir işletme hakkından bahsedebilmek için, 
bu talebin sarih ve açık olarak dilekçede ser-
dedilmesi gerekirdi. Talep sahibinin bu isteği 
24 Aralık 1962 tarih ve 28 918 sayı ile kabul 
edilmiş, anoak dokuz ay temdit talebine karşı
lık dairesi tarafından 12 ay müddet verilmiş

tir. Mezkûr ruhsatnameden mütevellit işletme 
hakkı, hukuku 6309 sayılı Kanunun 58 nci mad
desine müsteniden 4 Ocak 1963 tarihinde, yani 
iktidarınız zamanında, Türk Boraks Madenci
lik Anonim Şirketi uhdesine devir ve ferağ edil
miştir. Eskişehir ilinin Seyitgazi kazasına bağ-

I lı Akın köyü hudutları dâhilinde barasit made
ni aramak üzere 27 Mayıs 1958 tarihli dilekçe
siyle kendisine maden arama ruhsatnamesi ve
rilmesi talebinde bulunan Mustafa Çakırözen'e, 
yürürlük süresi 12 . 12 . 1959 olan 24/185 sa
yılı arama ruhsatnamesi verilmiştir. Ruhsatna-

J me sahibi ruhsatnamenin yürürlük süresi sona 
ermeden 15 . 11 , 1961 günlü dilekçesiyle biraz 
önce arz ettiğim sebepleri ileri sürerek, dokuz 
aylık süre verilmesi talebinde bulunmuş, bu is
tek 21 . 8 . 1962 tarih ve 16 777 sayılı yazı ile 
de kabul edilmiştir. Bu ruhsatnameden müte
vellit işletme hakkı, hukuku 6309 sayılı Maden 
Kanununun 58 nci maddesine müsteniden 
5 . 10 . 1962 tarihinde Türk Boraks Madenci
lik Anonim Şirketi uhdesine devir ferağ edil
miştir. Şirket bu yıl havaların âni olarak çok 
soğuk, devamlı ve şiddetli gitmesi dolayısiyle 
eksikliklerin tamamlanması bakımından, Ma
den Kanununun 47 nci maddesine göre, son 
defaya mahsus olmak üzere ikinci bir mehil ve
rilmesini istemiştir. Talep sahibinin bu isteği 
3 Mayıs 1963 tarih ve 10387 sayılı yazı ile ka
bul olunmuş ve dokuz ay yerine oniki aylık bir 
mehil verilmiştir. Adı geçen şirket tarafından 
1 Ağustos 1963 tarihli dilekçelerle her iki saha 
için işletme hakkı talebine ait gerekli vesika
lar tevdi olunmuş, bu vesikalar neticei tetkik
te uygun görülmüştür. Şirket, Maden Kanunu
nun 81 ve 82 nci madde hükümlerini yerine 
getirerek, 16 Eylül 1963 tarihli yazısı ile Ma
den Kanununun 57 nci maddesinden istifade 
edilmesine müsaade edilmesini istemiştir. 6309 
sayılı Maden Kanununun 48 nci maddesi uya
rınca vazifelendirilen heyet mahallinde gerekli 
tetkiki yaparak her iki saha için ayrı ayrı 
16 Aralık 1963 tarihli raporu tanzim etmiştir. 
Tanzim olunan her raporda da işletme talebi
ne mesnedolan cevher varlığının, arama ruh
satnamesi iki senelik yürürlük süresinde de
ğil - dikkatlerinize arz ediyorum, en önemli 
noktaya gelmiş bulunuyoruz - iki senelik yü
rürlük süresinde değil, sahaların Türk Boraks 

I Anonim Şirketine devrinden sonra tesbit edil-
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miş olduğu tashih edilmiştir. Bu husus, ayrıca 
şirketin 1 . 8 . 1963 tarihli dilekçesiyle tevdi 
olunan aynı tarihli avan proje mahiyetindeki 
fen raporlarında da münderiçtir. 

Olay, aynen yukarıda izah edildiği veçhile 
cereyan etmesine mukabil, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığından Başbakanlığa intikal et
tirilmek suretiyle istişari mütalâa alınmak üze
re 5 Mart 1964 tarih ve 2 082 sayılı yazısı ile 
Danıştaya gönderilmiş ve bu yazının 4 ncü fık
rasının (a) bendinde aynen «mevdu vesikala
rın arza uygun bulunduğu, sahadaki maden te
zahürünün bulunmuş maden vasfını iktisabet-
tiği» belirtilmiş bulunmaktadır. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Ne var bunda? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Devamla) — Bunda mı? 
Anlıyamadılar, madenle yakinen ilgisi olan ar
kadaşlarım anlıyamamışlar, Sayın Oral da bu
nu soruyor. Kanuni şartlar müddetinde yerine 
getirilmeden talebi kabul etmemek iktisabetti-
ği halde, kanuna aykırı olarak, kazai mercie san
ki kanuna uygun muamele cereyan etmişçesi
ne bir yazı göndermek suretiyle Türk Boraks 
Anonim Şirketi lehine Danıştaydan istişari 
mütalâa almaya tarzı hareketleri sebebiyet ver
miş bulunmaktadır. (Q. H. P. sıralarından gü
rültüler) Bu suretle vazife suiistimal edilmiş, 
kanuna aykırı hareket edilmiştir. 

SALÂHATTİN HAKKI ESATOĞLU (Nev
şehir) — Yüce Divana, Yüce Divana. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REPET SEZGİN (Devamla) — Halbuki ar
za tatbike giden heyetin tanzim etmiş olduğu 
rapor üzerine hiçbir muamele yapılmamış ol
ması ve bulunmuş maden kararına ait bakan
lık makamından bir mucip istihsal edilmemiş 
bulunması dolayısiyle bulunmuş maden vasfı
nı iktisabedemiyeceği, söz konusu sahaların 
bulunmuş maden vasfını kazanamıyacağı izah
tan vareste bir keyfiyettir. Böyle olmasına rağ
men mezkûr sahalar için imtiyaz konusu ya
pılmak üzere 6309 sayılı kanunlann hüküm
lerine aykırı olarak, Sayın Hüdai Oral tara
fından imtiyaz mevzuu yapılmak üzere Danış
taydan istişari mütalâa istenmesine tevessül 
edilmiş bulunmaktadır. Bu hareketin ne şekil
de ifade edilmesi lâzımgeldiği, bunun karşılı
ğında ne tertibedilmesi icabettiği Sayın Reşat öz-

arda'nın Yüce Heyetinize takdim etmiş bulunduğu 
araştırma önergesinin neticesinde Yüce Heye
tinizce elbetteki tezekkür edilecektir. 

Şimdi, noktaladığım birinci konuya dönü
yorum. 

LEBİT YURDOĞLU (izmir) — 1 000 ev
raktan araya araya bunları buluyorsun, kabi
nede bir tane kuvvetli Bakansın. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Devamla) — Kendile
rine boraks sava'çcısı ilân edenler,, boraks sa
vaşçısı olarak takdim edenler, Sayın inönü'ye 
bâzı bilgiler vermek, son /yünlerde boraksları
mız üzerinde birtakım oyunların oynadığını 
ifade etmek suretiyle, «borakslarımız üzerin
de yabancılar bir oyun hazırlamaktadırlar» di
ye istanbul il kongresinde beyanda bulundu
rulmuştur. 

Sayın Oral'ın da vazifeli bulunduğu za
mana aidolmak üzere, Türkiye'de bulunmuş 
olan boraks madenlerimizin MTA tarafından 
gerçek rezervini tesbit etmek üzere 2.1.1967 
tarihinde bütün muameleler iktidarımız tarafın
dan durdurulmuş, hiç kimseye, hiçbir hakiki 
ve hükmi şahsa imtiyaz verilmemiştir, mâni 
olunmuştur. Ayrıca Etibanka 126 aded arama 
ruhsatı inin iktidarımız zamanında, 1967 yılı-
nrı Kasım ayları içerisinde Etibank müracaat 
ettirilmiş olup muamelesi ikmal ettirilmek üze
redir. 

Şimdi hal böyle olunca, bir taraftan vazife
li bulunduğunuz zamanda talep üzerine 40 yıl 
müddetle imtiyaz mevzuu yapılmasına müte
dair «mucibi» imzalıyacaksınız, diğer taraftan 
kanuni şartlar gerçekleşmemiş, kanuni müddet
ler geçirilmiş olmasına rağmen Türk Boraks 
Anonim Şirketi lehine x imtiyaz muamelesine 
tevessül ederek istişari mütalâa almak üzere 
evrakı Danıştaya intikal ettireceksiniz. Ondan 
sonra gedeceksiniz, «fA. P. iktidarı Türkiye'nin 
borakslarını yabancılara satıyor» diye iddia-
ada bulunacaksınız, bunu Genel Başkanınıza da 
kongrelerde yaptıracaksınız. Bunun ismine 
«Milliyetçilik» diyeceksiniz, bunun ismine 
«Türkiye'nin madenlerini muhafaza gayreti» 
diyeceksiniz ve bütün bu muamelelerinizi, Tür
kiye'nin gerçek menfaatlerine uydurmak için 
bütün tedbirleri alan bu iktidara da «Türki
ye'nin madenlerini satıyor» diyeceksiniz. Bu, 
zannediyorum ki ortanın solunda düzen değiş-
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t ime istiyen politikacıların ismet Paşaya oy
nadıkları bir oyundan başka bir §ey değildir. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sssleri alkış
lar) 

Muhterem milletvekilleri, bis kanuni mua
meleleri, kanuni usuller içerisinde memleketin 
menfaatlerine uygun surette gerçekleştirme 
yolunda ve kararındayız, vazifeliler de bu yol
da talimat vermiş bulunmaktayız. Bizim za
manımızda boraks konusunda verilmiş bir im
tiyaz yoktur. Benim samanımda yani, Senato
daki önergelerinde bildirildiği üzere, Sayın 
Oral tarafından altına «olur» diyo imza atıl
dığı gibi, bir şirkete imtiyaz mevzuu yapılmak 
üzare mucip imzalanmamıştır. O halde ne oyun 
oynanıyor Türkiye'de? Türkiye'de oynanmak 
istenen oyun, iflâs etmiş şahıslara, iflâs etmiş 
şirketlere, birtakım yollarla, bâzı engelleri or
tadan kaldırmak için sahaları açmak maksadı
na müstenit bir oyun bulunmaktadır. İktida
rıma, bu oyuna da.el koymuştur, bunun da 
takibini yapmaktayız. Ümidediyorum ki önü
müzdeki günlerde bu oyuncuların kimler oldu
ğunu gayet iyi bileceksiniz. 

Bigadiç'te bulunan kolomanit sahasını bi-
lâhara kendisinin, kayınvalidesinin ve avuka
tın hissedar olarak iştirak ettirildiği bir limi-
ted şirkete devrettikten sonra Borakx Conso-
litated Limited Şirketine bu kolomanit sahası
nı satamıyanlar, satma imkânını bulamıyan-
lar ve son zamanlarda iflâslarına karar veri
lenlerdir. Bunları gayet iyi bilmektesiniz. (A. 
P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) îşte 
bunların da kimler olduğunu, niyetleriyle bir
likte açıklığa çıkarmak için gerekli ciddî tah
kikatı yapmaktayız. (0. H. P. sıralarından 
«Kim olduğunu söyle» sesleri) 

Bana buradan kim olduğunu söyle diyor
lar. Bizim siyasi inanışımızda, bizim siyasi 
ahlâkımızda, Yüce Mecliste kendisini müda
faa etmek imkânından mahrum bulunanların 
aleyhinde açıktan beyanda bulunmak mevcut 
değildir, bizim sicilimizde bu yoktur. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Sizin 
yaptığınız yolu ihtiyar etmiyeceğiz, ismini 
söylemiyorum. (C. H. P. sıralarından gürültü
ler) 

ALİ İHSAN aöĞÜŞ (Gaziantep) — Ne il
gisi var bunun boraksla? 

BAŞKAN — Sayın Göğüs, Sayın Esatoğlu, 
Sayın Yurdoğlu rica ederim müdahale etmeyi
niz. 

SALÂHATTİN HAKKI ESATOĞLU (Nev
şehir) — Onları hiç görmüyorsun Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Onları çok iyi görüyorum, sizi 
de görüyorum. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Devamla) — Konuşmama 
itirazda bulunanlara bu konuda kısa mâruzât
ta bulunarak sözlerime son vereceğim. Çünkü, 
Enerji Bakanlığının Bütçesinde size boraks ko
nusunda meselenin mebdeinden bugüne kadar 
geçirmiş olduğu bütün safahatı ayrıca müdel
lel olarak arz edeceğim. 

Bizim siyasi hayatımızda, bizim siyasi mazi
mizde Kızılhisar'a giderek «Sizi ilçe yaptım» 
diye tel çektirterek üç gün davul çaldırma 
yoktur. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) Bizim siyasi hayatımızda 1960 yılın
dan evvel Denizli'de yapılacak baraj ve ova su
lama projelerini, altına imza atmak suretiyle, 
«Ben yaptım» diye bir davranışta bulunma yok
tur. (A. P. sıralarından alkışlar) Biz, mille
tin hizmetine politik maksatlar elde etmek 
bakımından... 

ALİ İHSAN GöĞÜŞ (Gaziantep) — Peki, 
bunun, ne ilgisi var boraksla? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Devamla) — Davranışla
rınızla ilgisi var. Sizin, bütçe ile hiç uzaktan 
yakından ilgisi olmadığı halde, ortanın solu 
edebiyatını bu kürsüye getirmeye ne kadar 
hakkınız varsa bunları söylemeye de bizim o 
kadar hakkımız vardır. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) Genel sekreteriniz, 
grup sözcünüz buraya çıkacak, «Türkiye'nin 
borakslarını, Türkiye'nin volframını satıyor
lar» diye ulu orta, gerçeklere aykırı, Devlet 
arşivindeki bilgilere aykırı beyanda buluna
cak, biz bunları söylemiyeoeğiz. 

LEBİT YURDOĞLU (izmir) — Sen de da
vuldan bahsediyorsun. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Devamla) — Tabiî, tabiî, 
nelerle meşgul olduğunuzu Türk vatandaşla
rına anlatacağız. Türk vatandaşlarına oyun 
oynamanıza müsaade etmiyeceğiz. (Soldan al
kışlar) Evet, ortanın solunun hangi işlerle 
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meşgul olduğunu, Türkiye'de bir boraks mese
lesi mevcudolmadığı halde, kanuna aykırı bir 
muamele mevcudolmadığı halde ortanın solu
nu, sanki Türkiye'nin millî menfaatlerini taki-
bediyor gibi bir düşüncenin mümessili diye 
Türk Milletine takdim etmenize imkân vermi-
yeceğiz. Gerçek yüzünüzü, gerçek davranışı
nızı Türk Milletine anlatacağız, onun için 
söyliyeceğiz. (0. H. P. sıralarından gürültüler, 
A. P. sıralarından alkışlar) Politika samimiyet 
ister, politika ahlâk ister, politika fazilet is
ter. Ben bütün davranışlarınızda borakstan 
volframa kadar, barajdan sulamaya kadar bu 
davranış içerisinde bulunmanızı size samimi
yetle tavsiye eder, gerçekten halkın içerisine 
inmenizi Türk Milletinin menfaatleri namına 
tavsiye ederim. 

Teşekkür ederim. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, sürekli alkışlar) 

MUAMMER ERTEN (Manisa) — Sayın 
Başkan, Sayın Bakandan İçtüzük hükümleri
ne göre soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan boraks konusun
da izahatta bulundu. 

MUAMMER ERTEN (Manisa) — Evet, 
verdikleri izahat üzerinde soru sormak istiyo
rum. ' 

BAŞKAN — Sualler, içtüzüğün 111 nci mad
desine göre, sözler bittikten sonra sorulabilir. 
Y. T. P. Orupu adma Sayın Kasım Küfrevi? 
Yok. Sayın Çetin Altan, buyurunuz. 

MUAMMER ERTEN (Manisa) — Sayın 
Başkan, Tüzük hükmüne göre soru sormaya 
müsaade etmeye mecbursun. 

BAŞKAN — İçtüzüğün 111 nci maddesini 
aynen okuyorum. «Bir kanunun veya bütçe
nin müzakeresi sırasında her Mebus Hükümete 
veyahut mazbata muharririne istediği sualleri 
sorabilir. Sualler, sözler bittikten sonra sıra 
ile sorulur.» 

MUAMMER ERTEN (Manisa) — Bakanın 
sözü bittikten sonra Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sözler henüz* bitmedi, sözler 
bitmedi.. Buyurun Sayın Altan. 

MUAMMER ERTEN (Manisa) — Bakanın 
sözü bitti, efendim. 

SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Söz hak
kım mahfuz, de. 

BAŞKAN — Efendim, söz hakkınızı kısıtlı-
yan bir şey yok. 

i Buyurunuz Sayın Altan, sözünüz on dakika 
ile kayıtlı, onu biliyorsunuz. 

T. 1. P. GRUPU ADINA ÇETİN ALTAN 
(İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; bütçe görüşmelerinin çok ilginç bir akşa
mını yaşadık. Birden bire bütçenin tümü üze
rinde bakanlar beyanda bulunurlarken konu 
birdenbire geldi, bir boraks meselesine takıldı. 
(Gülüşmeler) Kayınvalideler çıktı, soyadları 
tanınmış eski siyasilere benziyen kişilerin ad
ları kulağımıza çalındı. Bir «Boraks Consolida
ted Limited» ismi gitti geldi, dolaştı, kanun 
maddeleri, eski vesaik, Bakan imzaları, olur, 
olmaz ve sonra biz oradan Anayasanın 130 ncu 
maddesini hatırladık, işte dedik değiştirilmesi 
gereken düzen budur. Dakikası 25 000 lira mı
dır, nedir Meclisin, bu yanan ışıklarının, çalı
şan zevatının. O bütün olaylar Anayasaca uy
gun olarak millet menfaati için bakanlara şuna 
buna dağıtma, olurundan çıkartılırsa pekâlâ 
işler çok daha geniş, daha aydınlık ve birbiri
ne kimsenin bu şekilde imalarda bulunmadan 
yürütülmesi mümkündür. İşte budur, bir de
ğişiklik meselâ. Efendim, Ticaret Kanununda 
neyi değiştireceksiniz? İşte Anayasanın 130 ncu 
maddesine uygun olarak bakanların ona, bu
na madenleri dağıttın, dağıtmadın töhmeti al
tında kalma usulünü değiştirecek meselâ İşçi 
Partisi. 

İkincisi; yine aynı şeyi gayet ibretle sey
rettik. Sayın bakanları, bilhassa Sayın Mali
ye Bakanını hakikaten zaman zaman zevkle 
dinledim bendeniz. A. P. li arkadaşlarımızda 
her zaman rastladığımız bir umur vardır ken
disinde, yani bir nükte, ince konuşma, keli
melerin içine daha çok mâna koymaya çalışma, 
biraz şaka yapma falan... Şimdi, onu dinlerken 
boyuna itham, O. H. P. nin eski iktidarını it
ham.. Dün de C. H. P. nin sayın sözcüsünü 
dinledik, genel sekreterini; o da A. P. yi it-

I ham... 
Şimdi biz diyoruz ki, zaten bu eyyamcı tu

tumla eskiden 0. H. P. nin tutumuyla, bugün 
bizim kapitalist yol dediğimiz A. P. nin tutumu 
bu işi kurtarmaya elvermez.. Hep birbirinizi, 
o yolda kalırsanız itham edersiniz, çünkü, bu 
sakîm yoldur, hatalarla dolu yoldur, yanlış 
yoldur, halk menfaatine dönük olmıyan yol
dur. Birbirlerinize söylerken ithamlarınızdan, 

I bu yolların sakat, memlekete yararlı olmadığı-
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nı her iki taraf da birbirine karşı ispat etti. 
Bu iki yol da aslında burjuvaziye dönük, ser
mayeciye dönük bir yol idi. 0. H. P, oradan 
kendisini kurtarmaya çalıştığı iddiasındadır, 
temenni ederiz.. Eskiden C. H. P. de aynı sizin 
yolda idi tabiî.. Onun için o bozukluklar var. 
Sizde de var o bozukluklar, onlar da haklı, 
bundan oluyor bu.. Gayet açık.. 

Şimdi efendim, o kadar teferruata girmeye 
hacet yok. Sayın Maliye Bakanını hakikaten 
zaman zaman zevkle dinledim; toprak refor
munu getirdi, bir gazete havadisindeki bir 
Bayram, ölmüş, ona bağladı. Yalnız bir söz de 
kaçtı ağzından; Bayram belki 56 yara alma
mıştı, bir çifte ile vurulmuştu ama, hastaneye 
çabuk gönderilemediği için ölmüştü. Bakan 
kendisi söyledi bunu.. 

ti •.,. 

Bugün bakın, daima bir söz söylüyorsunuz, 
efendim Devlet köleliği, Devlet köleliği.. Bu
gün Türkiye'de büyük endüstrinin yarısından 
fazlası Devlet elindedir. Burada çalışanların 
hepsinin Devlet kölesi olmaması gerekir. Ama 
maden kuyularında günde 13,5 lira yevmiye 
ile insan çalışırsa ve dünya rayici; sosyalist 
ülkeler de dâhil, kapitalist ülkeler de dâhil, 
bir maden işçisine günde 150 ilâ 200 lira yev
miye veriyor ise, elbette ki o Devlet kölesidir. 
Ama sizler, zannediyorum ki, sadece bizim 
Devletin madenlerinde çalışan insanları göre
rek aklınızı daima bir Devlet köleliğine taktı
rıyorsunuz. Oysa bu çeşit bir Devlet köleliği, 
Devletin gerçekten halka dönük çalışmamasın
dan doğmaktadır ve bu, bilimsel şekilde bu 
kürsülerde ispat edilmiştir. 

Yine çok isterdim ki, Sayın Maliye Baka
nı bir de kredi konularına ve bu kredilerin 
dağıtım tablosuna dokunsun.. Nüfusun yüzde 
ikisi, yüzde dördü tüm kredilerin yüzde 76 si
ni alırsa, sonra da halktan yanayız, halka dö-
nüiküz... Resmî beyan, resmî... Daha Anka
ra'nın içinde 40 000 çocuk okula gidemez. 
13,5 liraya günde bir maden işçisi çalışır.. 
Böyle bir ücret yok yeryüzünde maden işçisi
ne verilen. Burada yüzde 57 sini millî gelirin, 
nüfusun yüzde 20 sinin aldığını Sayın Başba
kan da ifade etti. Ha, demek ki, . burada Ana
yasanın 12 nci maddesinin son satırına aykırı 
bir durum var. Yani, bir sınıf ötekine nisbetle 
imtiyazlı.. İşte biz bunu değiştirmek istiyoruz. 

Anlatabiliyor muyum? Hangi düzeni, hangi 
düzeni?. Sayın milletvekilleri, Türkiye;.. 

BAŞKAN — Sayın Çetin Altan, Anayasa sı
nıf esası üzerine kurulmamıştır. Eğer sözü
nüz, bir sınıfın diğer sınıfa hâkim olmasını 
temin sadedinde ise... 

ÇETİN ALTAN (Devamla) — Hayır efen^ 
dim, hâkim olmamasını temin sadedinde. Çün
kü böyle bir hâkimiyet var bugün. Rakam 
meydanda, iktisadi rakamlar. 

ŞADI PEHLİVANOÖLU (Ordu) — Sayın 
Başkan, hatip sarhoştur. Meclis doktoruna şev
kini rica ediyorum. Meclise hakaret ediyor. 

ÇETİN ALTAN (Devamla) — Sarhoş olan 
sizin iktidannızdır. Bu şekilde hitabedilmez 
kürsüdeki bir muhalefet milletvekifline. Ayıp 
ayıp. 

BAŞKAN — Oturun rica ederim. 
Sayın Altan, sınıf ayrılığı düzeni üzerin

de durmayınız. Rica ederim.. Buyurun Sayın 
Altan. 

ÇETİN ALTAN (Devamla) — Yine resmî 
beyanda söyleniyor; sıfır yaştan 10 yaşma ka
dar binde 450 çocuk ölüyor deniyor bu ül
kede.. Yine bu ülkede, aynen ifade ediyor, de
mincek Sayın Sezgin Beyefendi.. 

I A. P. Lî BlR MİLLETVEKİLİ — Sayın 
Başkan, Şadı Pehlivanoğlu Sayın Çetin Altan'-
m şahsına hitaben söyledi. Sayın Çetin Altan 
konuşmasını umumileştirerek Adalet Partisine 
hakaret etti. 

ÇETİN ALTAN (Devamla) — Hayır efen
dim, hayır.. Rica ederim, yapmayın yapmayın 
yakışmaz, yakışmaz kaç kişisiniz yakışmaz.. 
(A. P. sıralarından gürültüler, anlaşılmıyan mü
dahaleler.) 

Bir taşını dahi bu iktidar yabancılara ver
mez diyor İnsanlar bilinçli olaraktan taşını 
verip vermemenin havasına dahi giremeden 
basan çok şeyler verirler ki. 

Yine bir sayın Adalet Partili arkadaşımız 
resmen ifade etmiştir; ilâç suiistimali vardır, 
milyonlar dışarıya bu yüzden çıkmaktadır, de
miştir. Nasıl oluyor da peki bir taşı dahi veril
miyor?.. Yina Sayın Savacı bunu beyan etti 
ve çıktı gazetelerde. Ha, demek M, insan eli 
farkına varmadan emperyalizmin çarkına girer 
ve bir de bakarsınız M, yüzde 35 kâr eder ya
bancı ilâç şirketleri ve başka ülkelere burada 
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yapılan ilâçları satmak istemezler, ,anafirma-
ya müracaat edin derler.. 

burada attığı balgamı tekrar yalasın. Meclis 
kürsüsüne ve Adalet Partisi iktidarına hakaret
tir. Lütfen.. 

BAŞKAN — Sayın Altan, siz böyle bir be
yanda bulundunuz mu efendim? (A. P. sırala
rından gürültüler.) Bir dakika arkadaşlar, 
bir dakika.. 

ÇETÎN ALTAN (İstanbul) — Kendisi de 
iktidar partisine mensubolduğu için onun şah
sına hitaberedek söyledim. 

BAŞKAN — Onun şahsını kasdederek söy
lediniz, evet.. 

ŞADI PEHLÎVANOĞLU (Ordu) — Ben sar
hoş değilim kızıl köpek. 

ÇETİN ALTAN (İstanbul) — Anlaşılmı-
yan bir söz.) 

BAŞKAN — Bu karşılıklı beyanlarınızı 
lütfen dışarıda yapınız. Sayın Altan, Sayın 
Pehlivanoğlu; Meclis dâhilinde tartışmayınız, 
Meclisin dışında tartışınız. 

ŞABAN EBİK (Malatya) — Böyle hita-
betmeye hakkı var mı? 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Niçin ceza 
vermiyorsunuz? Gayet galiz sözlerle hitabetti 
arkadaşımıza. 

BAŞKAN — Yok efendim.. Karşılıklı bu şe
kilde beyanda bulunmayınız.. 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Niçin ceza 
vermiyorsunuz?.. 

BAŞKAN — Nedir efendim?.. 
YUNUS KOÇAK (Konya)— Arkadaşı

mıza galiz sözlerle hitabetti. 
BAŞKAN — Duymadım efendim, ne söy

ledi?... 
NAZMİ OĞUZ (Mardin) — Sayın Baş

kan, Bakandan sual hakkımız var mıdır, yoksa 
bu hakkı iskat mı ediyorsunuz? 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, hiçbir 
şey, hak olarak mevcutsa iskat edilemez. 

NAZMİ OĞUZ (Mardin) — E şu halde?.. 
BAŞKAN — Şimdi İçtüzüğün maddei mah

susunu biraz evvel okudum. Yeterlik öner
gesi gelmiştir, okunuyor. Yine İçtüzüğün 
111 nci maddesinin dip notunda, «yeterlik 
önergesi sorulara da şâmildir» der. Bu İçtü
zük sizin ve bizim müşterek malımız, ona ria
yetle mükellefiz. 

NAZMİ OĞUZ (Mardin) — Ondan evvel 
söz istedik. 

BAŞKAN — Sayın Hatip, bir dakikanız 
var. 

ÇETİN ALTAN (Devamla) — Samimî ko
nuşmaya kalktığımız vakit, ölen Bayramda 
yapılan toprak reformu şakası birden bire 
bu ciddî şekle bürünür. Bugün Türkiye'de bü
tün bu düzenin halka dönük olmadığını demincek 
yine Sayın Maliye Bakanı, ki, vaktiyle Sayın 
Başbakan da söylediler, ifade ettiler, peki A va
tandaş değil mi? Sayın Başbakan da «peki zen
ginler vatandaş değil mi» diye sormuşlardı. Ce
vabımız şudur : Elbette vatandaştırlar ve işte 
siz onların partisisiniz, biz de fakir fukara 
halkın partisiyiz, tartışıyoruz. Mesele bundan 
ibaret ve zaten demokrasi, bunu tartışma de
mektir. 

BAŞKAN — Sayın Altan, vaktiniz dolmuş
tur. Lütfen bağlayınız. 

ÇETİN ALTAN (Devamla) — Bağlıyorum. 
Yoksa, ben hem zenginin, hem fakirin partisiyim. 
Çifte partisiyim. Ha> bu bir şeyi saklamak, Türki
ye'de büyük gerçeklerin üstüne bâzı demago
jik sözleri bir kefan halinde çekmek demek
tir ve bu gerçekleri söyliyenler de, Sayın 
Başbakandan ve partisinden rica ederiz; siyasi 
şantaj anlamına gelecek şekilde muamelede 
bulunmasınlar, fikre fikirle mukabele etsin
ler. İkide bir kalkıp da fikrimiz yetmiyor, ik
tidardayız, bize şöyle şöyle falan.. Bu, demok
rasiye uymaz ve demokrasi kelimesinin ar
kasında ancak benim dediğim doğru, seninki 
demokrasiye aykırı, yani bana aykırı, yaşama 
hakkın yoktur, anlamına gelir. 

BAŞKAN — Tamamdır efendim. 
ÇETİN ALTAN (Devamla) — Efendim, 

beni dinlediğiniz için, zamanınızı aldığım için, 
zannediyorum ki, biraz da bana söylediğiniz 
şekilde aranızda fazla arkadaş... 

BAŞKAN — Sayın Altan, tamamdır. Giriz
gâhtan sonra bir de ayrıca çıkış yapmayın, 
tamamdır. 

(Hoparlör kesildi.) 
A. P. SIRALARINDAN BİR MİLLETVE

KİLİ — Sayın Başkan, Çetin Altan'a Şâdi Peh
livanoğlu «sen sarhoşsun» diye hitabettiği za
man, - zabıtlarda mevcuttur - Çetin Altan «ben 
sarhoş değilim» demedi. «Senin iktidarın sar
hoştur» dedi. Çetin Altan'a emredin, gelsin, 
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BAŞKAN — Yeterlik önergesi şayet kabul 
edilmezse o zaman soru sorma hakkınız 
devam edecektir. Yeterlik önergesi kabul edil
mezse soru sorarsınız. Yeterlik önergesini oku
tuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler ko> 

nuyu yeteri kadar aydınlığa kavuşturmuştur. 
Yeterliğin oya vaz'ını arz ve teklif ederim. 

Tekirdağ 
Halil Başol 

BAŞKAN — Sayın Muammer Erten, C. H. P. 
Grupu adına yeterlik öneragesinin aleyhinde. 
Buyurunuz efendim. («Sayın Başkan, sözü ben 
istemiştim» sesleri.) 

Efendim, Sayın Başkan, Sayın Baf.ıan de
mekle meseleler halledilmez ki.. Hepinizin ismi 
yazılı, gruplar tekaddüm eder. Bir kaide var
dır, o kaideyi tatbik ediyoruz. 

C. H. P. GRUPU ADINA MUAMMEE ER
TEN (Manisa) — Değerli arkadaşlarım, Başkan
lığın tutumundan şikâyetim var, kifayet aley
hinde söz aldım ama, ikisi birbiriyle ilgilidir, 
Tüzük hükmü sarihtir... (A. P. sıralarından, gü
rültüler.) Sakin olun arkadaşlar, gerçekleri, bir
birimizi dinleye dinleye ortaya çıkaracağız. 
Yoksa, bir şey ortaya atılacak, karıştırılmaya 
çalışılacak, bu hiçbir zaman muvaffak bir me
tot değildir. Bunu hiç kimse başaramıyacak-
tır. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, lütfe
diniz, müdahalede bulunmayınız. Her hangi bir 
usulsüzlüğü tesbit, yine Başkana aittir. 

Sayın Erten, milletvekilinin esas haricinde 
iki türlü söz hakkı vardır, birisi, usul mesele
siyle ilgilidir, birisi yeterliğin aleyhinde. Şimdi 
size yeterlik aleyhinde söz verdim. Lütfen o hu
sus dâhilinde görüşünüz. Usul haklanda söz ver
medim. Yalnız yeterlik aleyhinde bulunurken 
usuli meselelere de kısa şekilde temas edebilirsi
niz. Bir usul konuşması şeklinde konuşamazsı
nız. Buyurun, 

MUAMMER ERTEN (Devamla) — Sayın 
Başkan, tamamiyle yeterlikle ilgili konuşuyo
rum. Bakanlardan soru sormamız konusu da bu
nunla ilgilidir. Onun için ild hususu birleştire
rek konuşuyorum. Her halde müsaade buyurur
sunuz. 

Şimdi Tüzük hükümlerine göre, bütçe müza
kereleri sırasında bakanların konuşması bittik
ten sonra milletvekilleri ve senatörler bakanlar
dan soru sorabilirler. Hattâ, geçen yıllarda tat
bik edilen emsali usullere göre, yeterlik, soru
lara şâmil kabul edilmemiş, sorular için ayrıca 
yeterlik önergeleri verilmiştir. Bu, Mecliste tat
bik edilmiştir. Ama Sayın Başkan bana söz ver
diği sırada, yeterlik kabul edilirse soru dahi so-
rulamıyacağını ifade buyurdular. O bakımdan 
bu da usule aykırıdır. 

Şimdi bu yeterliği kabul etmeyiniz ki, muh
terem. arkadaşlarım, bâzı konular aydınlığa çık
sın. Ası! maksadı bir tarafa bırakıp da bası me
seleleri ortaya atarak, gerek kendi grupu üze
rinde bir Bakan arkadaşımız dikkatleri başka 
noktaya çekmesinler. Boraks konusunda bura
da izahatta bulundular, soru soracaktım, Sayın 
Başkan müsaade etseydi belki aydınlanacaktık. 
Ileselenin mühim olan noktası, şu zamanda şu 
müsaade veriliş meselesinden ziyade başka bir 
konuda toplanmıştır. Arama ruhsatı verilmiş 
muhtelif tarihlerde, 1965 ten sonra sayın arka
daşım burada konuşurken kendi bakan arkadaş
larına karşı da biraz dikkatli olsunlar. Benim 
zamanımda «olur» verilmedi diyor. E başka ba
kan arkadaşlarınız vermişse bunu niye sakla
maya çalışıyorsunuz? O da aynı mesuliyettir. 
Varsa aynı şeydir. O bakımdan benim zamanım
da verilmemiştir, gibi bir söz kimseyi tatmin et
mez. Asıl mühim olan, efendim burada ruhsat 
şu zamanda verilmiş, «olur» bu zamanda veril
miş meselesi değil. 1965 ten sonra da beş altı 
tane «olur» da verilmiş, arama da verilmiş, fa
kat... 

BAŞKAN — Esasa girmeyiniz. 
MUAMMER ERTEN (Devamla) — Efendim, 

yeterliği kabul etmeyiniz ki, gerekçesini arz edi
yorum; bu konuda aydınlanalım. Sorumuzu so
ralım, aydınlanalım. 

Şimdi 1965 te verilen bir rapor üzerine Tür
kiye'de geniş boraks rezervlerinin olduğu Hükü
metimiz, yetkililerimiz, teknik elemanlarımız ta
rafından anlaşılmıştır. O zamana, kadar bu de
rece geniş rezerv olduğu bilinmiyordu. Bu tet
kiklerden, 1965 ten sonra Maden Dairesi Enerji 
Bakanlığına, Sayın Bakanın bahsettiği 7.1.1967 
tarihinde «Çok büyük rezervler bulunmuştur. 
Dünyada rekabet yapılabilir. Yabancı şirketlere 
bunun bu rezervleriyle verilmemesi gerekir. Bu-
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günkü mevzuata göre bunun imkânı yoktur. Bii' 
kanun değişikliği yapmamız gerekir.» diye mü
racaat etmiş, altına, bunun tetkiki için Sayın 
Sezgin'in selefi bir «olur» vermiş. Bir seneden 
bu yana bu kanun ne tasarı olarak, ne başka bir 
şekilde ortaya gelmemiş, iddia ediîiyor İri, bu, 
rezervler imtiyaz verilmek üzeredir. Sayın" Ba
kan çıkar, bu arama ruhsatlarına dayanarak... 

BAŞKAN — Sayın Erten, şu ana kadar be
yan buyurduğunuz şey tamamiyle esasla ilgili. 
Bunu biliyorsunuz. Anlıyorum, bir yere gele
ceksiniz, gerekli bâzı suallerin sorulması için ye
terliğin kabul edilmemesini istiyeceksiniz. An
lıyorum, ama bunu bu kadar uzatmaya lüzum 
yok ki. Meramınızı daha kısa yoldan ifade ede
bilirsiniz. 

MUAMMER ERTEN (Devamla) — Gerekçe
sini arz ediyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, sorulması gereken Ve 
eksik kaldığı sizin tarafınızdan iddia edilen, bu 
yüzden yeterliğin kabul edilmemesi istenen nok
ta ne ise onu söyleyiniz lütfen. 

MUAMMER ERTEN (Devamla) — Şimdi 
efendim, Sayın Bakandan şunu öğrenmek isti
yorum: 7 . 1 . 1967 veya 2 . 1 . 1967 tarihinde 
Maden Dairesinin bugünkü rezervleri muhafaza 
edebilmek veya Etibankm isletmesini sağlıyabil-
mek için bir kanun değişikliğine ihtiyaç vardır. 
Bunu yapacaklar mı ve ruhsat alınmış., arama 
yapılmış vesaire, bundan sonra bu şirkete bu 
yerde imtiyaz verecekler mi vermiyecelüer mi? 
Asıl bunu öğrenmek istiyoruz. Onun için kifa
yetin aleyhinde lütfen oy kullanınız, Sayın Ba
kandan bunu öğrenelim, sayın Hükümetten bun
ları öğrenelim, asıl mühim noktası burasıdır. 
Saygılarımla. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini Yüce Heye
tin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

NAZMt OĞUZ (Mardin) — Sorulara da şâ
mil midir? 

BAŞKAN — Evet efendim. 
NAZMİ OĞUZ (Mardin) — Bakan konuşur

ken, o zaman soru müessesesi yok demektir. So
ru sormak istediğimiz zaman yeterlik verilir. 
Soru sormak imkânı ortadan kalkar. Olur mu 
öyle şey? 

BAŞKAN — Sayın Oğuz bir dakika, oturu
nuz. 

Muhterem arkadaşlarım, Hükümet adına, 
bütçenin tümü üzorinde Sayın Maliye Bakanı ko
nuştular. Sayın Maliye Bakanı konuştukları sı
rada hiçbir arkadaşımız soru sorma arzusunu iz
har buyurmadı. (C. H. P. sıralarından «A, a..» 
sesleri). 

Hayır... Şimdi, bunun üzerine Sayın Enerji 
Bakanı boraks konusunda münhasıran, izahatta 
bulundu... 

NAZMİ OĞUZ (Mardin) — Sayın Başkan, 
çok dürüst Başkansınız. Fakat burada belki 
üzüntü içinde bir hata yapıyorsunuz, çok özür 
dilerim, üzüntü içinde olsun, bu hatayı yapıyor
sunuz. 

BAŞKAN — Bir arkadaşımız, Adalet Parti
sinden, «dalgınsın» dediler, Sayın Nazmi Oğuz, 
«üzüntülüsün» dedi. Ne üzüntülüyüm, ne dalgı
nım. içtüzüğün şekilleri neyi icabettiriyorsa, ona 
göre hareket etmekteyim. Hiçbir zaman mese
leleri kendi menfaatlerimiz yönünden mütalâa 
etmiyelim, İçtüzük kaideleri ve esasları dairesin
de mütalâa edelim. Herkes kendince haklı ol
duğu, zaman, hiç kimse haklı değildir. 

Bütçenin tümü üzerindeki müzakereler sona 
ermiştir. Maddelere geçilmesi hususunu oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, Bütçe Kanununun 
maddelerine, bölümlerine geçildiği sırada 12.000 
nci bölümde bir tadil önergesi vardır, o tadil 
önergesini Yüce Heyetinizin bilgisine sunarım. 
O tadil önergesi dâhilinde mesele Senato tara
fından değiştirilmiş ve Bütçe Karma Komisyo
nu tarafından bu değişiklik benimsenmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

I - Gider Bütçesi 
1968 yılı Bütçe Kanunu tasarısı 

Madde 1. — Genel bütçeye giren dairelere 
harcamaları için (A/l) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere 10 347 074 407 lira, yatırım harca
maları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 2 530 386 083 lira, sermaye teşkili ve trans
fer harcamaları için de (A/3) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 8 734 750 745 lira ki, toplam 
olarak 21 612 211 235 lira ödenek verilmiştir. 
Bu miktarın 400 000 000 lirası kadro tasarruf-
lari^le karşılanacaktır. 
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A)- Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçesi : 
BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi 

bütçesi üzerindeki müzakereye geçiyorum. 
Muhterem arkadaşlarım birinci maddeye 

bağlı cetvellerin, bu arada Türkiye Büyük Mil
let Meclisi bütçesinin görüşülmesine geçmeden 
evvel bir hususu Yüce Heyetinize sunmak isti
yorum. 

Bütçenin birinci maddesine bağlı cetvellerin 
bölümlerinde, daha önce Cumhuriyet Senato
sunca yapılan ve Karma Bütçe Komisyonunca 
aynen veya değiştirilerek kabul edilmiş bulunan 
tadillerle, katma bütçelere ait değişiklikler ayrı 
ayrı raporlar halinde basılmış ve sayın üyelere 
dağıtılmış bulunmaktadır. Buna göre, daire büt
çelerinin bölümlerinde yapılan ve Karma Komis
yonca benimsenen değişiklikler bu şekilde dü
zeltilmiş olarak okunup, oyunuza sunulacaktır. 
Başkanlığın elindeki nüshalarda bu düzeltmeler 
yapılmış, düzeltilmiş şekliyle okunacaktır. Bil
gilerinizi rica ederim. 

Bütçe Komisyonu yerinde, Meclis adına yet
kili elemanlar yerlerinde. 

Şimdi grupları adına söz almış arkadaşların 
isimlerini okuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesi üzerin
de grupları adına.söz alanlar; C. H. P. Grupu 
adına Sayın îlyas Kılıç, Güven Partisi Grupu 
adına Sayın İrfan Solmazer, Millet Partisi 
Grupu adına Sayın Hilmi işgüzar, Y. T. P. 
Grupu adına Sayın Süleyman Arif Emre, T. î. P. 
Grupu adına Sayın Kemal Nebioğlu. A. P. Gru
pu adına Sayın Fevzi Fırat. 

Buyurun Sayın îlyas Kılıç, Halk Partisi 
Grupu adına. 

C. H. P. GRUPU ADINA ÎLYAS KILIÇ 
(Samsun) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri, T. B. M. M. nin 1968 yılı bütçesi ürerine 
C. H. P. nin görüşünü arz edeceğim. 

Sayın milletvekilleri, demokrasilerin var ol
duğu ülkelerde parlâmentolar demokratik reji
min mevcudiyetinin sembolüdür. Millî iradenin 
tecelli yeri olarak ebediyen yaşıyacak olan par
lâmentoların mevcudiyeti hiçbir zaman müna
kaşa mevzuu yapılamaz. 

O. H. P. si Grupu olarak böyle bir mües
sesenin kuruluşunda, işlemesinde ve yaşamasın
da geçmişteki hizmetlerimiz ve faaliyetlerimiz
den dolayı taşıdığımız iftihar payı büyüktür. 
Biz C. H. P. si olarak 9 Temmuz 1961 Ana/asa-
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sının getirdiği hürriyetlerin ve fikirlerin T. B. 
M. M. nde Anayasamıza aykırı olmamak şar-
tiyle temsil edilmesine gönülden inanıyoruz. 

Bütün bu çalışmalarımızda elimizde bulun
durduğumuz ölçü Anayasanın tâyin ettiği hu
dutlardır. Anayasa içi her harekette var olan 
C. H. P. si Anayasa dışı her türlü davranışın 
karşısındadır. 

Sayın milletvekilleri, çok partili hayatın 
memleketimizde yıllar öncesi teessüsünde kendi
sinden beklenenleri yapan ve bu uğurda her 
türlü taşkınlıklara insanüstü sabır ve tahammül 
gösteren 0. H. P. si, bugün kat'edilen mesafeyi 
ve alınan neticeleri görmekten duyduğu haz ve 
iftihar sonsuzdur. 

Hürriyetlere candan bağlı olan O. H. P. si 
hürriyetlerin yasalara uygun olarak millî vic
danda kökleşmesinden gelecek için üstün fay
dalar beklediğini söylemeye lüzum yoktur. Hür
riyet içinde kalkınmaya inanmış olarak geçmiş-
to olduğu gibi, halde ve istikbalde de demokra
siye ve başka bir deyimle, çok partili parlöman
ter rejime hiçbir şekilde kusur getirmiyeceğiz, 
getirmek istiyenlere karşı da asla müsamahakâr 
olmıyaca,ğız. O. H. P. si Grupu ve teşkilâtı geç
mişte olduğu gibi, gelecekte de parlömanter re
jime ve demokrasiye yönelecek her türlü hukuk 
dışı açık veya kapalı ya da sinsi saldırılara 
nereden ve kimden gelirse gelsin, büyük mille
timize verdiğimiz söze, Anayasaya yaptığımız 
yemine sâdık kalarak karşı koyacaktır. C. H. P. 
si siyasi partileri demokratik nizamın vaz 'ge
çilmez unsurları olarak gördüğünü, uzun mu
halefet yıllarında milletine ilân etmiştir. Bu
gün 9 Temmuz 1961 Anayasasında bu fikrin yer 
aldığını görmenin mutluluğu içindedir. 0. H. P. 
si hiç şüphe yoktur M, pek yakın geçmişte, 
başında bulunduğu karma hükümetler devrin
de Milletimiz ve Dünya önünde verdiği imti
hanlarla demokratik rejime ve parlömanter 
sisteme olan bağlılığını her türlü münakaşa
dan uzak bir açıklıkla ispat etmiştir. 

Sayın milletvekilleri, demokratik rejime 
bağlılıkta ve bu rejimin yaşatılmasında sarf 
edilecek her türlü gayrette Meclis içindeki bü
tün siyasi partilerin bizimle aynı fikirde ol
duklarından şüphe etmeyiz. Demokrasinin ya
şamasında ve gelişmesinde, milletçe sahiboldu-
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ğumuz kuvvetin en büyüğü de budur. Bu kuv
vete inan ve bağlılığımız sonsuzdur. 

Sayın milletvekilleri, 1961 Meclisini ve onun 
çalışmalarını ve o devrin muhataralı günlerini 
yaşamış siyasi parti olarak 1968 TürMyesinde 
başta Parlâmentomuz olarak, millî huzur yö
nünden milletçe büyük mesafe aldığımıza hiç 
şüphe yoktur. Rejim ve millî huzurun devamlı
lığını sağlamakta iktidara büyük sorumluluk 
düşer. Kanaatimiz odur ki, demokrasiye inanç 
ve bağlılık fikri, Parlâmentodan vatan sathına 
bilinçli ve inançlı bir şekilde dalga dalga ya
yılıp yerleştiği gün, iyi fikirlerin taarruzuna 
uğrayan kötü ve zararlı fikir ve cereyanlar mil
letin iradesi önünde dayanamıyarak yok olup 
gideceklerdir. Fikre fikirle mukabele etmiye 
alıştığımız ve buna tahammül gösterdiğimiz ve 
küçük parti menfaatlerinin dışında millî men
faatlere yöneldiğimiz gün, daha verimli ve da
ha huzur içinde çalışacağız. Demokrasilerde 
kaba kuvvetin yeri yoktur. Daima perişan ol
maya mahkûmdur. 

İktidarı kaybetme pahasına bile olsa evvelâ 
vatan, sonra parti menfaati diyebilecek bir an
layışta olmamızda sayılamıyacak kadar millî 
menfaatlerin olduğunu takdir etmiyecek bir 
parlömanterin aramızda olduğunu tahmin et
miyorum. 

Sayın milletvekilleri, Türk siyasi hayatı 
bugün bu tercihi memleketin geleceği bakımın
dan yapmak mecburiyetinde olduğu noktada
dır. 

Milletimiz tümü ile, temsilcileri olan biz
lerden millî dâvalara, özellikle iktisadi kalkın
maya müessir çareler bularak ulusumuzu en 
kısa zamanda geri kalmış milletler arasından 
kurtarma yollarını sabırsızlıkla bulmamızı isti
yor. Hepimiz biliyoruz ki, milletçe halli gere
ken büyük iktisadi problemlerimiz vardır. Mil
letin temsilcileri olarak bu problemlere en kısa 
zamanda çare bulmak ve memleketimizi muasır 
medeniyet seviyesine yükseltmek bizim vazife
mizdir. Hal böyle iken bugün Parlâmentonun 
komisyonlarında yüzlerce kanun teklif ve tasa
rıları beklemektedir. 

Komisyonlarda daimî çoğunluğu sağlamak 
ve komisyonları çalışır halde tutmak iktidar 
partisi grubunun sorumluluğu altındadır. Mem
leketin binbir dâvasını halledecek tasan ve 
teklifler böylece sürüncemede kalmaktadır. 
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Sayın milletvekilleri, yıllardan beri bütçe
lerde sözcülerin söylemesine, divanın vaadine 
rağmen 9 Temmuz 1961 Anayasasına uygun ola
rak bir içtüzük çıkmayıp 2 Mayıs 1927 tarihli 
bir nizamname ile çalışmak durumunda kaldı
ğımızı üzüntü ile belirtmek isteriz. Gelecek se
neye kalmadan içtüzüğün çıkarılmasını Divan
dan ve ona yardımcı olarak siyasi partilerimiz
den bekliyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Meclisimizin mükem
mel bir kütüphanesi vardır. Yabancı dille ya
zılmış bulunan kitaplardan parlömanterlerin 
lâiki veçhile faydalanabilmeleri için Meclis 
Başkanlığınca gerekli tedbirlerin alınmasının 
faydalı ve yerinde olacağı kanaatindeyiz. 

Muhterem milletvekilleri, Parlâmento ola
rak bütün millî müesseselere her hâlimizle ör
nek davranışlar içinde bulunmamızın milletçe 
yapmayı düşündüğümüz tasarrufun sonuca ula
şabilmesi için, zaruri olduğu inancındayız. Bu 
inancın ışığı altında söylemek istiyoruz ki, Mec
lislerimiz davranışları ile millete ve devletin 
diğer bütün organlarına tasarruf yönünden ör
nek olmak şöyle dursun, bilâkis genişlemek 
temayülü gösteren, ya da gösterecek olan mü
esseselere esbabı mucibe verebilecek davra
nışlar içindedir. 

Şöyleki, Senato ile Millet Meclisi arasındaki 
yeni teşkilât kurma çabaları, âdeta aynı çatı 
altında olduklarını unutarak rekabet havası 
içersindedir. Bakıyorsunuz, aynı binada.Millet 
Meclisinin bir şeref kapısı, Senatonun ayrı bir 
şeref kapısı, Millet Meclisinin ayrı bir muhase
besi, Senatonun ayrı bir muhasebesi, Millet Mec
lisinin bir Zatişleri, Senatonun bir Zatişleri, 
Millet Meclisinin Emniyet Amirliği, nerede ise 
Senatoya ayrı bir Emniyet Amirliği, iki Genel 
Sekreterlik, nerede ise iki matbaa, iki lokanta, 
iki Daire Müdürü, iki Levazım Müdürü, böylece 
bir teşkilât yayılmasıdır, gidiyor. Böyle bir 
yayılmanın tasarrufla alâkası olup olmadığını 
yüksek takdirlerinize bırakıyorum. Halbuki, 
aynı bina içinde bulunan bu iki müessesenin hiz
metlerinin büyük bir kısmı müşterek olabilir. 
Fakat birleşmekten çok yeni teşkilât kurma te
mayülü her iki müesseseye hâkim görünmekte
dir. Bir gün bu masrafların altından kalkmanın 
imkânsız hale geleceğini Divanlara hatırlatmak 
isteriz. 
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Muhterem arkadaşlar, sözü buraya getirmiş
ken bir şeyi hatırlatmak istiyoruz. O da Yüksek 
Senatonun ve Meclisin işgalinde bulunan bina
nın henüz hakiki sahibinin kim olduğu bilinme
diği realitesidir. Bu binanın neden teslim alın
madığının açıklanmasını ilgililerden rica ediyo
ruz. 

Muhterem milletvekilleri, 
Halen işgalimizde bulunan bina yeni sayıldı

ğından büyük arızalar ve masraflar gösterme
mektedir. Fakat binaya bakım ve muhafaza 
yönünden bugünkü ilgiyi gösterdiğimiz takdir
de, pek yakın bir gelecekte altından çıkamıyaca-
ğımız masraflarla karşılaşacağımızı söylemek is
tiyoruz. Bina alt kısımlarından muhtelif yerler
den su kaçakları ile bozulmaktadır. Ciddî bir 
bakımdan bina mahrumdur, ilgililerin ve vazi
felilerin daha ciddî olarak bakıma ve onanma 
ehemmiyet vermelerini hatırlatırız. Lüzumsuz 
yanan lâmbaların ayda sebebiyet verdiği maddi 
masrafı küçümsememek lâzımdır. Arz etmek 
istiyoruz ki binamız masraflı bir binadır. İyi 
bir bakım, ancak masrafları önliyebilir. 

Sayın milletvekilleri, 
Meclislerimizdeki personel kalabalığı nerden 

bakarsanız balkınız göze çarpmaktadır. Bunların 
görevlendirilme şeklini de kifâyetli bulmuyoruz 
Koridorlara bakıyorsunuz kalabalık, Arşiv gibi 
gelecekte Meclisin en kıymetli hazinesinin ba
kım, muhafaza ve tertibi için ortada kimse yok. 
Bu dengesizliği ilgililerin gidermesini bekliyoruz. 
Bu arada bir cümle ile Arşive ait sözümü tamam
lamak istiyorum. Türk Milletine ve gelecek ne
sillere ilerde bilgi hazinesi olarak büyük hizmet
ler göreceğinden asla şüphemiz bulunmıyan ar
şivin Divanca mutlaka özel personel yetiştirmek 
suretiyle ele alınmasını Divana hatırlatmak is
teriz. Bugünkü haliyle pek zavallı durumda
dır. 

Muhterem milletvekilleri, Meclislerinıizdeki 
basılı kâğıt israfı hiçte küçümsenecek durumda 
değildir. Divan bu israfı kabul ettiği takdirde 
almak istediği tedbiri öğrenmek isteriz. 

Muhterem milletvekilleri, 
Millet Meclisi ve Senato Bütçesinden bahse

derken, Millet Meclisine bağlı Saraylardan söz 
etmeden geçmek mümkün değildir. Bakım, ona
rım ve muhafazası için millî bütçeden büyük 
paralar ayrılan bu müesseselerin tarihi değer
lerini ve güzelliklerini düşünerek masraflarının 

büyük bir kısmını kendi gelirleriyle karşılamak 
için sabahın erken saatlerinden akşamın geç 
saatlerine kadar yerli ve yabancı turistlerin bu 
millî müesseseleri gezmeleri temin edilmelidir. 
Bu basit bir teşkilât ve inanç meselesidir. Bu
günkü haliyle, Beşiktaş Maliyesinden saat 
9 da bir memur gelip 12 de gidip 1,5 ta tekrar 
gelip 5 te tekrar gitmesiyle bu işin Yaz aylarında 
ve mevsimin her gününde yürütülebileceğini zan
netmek, biraz yanlış olsa gerektir. 

Dolmabahçe Sarayı içinde, kapısına iki kilit 
vurularak biran evvel çürüyüp gitmesi için ba
kımsız ve ihmalin kucağına terk edilmiş olan 
milyarlar değerindeki mücevherat hazinesini bu
günkü durumdan kurtarmak, Yüksek Meclise 
niyabeten vazife gören Başkanlık Divanının fay
dalı vazifelerinden birisi olacaktır. Bunu söy
lerken, idare Âmirlerine her hangi bir tarizde 
bulunmak istemiyorum. Bunun bakım ve mu
hafazası bugünkü haliyle onların ihtiyarının dı
şındadır. Bu husustaki düşüncemiz, bunların, 
yani bu hazinenin Sarayın münasip bir yerinde 
turislere teşhir edilerek, bir taraftan gelir sağ
larken, bir taraftan da bakımlarının sağlanmış 
olacağı merkezindedir. Divanın alacağı tedbiri 
ve düşüncesini öğrenmek istiyoruz. Sarayların 
ıtatüsü yıllardır münakaşa mevzuudur. 

Sarayların Mecliste mi kalması lâzımgelir, 
yoksa Müzeler İdaresine mi veya münasip başka 
Mr hizmete mi tahsisi icabeder? Buna kesin 
bir çare bulmak zamanı gelmiş ve hattâ geç
miştir. 

Sayın milletvekilleri, Parlâmentolararası Dost
luk Gruplarının bugünedek çalışmalarından 
memnun değiliz. Bu geziler muayyen kişilerin 
turistik seyahatleri haline gelmiştir. Bu grup
ların daha faydalı çalışma metodu içine girme
lini temenni ederiz. Bu yönden Meclislerimiz 
içerde ve dışarda geniş tenkidlere mâruz kal
maktadır. 

Muhterem milletvekilleri, 
Ziyaretçilerin durumuna gelince : Bu işin 

halli için çalışma olmuyor, demek yerinde olmaz. 
Ancak sayın üyelerin taşıdığı sıfatla mütena-
°ibolmıyan yerlerde görüşmelerini münasip gör
mek fikrini mâkul bulmuyoruz. Buradaki hare
ket noktamız, Milletvekilliği müessesesinin ağır
lığının zedelendiği merkezindedir. Zira, Divan 
"iyelerinin misafirlerini özel olarak kabul etme
sine karşılık, milletvekillerinin misafirlerini ka-
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bul ettiği yerleri, milletvekilliği ağırlığı ile uy
gun bulmuyoruz. Bu yönden eşitliğin teminini 
ve bu eşitliğin sağlanmasını istiyoruz. Kabin
lere konan telefonlarla her türlü konuşmanın 
mümkün olamıyacağını belirtmek isteriz. Her
kes birbirinin konuşmasını dinliyecektir ki, böy
le bir usule taraftar değiliz. Böylece milletve
killeri ziyaretçilerini rahatça kabul edebilecek
leri yerlere sahibolmalıdır. Bu yerlerden din-
lenmiyecek şekilde rahatça telefon konuşması 
imkânları sağlanmalıdır. Bunun dışında işaret 
etmek isteriz ki, ziyaretçilerde dikkat edilecek 
husus, Meclisin emniyet ve masuniyeti esasıdır. 

Muhterem milletvekilleri, 
Senato ve Millet Meclisi Bütçeleri üzerinde 

O. H. P. si Meclis Grupunun görüşlerini tenkid 
ve temennilerini sizlere arz etmiş oldum. Büyük 
bir samimiyetin ifadesi olduğuna inandığımız 
fikirlerimize burada son verirken, Bütçenin Mec
lisimize ve Milletimize hayırlı olmasını temenni 
eder, hepinizi grupum adına saygiyle selâmla
rım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına Sa
yın Solmazer, buyurunuz. 

G. P. GRUPU ADINA İRFAN SOLMAZER 
(Tokat) — Sayın Başkan, Millet Meclisinin 
değerli üyeleri; Güven Partisi Meclis Grupu adı
na Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesi üze 
rindeki görüşlerimizi sunmak üzere huzurunuz
dayım. 

Büyük Türk Milletinden aldığı şerefli, o nis-
bette büyük sorumluluk taşıyan görevlerimizi. 
milletimizin tarihine, hasletlerine, hususiyet
lerine, örf ve âdetlerine uygun olarak Büyük 
Milletimize lâyık olacak şekilde yapmanın te
mel gayemiz olması gerektiği aşikârdır. Bu gö
revin yapılmasında; Parlâmentonun itibarını 
yükselttiğimiz ölçüde, parlömanter rejim düş
manlığının toplumdaki etkisini azaltacağımız 
da bir gerçektir. Parlâmentomuzu itibarlı kıla 
cak da bizleriz. Bunun için, bu büyük mües
seseye leke düşürecek her türlü davranıştan 
sakınmak mecburiyetindeyiz. 

Parlâmentonun itibarına gölge düşürecek söz 
ve hareketlerden titizlikle sakınmamız gerekli
dir. Çünkü; kanun önünde eşidolan bütün va
tandaşlarımızın aynı millete mensubolmaktan 
doğan birlik, beraberlik, karşılıklı sevgi ve 
saygı duygularının daha da kuvvetlenmesi, kişi
ler, zümreler ve sınıflar arasındaki her türlü 

farklılıkların millî birlik ve beraberliği bozma
ması amaçlarına, her şeyden evvel, burada, 
iktidar ve muhalefet olarak davranışlarımızla 
örnek olmak zorundayız. 

Demokratik rejimin memleketimiz bünye ve 
ihtiyaçlarına uymadığı, memleketin iktisadi 
ve sosyal dâvalarına bu rejim içinde çözüm yo
lu bulunamıyacağı tarzındaki inkarcı ve yıkı
cı iddiaları boşa çıkaracak davranışın ve istik 
rarlı, dengeli bir çalışma düzeninin örneklerini 
vermek zorundayız. 

Toplumumuzun temel inançlarını, demokra
tik rejimi, kanun hâkimiyetini, dinî inançları, 
mülkiyeti, şeref ve itibarları yıkmak istiyen 
aşın akımlara dur diyecek iktidarlar, bizim 
bünyemizden çıkmaktadır. Tanımıyanlara kar
şı Anayasa düzenini, bu düzenin ve Türk top
lumunun dayandığı manevî değerleri ve inanç
ları azimle savunmak her şeyden evvel Meclis
lerimizin görevidir. 

Yurdumuzda tütmeyen ocak, işsiz kol, ge
çim darlığı çeken aile, hekimsiz ve ilâçsız has
ta, okulsuz çocuk, susuz ve yolsuz köy bırak
mamak, kalkınmamızı ve Devlet idaresini halk 
hizmetine yöneltmek parlâmentoların görevidir. 
Komünizme, faşizme, ırkçılığa ve egemenliği 
bir şahsa, bir aileye, bir zümreye, bir sınıfa 
vermek istiyen her türlü Anayasa dışı davra
nışlarla mücadele etmek, bize verilen emanetin 
namus borcudur. 

Türk toplumunu çağdaş medeniyet seviye
sine ulaştıracak kanunları çıkarmak, Türkiye 
Cumhuriyetinin bağımsızlığının, ülke ve millet 
bütünlüğünün korunmasında zafiyet gösteren 
iktidarları uyarmak ve onları değiştirmek, mil-
et adına bizim görevimizdir. 

Hulâsa; egemenlik kayıtsız şartsız milletin > 
olduğu gerçeğini tanımak istemiyenlerle ve bu
nu şekil olarak kabul etmiş görünenlerle ge
rekli savaşın yapılması görevi bize aittir. Bu
nun için de Parlâmentolarımızın itibarını, hay
siyetini ve cemiyetimizdeki yerini biran için 
unutmamak vazifemizdir. Muhalefet, iktidarın 
memeketi yönetme hakkına bu çerçeveler içeri
sinde saygılı olmak zorundadır. İktidar da 
muhalefetin denetleme, tenkid ve teşkilâtlan
ma hakkını kullanmasına aynı derecede saygılı 
olmak mecburiyetindedir. Bu büyük görevi 
Meclislerimiz yaparken, Meclis kürsülerini kin 
ve ihtirasların dile getirildiği, hakikatlerin tan--
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rif edildiği, iftiralann alabildiğine savuruldu- I 
ğu, milletimizi anarşiye, sınıf ve mezhep kav
galarına yönelten, seyrek de olsa sapıklıkların 
idile getirildiği bir vasıta olarak kullanılmama
lı ve bunun kullanılmasına Başkanlık hiçbir 
şekilde müsamaha göstermemelidir. 

Aziz Milletimize ve yurdumuza en iyi hizmet 
etme yolunda bütün partilere mensup arkadaşla
rımızın iyi niyetinden ve Iheyecanından asla şüp
hemiz yoktur. Bu hizmetleri Milletimiz adına 
yapmak üzere buraya gönderilmiş kişiler ola
rak, karşılıklı sevgi, saygı ve nezaketin en 
güzel örneklerini iktidar ve muhalefet olarak 
göstermek zorundayız. 

Geçmiş yıllara nazaran daha iyi bir çalışma 
düzeni içerisine girmiş olduğumuzu memnuniyet
le beyan etmek isteriz. Gönlümüzün dileği her 
işte olduğu gibi iyiye, daha güzele yönelmek
tir. 

Aziz milletvekilleri, 
Mahzurları her gün daha artan bir şekilde 

görünen birçok lüzumsuz çekişmelere ve çalış
ma günlerinin heder edilmesine sebebolan hu
sus Millet Meclisi içtüzüğünün hâlâ çıkarılama
mış olmasıdır. 

Muhterem arkadaşlarım; sözlü soru, gün
dem dışı görüşme ve yazılı soruların gördüğü 
muameleler, bizleri tatmin edici olmaktan uzak
tır. Çok zaman affınıza sığınarak beyan ede
yim gülünç denecek şekilde muamelelere de 
şahidolmaktayız. Meselâ: 7 Şubat 1968 Çar
şamba günü yapılan 37 nci Birleşimdeki Mec
lis gündeminden birkaç örneği huzurunuza sun
mak isterim. 

Bir milletvekili arkadaşımız 1966 Ekim mev
siminde yapılan tohumluk dağıtımında ne gibi 
esasların nazara alındığına dair Tarım Bakanlı
ğından bir sözlü sorusu vardır. Sene 1968, bu yı
lın tohumluğu dahi dağıtılmış^ bu sözlü sorudan 
elde edilmek istenen netice şu anda değeri ile ne 
olabilir? Yine bir arkadaşımız ayni gündemin 14 
ncü sırayı işgal eden Zile ilçesini, Amasya - Tur
hal ve Artova'ya bağlıyacak karayollarının 1967 
bütçe döneminde tamamlanıp, tamamlanmayaca
ğına dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusuna 
daha sıra gelmemiştir. Ne zaman geleceği de meç
hul. Sene 1968; bunun artık bir murakabe veya 
bilgi edinilmeyle bir ilgisi kurulabilir mi? Misal
leri böylece çoğaltmak mümkündür. | 

I Gündem dışı görüşmelerden beklenen hâdi
senin gerçekten âcil ve önemli mevzuların dışın
da çoğu zaman gayriciddî ve şahsi, projaganda-
lara esas olarak kullanıldığı da bir vakıadır. 

Meselâ yine affınıza sığınarak beyan edeyim, 
Şubat ayında bu Meclisten gündem dışı bir ko
nuşma idi Papazkarası üzümünün almışı bağ bo
zumu zamanı çoktan geçmiş, bugün bir gündemi 
işgal etmenin bu şekilde kullanılmasının Başkan
lıkça müsamahalı karşılanmaması da gerekir ka
naatindeyim. Başkanlık mevkiindeki değerli ar
kadaşlarımızın bu işlerde hassas olması her halde 
normal olan bir husustur. 

Yazılı sorulara belirli süre içerisinde cevap 
verilmesi gerektiği içtüzüğümüzde yazılıdır. Ben
denizin 29 Kasım 1967 de yani iki buçuk ay evvel 
Parlâmento üyelerinin dış ülkelere vâki ziyaretle
ri hakkında Meclis Başkanlığına vâki yazılı soru
ma, hâlâ cevap verilmemiştir. Yazılı soruların 
Hükümete tevcih edilenlerine dahi İçtüzüğe gö
re gününde cevaplandırılmasını sağlamakla gö
revli bir makamın tutumuna hayret ve üzüntü ile 
işaret etmek isteriz. Söz buraya gelmişken; par
lâmento üyelerimizin dış ülkelere gidişleri üze
rindeki zihniyet ve tutumumuzu düzeltmekte da
ha fazla gecikirsek; kendi temsil gücümüzde ya
ra açmış olduğumuz kanısı umumidir. Dış ülkele
re gitmek için türlü dostluk kuruluşları kurmak, 
özel temaslarla davetler sağlamak yolundaki ter
tipleri tesirsiz kılmak da bizim görevimizdir. 

Aziz arkadaşlarım; her yıl bütün arkadaş
larımızın dile getirdiği bâzı hususları da zikret
mek isterim. Hizmetlinin çokluğuna rağmen Mec
lisimizin gerektiği kadar temiz tutulduğu söyle
nemez. Meclis lokantasının Parlâmentomuza lâ
yık bir hizmet yeri olduğunu düşünmek dahi ha
tadır. Gerek fiat, gerek hizmetler, gerek temiz
lik bakımından tatmin edecek hiç bir yönü yok
tur. Demirbaşı, hizmetlisi, yeri, ısıtması pişirilme
si ahçısı Meclisçe yapılan, kirası, vergisi olmıyan 
bu büyük ahçı dükkânının bu kadar perişan ve 
düzensiz olması direktif olarak bir heyete tevdi 
edilmiş olsa dahi bu heyet bu kadar düzensizliği 
başarmağa gücü yetmez. Birçok Devlet müessese
leri ve iktisadi kuruluşlarında hizmetliler 100 -
150 kuruşa tabldottan yemek yerken, Meclis per
sonelimizin, kalitesi daha düşük, fakat fiatı üç 
defa daha fazla, daha pahalı beslenme rejimine 
tabi tutulması da üzüntü vericidir. Bunu da ayrı-

( ca zikretmek isterim. Meclisimize alınacak me-
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murlar ve hizmetlilerin seçiminde de bir ciddi
yet olduğunu maalesef söyleyemiyeceğim.Bu ko
nunun Devlet memurlarının tâyin ve seçimindeki 
şartlara uydurulması, hattâ, tâyinlerin daha sı
kı bir süzgeçten geçirilmesi Meclislerimizin bün
yesi itibariyle gereklidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin mevcut Em
niyet kadrosunun saygılı ve görevini bilir tarzda 
'davranışlarını memnuniyetle zikretmek isterim. 
Yalnız bugünkü halde Meclisin içerisinde bir em
niyet görevinin yapılabileceğini veya yapıldığı
nı söylemek doğru olmaz. Çünkü Meclis koridor
ları o haldedir ki, bırakın oturacak yer bulmayı, 
kapalı çarşı dahi herhalde buradan daha tenha-
dir. Bunun bir nizama bağlanması şarttır. Her 
ne kadar talimat muhtelif zamanlarda yapılmış
sa da bizlerin, de kusurlu olmamız sebebiyle tat
bik edilmeyen bu talimat kâğıt israfından baş
ka bir işe yaramaz hale getirmiştir. Hepimizin 
bu yolda Meclis Başkanlık Divanına yardımcı ol
mamız şarttır. Aksi halde bu şikâyeti sadece Mec
lis Başkanlığına yöneltmiş olmuyorum. 

Emniyet kadrosu eski Meclis kadrosunun ay
nıdır. Emniyet sahaları genişleyen yeni Mecliste 
hizmetlerin görülebilmesi için Ankara Emniyet 
Müdürlüğünden geçici görevle memur alınmak
tadır. Bu memurlar kadrodaki memurların aldık
ları ikramiye ve Meclis tazminatlarından istifa
de edememektedirler. Aynı hizmetleri aynı du
rumdaki insanlar yürüttüğü halde bu maaş fark
lılığının adaletle bağdaşamıyacağı da muhakkak
tır. Bunun hâlâ tashih edilmemiş olması bir nok
sanlıktır. Burada hizmet gören Emniyet mensup
ları eğer, Emniyet Müdürlüğüne tekrar iade edi
lirlerde ; bunların Mecliste geçen kıdem dönemle
rinin dahi dikkate alınmamış oması ve tatbikatın 
bu şekilde yürütülmüş bulunması hizmet yerle
rini bir ceza niteliğine vardıracak kadar aksak 
yönleri vardır. 

Muhterem milletvekilleri; bir hususu da 
önemle dikkatlerinize sunmak isteriz. Meclisleri
mizin hesaplarının Meclis adına Devlet Bütçesi
nin sarfını kontrol eden Divanı Muhasebatın tet
kikine sunulmaması büyük bir kusurdur. Bu ye
ni Anayasamızında emredici bir hükmüdür. Mer'i 
Sayıştay Kanununun bu noktada da düzeltilmesi 
gereklidir. 

Gruplarda çalışan memur ve hizmetliler çok 
halde gecenin geç saatlerine kadar hizmet gör
mektedirler. Bilhassa grup kâtiplerinin hizmet 

ayarlamalarının gruplara bırakılması sabaha kar-
gı evine giden bir kâtibin bir kaç saat sonra Ka
nunlar Müdürlüğündeki devam cetveline imza 
atması gibi formalitelerin, hiç olmazsa görevli 
grup kâtipleri için kaldırılmasını Başkanlık Di
vanından ayrıca talebediyoruz. 

Muhterem Milletvekilleri, Güven Partisi Gru-
pu Büyük Meclisimizin bütçesinin Meclisimize ve 
milletimize hayırlı olmasını temenni eder sizlere 
saygılar sunarız. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına Sa
yın Hasan Lâtif Sarıyüce. 

M. P. GRUPU ADINA HASAN LÂTÎF SA
RIYÜCE (Çorum) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri, Cumhuriyetimizin temeli olan Tür
kiye Büyük Millet Meclisi, hiç şüphe yok ki, 
millî iradenin tecelli ettiği kutsal bir kuruluş
tur. Millet Partisi, Büyük Millet Meclisinin 
zaafa uğramasını, çalışamaz hale gelmesini, iti
bar ve kudretinden kayıplar vermesini demok
rasimizin geleceği bakımından çok sakıncalı bul
makta, bu itibarla Meclislerin süratli çalışması
nı, milletimiz ve memleketimiz için hayırlı ka
rarlar almasını, itibar ve kudretini devam ettir
mesini rejimin selâmeti bakımından zaruri gör
mektedir. 

Grupumuz işte bu anlayışla hareket ederek 
Meclisimizin çalışmalarını aksatmamak, şeref ve 
itibarını korumak hususunda elden gelen gay
reti göstermiştir, göstermektedir. Millî irade 
millet iradesi Meclisler eliyle tecelli etmektedir. 
Şüphe yoktur ki, T. B. M. M. nin üstünde bir 
kuvvet yoktur. Ancak T. B. M. M. nin hâkimi
yeti meşruiyetini aldığı Anayasaya ve Anayasa 
kuruluşlarına bağlı ve saygılı kaldığı ölçüde de
vam edebilir. 

Anayasa ve Anayasa kuruluşlarını horlayan, 
hazmedemiyen bir tutum içine girildiği zaman 
parlâmentomuzun kendi itibarının meşruiyetini 
kendi zedeliyeceği, millî vicdanda tepkilere yol 
açacağı ve çetin buhranlar doğuracağı kaçınıl
maz sonuçlardandır. Millî irade Meclislerde be
lirir, fakat bu irade ne çoğunluğun, ne de azın
lığın iradesidir. Bu irade, Türk Milletinin ira
desidir. Biz sandıktan çıktık, bizi millet seçti ba
hanelerinin gölgesinde millî iradeyi kendi irade
leri, kendi çoğunluklarının iradeleri sananlar ve 
böyle düşünmelerinin sonucu olarak bir kısır bi-
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linçte direnenler, eninde sonunda, millî iradeye 
zıt gittiklerini anlıyacaklardır. 

Meclisimizden, milletimiz çok şeyler bekle
mektedir. Işıksız, yolsuz, susuz ve okulsuz on 
binlerce köy ve bu köylerde yaşıyan milyonlar
ca vatandaşımız, gece kondularda geçim derdiy
le pençeleşen insanlarımız, sayıları milyonlan 
aşan işsiz yurttaşlarımız ümitlerini bize bağla
mışlar, bizlerden dertlerine merhem olacak ka
rarlar ve kanunlar çıkarmamızı beklemektedir
ler. Milletin içinde bulunduğu sıkıntıyı, fakir
liği, işsizliği yenmek çabasında bulunmıyan, mil
letin vicdanında milletvekillerimiz ve senatörle
rimiz gece - gündüz bizim için çalışıyorlar kana
atini uyandırmıyan parlâmentoların gün geçtik
çe itibarlarını 'kaybedecekleri açık bir gerçek
tir. 

Gazeteler sık sık yazıyorlar, falan köylüler 
siyasileri köylerine sokmamak için karar aldı. 
Falan nahiye köyleri milletvekillerini semtleri
ne uğratmıyacak. Bu haberler hoş şeyler değil. 
Bunlar T. B. M. M. nin geleceği için birer tehdit 
mahiyetin dedirler. Meclisimizin çalışır, işleri sü
ratle çıkarır birer Meclis olduğunu millete ispat 
etmeye mecburuz. Aksi halde parlömanter reji
min gitgide itibarını kaybedeceği meydandadır. 

Ne yazıktır ki, Meclislerin çalışmaları pek 
de verimli yolda değildir. Meclise verilmiş ka
nun tasarı ve tekliflerden yüzde onu bile kanun-
laşamamaktadır. O kadar ki, yüzlerce teklif ve 
tasan komisyonlarda uyuyup durmaktadır. Bu 
durumun sebebi komisyonlara devamsızlık ve 
lâkaydidir. Yoksa iddia edildiği gibi, muhalefe
tin Meclisi çalıştırmaması keyfiyeti değildir. 
Gerçekten ne hazindir ki, bir parti iktidarda 
olacak ve millete dönüp Meclisin çalışmadığın
dan şikâyet edecek, bizi çalıştırmıyorlar diyebi
lecek. Bu, kendi kendini jurnal etmek, kendi 
kendini kötülemek çoğunlukta bulunduğu Mec
lisin itibanna balta vurmak demek değil de ne
dir acaba? 

HAMÎT FENDOĞLU (Malatya) — 470 say
falık önergelerden ne haber? 

HASAN LÂTÎF SARIYÜCE (Devamla) — 
O Meclisi engellemek için değil, Seçim Kanunu
nu engellemek içindir. Adalet Partisi, çoğunluk
ta bulunduğu Büyük Millet Meclisinin çalıştırıl
madığını basınıyla, radyosu ile ilân ederek par
lâmentonun itibannı zedelemekte maalesef gay
ret göstermiştir. Artık millet bilmektedir ki, 

I Meclisler çalışamıyorsa çoğunlukta bulunan 
parti çalışmıyor demektir. Çünkü Meclislerde, 
komisyonlarda çoğunlukta olan, çoğunluk par
tisinin temsilcileridir. Siz, memleket yararına 
hangi kanunlan getirdiniz de bu Meclis red
detti. 

Meclis açılıyor, komisyon seçimleri yapılı
yor, aradan üç ay, dört ay geçiyor, bir bakıyor
sunuz, Başkanlık Divanından «Henüz falanca 
komisyon toplanıp başkanlarını, kâtiplerini sek-

l reterlerini seçememişlerdir. Onun için falanca 
gün, falanca yerde acilen toplanılması rica olu
nur» diye yazı geliyor. Aradan dört ay geçiyor, 
bir komisyon henüz toplanıp başkanlık divanını 
seçememiştir. Bu komisyonlann, ki, komisyon
larda iktidar grupu çoğunluktadır, tek başına 
da toplanarak bu meseleyi halledebilirler. Ko
misyonlann toplanıp çalışamadığının en büyük 
delili, zabıtlara da geçmiş olan, bu hususlardır. 

Avrupa'ya, Amerika'ya yabancı ülkelere se
yahat imkânı veren Meclis içindeki bâzı dernek 
ve kulüplerin genel kurul toplantılarına bakı
yorsunuz, iğne atsanız yere düşmez. Herkes 
hazır ve nazır, herkes seçilmek istiyor. Ana 
dilinden başka dil bilmiyenlerin ekseriyetle se
çildikleri bu kulüpler bu dil bilmiyen arkadaş-
lan Avrupa'ya gönderiyorlar. Avrupa'daki gö
revlerini acaba orada pandomimlerle mi anlatı
yorlar. Bu, hakikaten öğrenilmeye değer bir 
keyfiyettir. 

Meclisin engellenmesi, çalıştınlmaması key
fiyeti Seçim Kanunu tadilâtının ısrarla buradan 
geçirilmek istenmesi neticesinde olmuştur. As
lında, Millet Partisi dâhil olmak üzere hiçbir 
muhalefet partisi Meclisin engellenmesi diye 
bir faaliyete girişmemiştir. Yalnız Seçim Kanu
nunu engellemiş, Seçim Kanununu buradan ge
çirtmemek için bütün gücüyle çalışmıştır. Seçim 
Kanununun engellenmesi başka şeydir, Meclis 
çalışmalannın engellenmesi ayn bir şeydir, bu
nu birbirinden ayırt etmek ve millete o şekilde 
duyurmak lâzımdır. (A. P. sıralanndan «veri
len gensorular ne oluyor» sesleri) O, Seçim Ka
nununu engellemek içindir, Meclisi engelle
mek için değil. Siz eğer Seçim Kanununu gün
demden çekseydiniz de, başka kanunlan bura
dan geçirtmek isteseydiniz, biz memnuniyetle 
vermiş olduğumuz uzun gensoru önergelerini 
gündemden çekip alabilirdik. (Seçim Kanunu, 

I diğer kanunlan değil. 
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Sayın milletvekilleri, tasarı ve tekliflerin 
Meclislerden süratle çıkamamasının sebeplerin
den birisi de Millet Meclisi Başkanlığına sunu 
lan tasarı ve tekliflerin gereğinden fazla ko
misyona havale edilmesi keyfiyetidir. Bir tasan 
veya teklif bazen beş, altı komisyona birden ha
vale olunuyor, bu komisyonlardan geçebilme
leri için senelerce beklemesi gerekiyor. 

Burada bir hususa değineceğiz. Bir tasarı 
veya teklif Meclis Başkanlığına sunulduğu za
man Kanunlar Müdürlüğü görevlileri eline ka
lemi alarak falan, falan komisyonlara diye ha
vale şerhini vermekte, Yüce Meclisin Sayın 
Başkanına işleri onaylatıp o teklif veya tasarı
yı falan falan komisyonlara sevk etmektedir. 
Bu usulden şiddetle kaçınmak gerekir. Aslolan 
ihtisas komisyonlarıdır. Bir ihtisas komis
yonundan çıkan bir kanun tasarısı veya tekli
finin ayrıca beş, altı komisyona daha gönder
menin lüzumunu anlıyabilmek imkânsızdır. Mil 
lî Eğitim Komisyonu, eğitimcilerden kurulu bir 
komisyondur. Millî Eğitim Komisyonundan 
çıkan bir teklif veya tasarı, o teklif veya ta
sarının mahiyetine göre doğrudan doğruya Mec
lise gelmelidir. Ama, şimdiye kadar bu gö
rülmüş bir şey değildir. Millî Eğitim Komis
yonundan geçenler, ilgisi olsun veya olmasın, 
üç beş komisyondan daha geçecektir. Ne Ada
let Komisyonundan geçen bir teklif veya tasarı 
doğrudan doğruya Meclise gelebiliyor ve ne de 
Millî Eğitim Komisyonundan geçenler, ilgisi 
olsun veya olmasın üç, beş komisyona birden 
havale olunuyor. Bunun sebepleri bizce meç
huldür. Tasarı ve teklifleri mümkün mertebe 
ilgisi bulunan alt komisyona havale etmek ve iş
leri süratlendirmek her halde Meclisin çalışma
sını da süratlendirmek bakımından çok lüzum
lu bir iştir. Meclis Başkanlık Divanının ilgisi
ni bu nokta üzerine çekmek istiyoruz. 

Meclisle ilgili diğer Ihususlara gelince: 
Sayın milletvekilleri, tarihî bir değeri olan 

eski Meclis binamız her ne kadar OENTO mer
kezi olarak kullanılıyorsa da aidiyeti yönünden 
Büyük Millet Meclisine bağlı olması gerekir. 
Bu Meclisin o güzelim bahçesi bugün bakımsız
lık yüzünden yürekler acısı hale gelmiştir. Bah
çe duvarı ve tel örgüler tahribolunmuş, bahçe 
içi sokak köpeklerinin barınağı haline gelmiştir. 
Bu hususta ilgililerin ilgisini rica edeceğiz. 
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i Söz eski Meclis binasından açılmışken şu hu

susu da belirtmek istiyoruz. Bilindiği üzere bu
gün müze durumunda olan eski sarayların ida
resi Büyük Millet Meclisinin uhdesindedir. Sa
rayların idaresi işi bir yönetme işi olup Anaya
samıza göre, hükümetlerin uhdesinde bulunma
sı gereklidir, kanaatindeyiz. Parlâmentonun, 
saraylar vesilesiyle de olsa, yönetim işine ka
rışması rejimimizin kuvvetler ayrılığı esasına 
aykırı düşmektedir. Her halde bu meselenin 
halline ihtiyaç vardır. 

Meclisimizin nasırlanmış dertlerinden birisi 
de İçtüzük meselesidir. Çoğunluk sistemi de
ğiştirilmiş, tek Meclis yerine çift Meclis ku
rulmuş, biz hâlâ köhne Dahilî Nizamnameyle 
amel etmeye uğraşıyoruz. Sık sık çıkan usul 
müzakereleri, Meclîs araştırmaları ve genel gö
rüşme önergeleri vesilesi ile çıkan anlaşmazlık
lar ve usulsüzlükler iç huzuru bozan ve Meclis 
çalışmasını engelliyen etkenlerden bir tanesidir'. 
Bütçe müzakerelerinden önce Meclis gündemin
de bir içtüzük tadilât teklifi bulunduğunu bi
liyorsunuz. Hükümet istediği kanunu, bu arada 
Seçim Kanununu geçirebilmek için bir hile-i se
riye yolu aramış ve bir tüzük tadilâtı teklifini 
getirmiştir. Biz Sayın Başkanlık Divanından, 
böyle tadilât teklifleri yerine, yepyeni bir içtü
zük teklifiyle gelmesini beklerdik. Bir Meclis 
ki, kendi içtüzüğünü yapmak için gerekli ener
ji ve gayreti gösteremiyor, bu nasıl iştir. 

Sayın Başkanımız Bozbeyli'nin miletvekille-
rine verdikleri yemeğe de, sık sık sözü edildiği 
için, değinmek istiyoruz. Bizim, bu yemeğin 
bir iftar yemeği olmasına bir itirazımız yoktur. 
Müslüman bir millet olarak elbette iftar yemeği 
de olur, iftar yemeği de verilmelidir. Ancak, 
biz genel olarak Devlet parası ile böyle göste
rişli ziyafetler, kokteyler, toplantılar tertibedil-
mesine grubolarak taraftar değiliz. Bunun 
için de Ibu arzumuzu burada belirterek, Millet 
Meclisinin de bu hususta daha dikkatli davran
masını talebedeceğiz. 

Arkadaşlarımızın Devlet dairelerinde mâruz 
kaldıkları bâzı hususlara burada işaret etmek 
istiyoruz. Parlömanter arkadaşlarımız Devlet 
dairelerinde sade vatandaşlara gösterilen say
gıyı, iyi niyeti bile görmemenin üzüntüsü için
dedirler. Bilhassa bâzı dairelerde bâzı umum 

I müdürlerin parlömanterlerle görüşmeden önce 
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Meclis albümüne bakması, çehresindeki tebes
süm derecesini o parlömanterlerin partisine gö
re ayarlaması hüzün verici bir realitedir. Mec
lise ve onun üyelerine inanıp güvenmiyen, say
gı duymayan bir bürokrasi memleketin de, reji 
min de selâmeti bakımından, son derece tehli 
kelidir. Bu hususa Sayın Başkanlık Divanı ile 
Hükümet Başkanının ilgisini çekmekle yetine
ceğiz. (A. P. sıralarından «kredi meselesi» ses
leri) Beyefendi, kredileri kimlerin aldığını 
millet biliyor. 

İBRAHİM BOZ (Nevşehir) — 150 bin lirayı 
bir milletvekili aldı. 

İSMET KAPISIZ (Konya) — Sizden de 150 
kişi aldı. > 

BAŞKAN — Sayın İbrahim Boz.. 
HAM1T FENDOĞLU (Malatya) — Bölük-

başı 80 bin lira aldı, doğru mu? 

HASAN LÂTİF SARIYÜCE (Devamla) — 
Bölükbaşı hayatında bir kuruş almaya tenezzül 
etmemiştir. 

BAŞKAN — Sayın Kapısız bu konuşmaları
nızı lütfen dışarda yapınız. Kendi aranızda gö
rüşünüz bunları. 

HASAN LÂTİF SARIYÜCE (Devamla) — 
Kimlerin aldığı meydandadır. Bölükbaşı'nm 
millet parasına tenezzül etmiyeceğini bütün mil
let bilmektedir. 

Vatandaşlarımızla milletvekili ve senatörle
rin Meclis içinde görüşmeleri meselesi iyi bir 
sonuca vardırılmış değildir. Yeni tanzim edilen 
misafir odaları yeterli sayıda değildir. Odalara 
konulan telefonlar; çalışmamaktadır. Misafir 

> kabul edilen bir yerde işler bir telefonun bu
lunmasında zaruret vardır. Bu odalardaki te
lefonların işletilmesiyle bir telefon rehberinin 
konulması çok faydalı olacaktır. 

Meclis lokantasından bütün arkadaşlar şikâ
yetçidirler. Gerek yemeklerin kaliteleri, gerek
se yağ ve saire gibi malzemeler düşük vasıf İl
dir. Eğer bu lokantayı işleteöeksek doğru dü
rüst işletelim, İdare Âmiri arkadaşlarımızdan 
bu konuda daha dikkatli davranmalarını rica 
edeceğiz. A. P. sıralarından «siz idare edin» 
sesleri) Millet Partisinin lokantaya ihtiyacı 
yoktur, yiyici değildir. Yiyiciler hangi safta
dır, millet biliyor bunları. (A. P. sıralarından 
«bunlar tenkid mi» sorusu) 

BAŞKAN — Bu belki bütçe tenkidi değil 
ama, arkadaşlarımızın- müdahaleleri de bütçe 
tenkidi değil. Lütfen müdahale etmeyin, rica 
ederim kimse müdahale etmesin. Müdahale, 
mukabil beyanı tazammun ediyor ve onun için 
Meclis şirâzeden çıkıyor. (A. P. sıralarından 
«Fakir» sesleri) 

HASAN LÂTİF SARIYÜCE (Devamla) — 
Fakir diye senin gibi zavallılara denir arkada
şım, senin gibilere. 

BAŞKAN — Sayın iSarıyüoe her sözü duy
mayınız ve cevaplandırmayınız. 

HASAN LÂTİF SARIYÜCE (Devamla) — 
Sorulan her şeyin cevabi alınacak Sayın Baş
kanım. 

Parlömanterlerimizin dış gezileri daha çok 
turistik mahiyette olmakta ve memleketimizi ta
nıtmak, memleketimiz için sempati toplamak 
gayretlerine raslanmamaktadır. Bu duruma, 
biraz da Dışişleri Bakanlığı sebebolmaktadır. 
Bilhassa Dışişleri Bakanlığı ilgilileri, dış seya
hate katılan parlömanterlere sıkı sıkı «şundan 
'bahsetmeyin, bundan bahsetmeyin» hattâ «hiç
bir şeyden bahsetmeyin» diye talimat vermekte
dir ve böylelikle ağzı kapalı oarak parlöman
terlerin dışarıya gelip gitmelerinde başlıca âmil 
olmaktadırlar. Bunun sebebini biz de bilemiyo
ruz. (A. P. sıralarında «nerede var?» sorusu) 
Vardır, dışarıya giden bir arkadaşınız sıfatiyle 
soyuyorum, bu şekilde bizlere bir direktif ve
rilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Sanyüce, şu noktayı tes-
bit zarureti var. Size direktif mi verildi efen
dim? Sayın Sanyüce bir parlömanter olarak 
size bu şekilde bir direktif verildi mi? 

HASAN LÂTİF SARIYÜCE (Devamla) — 
Sayın Senato Başkanının Başkanlığında topla
nılan bir toplantıda Senato Başkanının da bâ
zı tavsiyeleri ve ricalan, Hükümetin de bâzı 
tavsiyeleri ve ricalan parlömanterlere ulaştml 
mıştır; direktifi bu mânada söyledim. (A. P. 
sıralarından «Her şeyimizi ortaya mı dökelim?» 
sorusu) Kıbrıs işinden bahsetmiyeceksiniz, fa
lan işten hiç bahsetmiyeceksiniz, falan işe ka« 
nşmıyacaksınız, demek Hükümetin aşağı - yu-
kan parlömanterlere ağızına kilit vurmaktan 
başka bir mânaya gelmez dışan giden parlöman-
terler için. 
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BAŞKAN — Buyurun bu kürsüye Büyük 
Millet Meclisi bütçesi üzerindeki görüşmenize 
devam edin efendim. 

HASAN LATİF SARIYÜCE (Devamla) — 
Meclis iç hizmetleri bâzı noksanlarına rağmen 
tatmin edici mahiyettedir. Bilhassa bâzı mü
dürlükler yoğun faaliyetlerine rağmen, meselâ 
Kanunlar Müdürlüğü, Kitaplık Müdürlüğü, 
Zatişleri Müdürlüğü gibi müdürlükler. Mecli
sin işlerinde başarılı olmaktadırlar. Bu hususu 
da belirtip Büyük Millet Meclisi bütçesinin 
millete ve Meclise hayırlı olmasını temenni ede
rim, saygılarımla. 

BAŞKAN — Y, T. P. ıGrupu adına Sayın 
Süleyman Arif Emre, buyurun. 

Y. T. P. GRUPU ADINA SÜLEYMAN ARlF 
EMRE (Adıyaman) — Muhterem milletvekil
leri, demokratik rejimin muhafazası ve idamesi, 
şüphesiz ki, parlömanter sistemin., parlâmento 
faaliyetlerinin gelişmesine ve tekâmülüne bağlı
dır. Bu itibarla rejim düzeninde istikbale ma
tuf bâzı teşhislerimizi arz etmek suretiyle Y.T.P. 
namına Millet Meclisi bütçesi üzerindeki görüş
lerimizi belirteceğiz. 

Demokratik rejimin muhafazası, müessese
nin sadece fiilen çalışması ve sadece Meclisleri
mizi düzenliyen anayasaların, tüzüklerin ve sair 
kanunların işletilmesi hareketlerinden ibaret sa
yılmamak lâzımgelir. Bir memlekette demokra
tik rejimin yerleşmesi, devamı ve istikbalinin 
teminat altına alınması demokratik rejimin fik
ri ve mânevi unsurlarının da muhafazası ve 
idamesiyle mümkündür. 

Demokratik rejimin modasının geçmiş oldu
ğu, geçersiz olduğu veyahut bunun yerine dik
tacı sistemlerin getirilmesi halinde daha fazla 
memlekete hizmet edilebileceği istikametinde ge
liştirilmekte olan birçok propagandaların Mec
lis faaliyetlerimizi ilgilendirmesi icabeder kana
atindeyim. Sadece kanunların kâğıt üzerinde 
muhafazası demokratik rejimin, parlâmentola
rın idamesi için kâfi gelmez. Demokrasiye olan 
inancın, itimadın zihinlerde, kalblerde ve gönül
lerde muhafaza ve idamesi icabeder. Bu itibarla 
demokrasi, ancak ona inanan, ona güvenen bir 
halk kütlesinin ve hele bir münevver kadronun 
mevcudiyetiyle kendisini muhafaza ve idame 
eder. 

Bugün dünya milletleri arasında daha ziya
de fikir sahasında yapılmakta olan mücadeleler, 
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rejim mücadelesi haline inkılâbetmiş ve bilhas
sa bir memleketin münevverlerine başka rejim
ler, kendi rejiminin daha geçerli olduğu fikrini 
kabul ettirmek suretiyle o memleketi zamanla 
demokratik rejimden uzaklaştırmaya ve kendi 
takdim ettiği rejimine yaklaştırmaya çalışmak
tadır. 

Memleketimizde de bilhassa son zamanlarda 
kesafetini artıran bilhassa diktacı sol rejimin 
gelmesi istikametinde neşriyat sahasında kendi
sini gösteren bu türlü propagandaları, parlö
manter sistemin mânevi unsurlarını tahribedip 
etmediği mevzuu üzerinde parlâmentolarımızın 

! ve ilgili sair bütün âmme müesseselerimizin has-
! sasiyetle ve dikkatle durması lâzımgelir kanaa-
; tindeyiz. Genellikle bâzı teşekküller, münevver 

muhitleri, üniversiteler muhitlerini yan tesirle-
i rine almışlar ve onların zihninden demokratik 
| cumhuriyet sistemine olan inancı çıkarmaya ve 
; yerine kanun dışı aşın sosyalist rejimlerin sev-
i gisini aşılamaya başlamışlardır. Bu durum kar

şısında Sayın Reisicumhurumuzun «Anayasa bu 
türlü sosyalizme kapalıdır» Sayın Başbakanımı-

• zın «Anayasamız ve kanunlarımız bu türlü sos-
\ yalizme kapalıdır» seklindeki ifadeleri bizim 
\ demokrasimizin istikbalini kurtaracak beyanlar 
'' değildir. 

Fikir ve iman kaleleri bu türlü demokrasiyi 
tahribedecek fikirlere kapılarını ardına kadar 
açtıktan sonra sâkit bir kitap olan kanunlar 
isterse kapalı bulunsun. Bu itibarla bilhassa 
Parlâmentomuzun iktidar kanadını ikaz etmeyi 
bir vazife telâkki ediyorum. 

Sayın Hükümet mensupları bu tehlikeye za
man zaman işaret ederek şikâyetlerde bulunu
yorlar. Sanki bir muhalefet hatibiymiş gibi, 
sanki iktidarda başkası var imiş^de keyfiyeti 
muhayyel iktidara ihbar ediyormuş gibi konu
şuyorlar, hattâ ellerinde deliller bulunduğunu 
da ifade buyuruyorlar, fakat tatbikatta hiçbir 
şey görmüyoruz. Bu durumda kendilerini bu 
mevzuda daha fazla ciddiyete davet etmeyi va
zife sayıyoruz. 

Demokrasimizi tahribe müteveccih görülen 
başka bir mevzu üzerinde de Y. T. P. Meclis 
Grupunun imkân nisbetinde kısaca kanaatlerini 
arz etmek istiyorum. ( 

150 seneden beri münevverlerimiz hakiki de
mokrasiyi memleketimize yerleştirmek inin çaba 
sarf etmektedirler. Bu çabalar, genellikle bâzı 
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Garp memleketlerinden alınan demokrasi mo
dellerini getirmek ve böylece o modellere uy-
uygun olarak düzeni değiştirmek şeklinde tecel
li etmektedir. Cumhuriyet devrinde muhtelif 
merhalelerden geçerek Anayasamızda ifadesi
ni bulan Demokratik düzen üzerinde de şimdi 
ciddî bir tartışma açılmış ve birçok çevrelerde 
bu düzen değişikliği, Anayasa dışı, Anayasa içi 
modeller dâhil, muhtelif mânalarda alınmaya 
başlamıştır. Bunun kati hudutlarının çizilmesi 
ve halkı ve münevverleri teşvişe götürecek şe
kilde müphem olan bu türlü tartışmalardan 
sakınılması lâzımgeldiğine kaani bulunuyoruz. 

Şunu bilhassa arz etmek isteriz ki, sadece 
kanunların değişmesiyle sihirli bir düğmeye ba
sar gibi bütün problemlerin çözüleceğine, bütün 
memleketlerin o kanunların veya düzenin ikti
bas edildiği gelişmiş memleketler seviyesine çok 
kısa zamnda birdenbire erişebileceğine inanmak 
ve bunu vatandaşlar inandırmaya çalışmak 
bir görüş hatasıdır, bir dairei fasidedir. 

Demokratik rejimin ve demokratik düzenin 
faydalarının istismar edilmesi ve hakiki demok
rasiye yaklaşılmasında kanaatimize göre, 150 
senedenberi münevverlerimiz bir mevzuu ihmal 
etmişler, hakiki mevkiine vaz'edememişlerdir. 
Düzenin şekli ne olursa olsun, düzeni işletecek 
insan unsurunun ihmal edilmesi, insan unsuru
nun tekamülüne, ahlâk ve fazilet yolunda dü
zeni işletebilecek itiyatlara eriştirilmesine ehem
miyet verilmemiş, mütmeadiyen kabahat ve 
kusur kanunlarda aranmıştır. Eğer orkestranın 
mensupları müzik kültüründen ve müzik tecrü
besinden uzaksa, mütemadiyen beste değiştir
mek iddiası ve tecrübesi beyhudedir, bu itibarla 
orkestra mensuplarının müzik kültürüne yaklaş-
tırılması, eğitilmesi lâzımdır. 

Demokrasimizin gelişmesi bir düzen deği
şikliğiyle değil, Y. T. P. görüşü istikametinde, 
bir eğitim kalkınması, bir eğitim seferberliği 
yapılmasiyle, vaktiyle Finlandiyada başarılan 
ahlâk ve fazilet inkilâbınm, bugünkü şartlar içe
risinde gerçekleştirilmesiyle mümkün olur. 
Hal böyle iken sihirli bir değnek keşfetmişce-
sine düzeni değiştirir değiştirmez, «her şey gül 
gülistan olacaktır, sosyal adalet tecelli edecek
tir» demek 150 senedenberi düşülen hataya yeni
den düşmek ve rejimi yeni bir şarabın peşine 
takmaktan ibarettir. 

i Demokratik rejimde umduğumuz istihaleye 
kavuşabilmemiz için bilhassa Meclislerimizde 
murakabe mekanizmasının işlemesi, işletilmesi 
gerekir. Meclislerimizde murakabe mekanizma
sının işletilmesi ise, Meclisi teşkil eden ve de
mokrasinin vaz geçilmez unsurları olan siyasi 
partilerin, her partinin iç bünyesinde bu meka
nizmanın işlemesi ve her partinin iç bünyesinin 
demokratik bir çalışma sistemine kendisini in
tibak ettrmesi lâzımdır. Her pertinin iç bünye
sinin demokratik sisteme intibak etmesi için de 

I o kuruluşları teşkil eden fertlerin teker teker 
kendilerini murakabeye, tenkide ve haklı mura
kabeleri değerlendirmeye alıştırmış olması lâ-

I zımdır. Bu prensiplerin ışığı altında tetkik eder
sek Meclislerimizde sık sık husule gelen sataş
malar, hatibe söz atmalar ve zaman zaman ten
kide tahammül edemiyerek İçtüzüğün ve Kanu
nun gösterdiği yoldan müdafaa hakkını kullan
mayı beklemiyerek, sabretmiyerek yapılan ka
nun dışı hareketlerin, demokratik sistemi geliş
tirme istikametinde gerek fertler, gerek siyasi 
teşekküller içerisinde büyük bir ilerleme kayde
dilmediğine işaret olmak gerekir. 

Demokratik sistemin umulan hakiki hedefine 
varması seçim sistemlerindeki adaletin ve parti
ler arasındaki mücadele hürriyeti eşitliğinin sağ
lanmasına bağlıdır. 

Partilerimiz zaman zaman Meclis içerisinde, 
siyasi bahar havası ile adlandırılan bâzı müla
yim ve itidalli münasebetler tesis ederek mem
leket içerisinde mevcut birçok müesseselerin 
ihtiyacı olan kanunları çıkarmakta mesafe ka-
dedici, ferahlatıcı havalar estirmektedir. Bu 
türlü faaliyetlere ümit verici bir misal olarak, 
petrol boru hattı, üzerinde yapılan tartışmalar 
neticesinde Sayın Hükümetin, muhalefetin ve 
Komisyonun aydınlatıcı teklifleri ve formülleri 
üzerinde kendi fikirlerinden, hakikate yaklaş
mak suretiyle, fedakârlık etmesi ve böylece Mec
lis murakabesinin doğru istikamette işlemiş ol
ması keyfiyeti iyi bir misal olarak zikredilebi
lir. 

Bunun yanında Y. T. P. Meclis Grupunun 
ehemmiyetle üzerinde durmaya karar verdiği 
bir mevzu, Meclisimizden çıkmış olup da Sena
todan henüz çıkmamış bulunan siyasi partilere 
yardımla ilgili kanunun şevkinde, müzakeresin
de ve metnindeki antidemokratik mahiyetteki 
noktalar, hususlar bakımından bilhassa parlâ-
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.nentomuzun muhterem iktidar kanadına şu
nu hatırlatmak isteriz ki, çıkarılmak istenen 
kanun umumiyet arz etmemektedir, çıkarılmak 
istenen bu yardım kanunu, kanun karşısında 
eşitlik prensiplerini ihlâl eylemektedir. 

BAŞKAN — Sayın Emre, bunların T. B. 
M. M. Bütçesi ile hiç bir ilgisi yok. Kanunla
rın eleştirme yeri değil şimdiki konumuz. Ka
nunlar geldiği zaman üzerinde maddi anasır; yö
nünden müzakere cereyan eder. Şimdi Meclis 
Bütçesi üzerinde görüşüyoruz. 

SÜLEYMAN ARİF EMRE (Devamla) — 
Muhterem Başkan; bunları, Meclis Bütçesi ile, 
demokratik rejime Meclis faaliyetlerinin inti
bakı derecesi bakımından ilgisi olduğu kanaatiy
le arz ediyorum. Çünkü, demokrasimizin tekâ
mülü ve gelişmesi ancak partiler arası müca
deleyi tanzim eden bu türlü kanunların daha 
âdil esaslara kavuşturulması ve antidemokratik 
hükümlerden ayıklanması ile mümkündür. 

BAŞKAN — Meclisten çıkarılan kanunlar 
T. B. M. M. Bütçesinin hiçbir ilgisi olmaz. Şayet 
konuyu o şekilde mütalâa edersek, bütün icraya 
taallûk eden tasarı ve tekliflerin burada resmi 
geçidini yaparız. 

SÜLEYMAN ARİF EMRE (Devamla) — 
Muhterem Başkan, sözümü zaten bitirmek üze
reyim. Yalnız grupumuzun kanatı ve şahsen 
benim kanaatim şudur ki: Bütün müesseseleri 
düzenliyen ve kanunlarda antidemokratik ola
rak gözüken bütün hükümler rejimle doğ
rudan doğruya ilgilidir ve T. B. M. M. nin mu
rakabe vazifesi, yalnız Meclis tdare Âmirleri 
mekanizmasının murakabe vazifesi değil, Mec
lislerin ve Meclisleri teşkil eden partilerin biri-
biri ile münasebetleri ve bu partilerin bütün mü
esseseleri murakabe mekanizması bu bütçelerde 
tartışılmak lâzımgelir. 

Kanaatime göre, bilhassa 1960 senesinden 
evvelki Meclis müzakereleri zabıtlarında önce
likle Meclisin lokantasından ve Meclisin iç hiz
metlerinden ziyade rejim mevzuları tartışılmış
tır. Bu itibarla bu noktaya bu maksatla değin
miş bulunuyorum. Meclisten çıkarılan her han
gi bir kanunun Anayasa Mahkemesince iptaline 
imkân olduğunu ileri sürerek Anayasaya ve 
demokratik esaslara aykırı da çıkabileceği ihti
malini ortaya koymak kanaatimca isabetli bir 
görüş değildir. Kararı Temyiz Mahkemesince 
bozulan bir mahkeme durumuna Parlâmentomu-
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zu her zaman düşürmek ve bu ihtimali Parlâ
mento üzerinde muhafaza etmek ve bu ihtimali 
bertaraf etmek için gerekli itinayı göstermemek, 
elbette Meclislerimizin itibarı ve faaliyetlerinde 
demokratik esaslara intibakı bakımından mü
himdir. Eskiden kurulmuş olupta, bahsettiğim 
kanuna göre, seçimlerde % 5 nisbetinde oy tut
turamamış eski partiler Kanunun o metni ile 
asgari yardımdan yararlanamıyacaklardır. Çün
kü çıkarılan (B) fıkrası sonradan kurulan par
tileri bu rüçhaniyete kavuşturan bir şartı haiz
dir. Bu antidemokratik bir Parlâmento tasar
rufudur. Henüz intacedilmemiş olması itibariyle 
burada bu hususu Parlâmentomuzun iktidar ka
nadına ehemmiyetle hatırlatır, hepinizi hürmetle 
selâmlarım. (V. T. P. den alkışlar). 

BAŞKAN — T. 1. P. grupu adına Sayın Ne-
bioğlu, buyurun. 

T. t. P. GRUPU ADINA KEMAL NEBÎ-
OĞLU (Tekirdağ) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; Anayasamızın 4 ncü maddesinin 
1 nci fıkrası; «Egemenlik kayıtsız ıartsız Türk 
Milletinindir. Millet, egemenliğini, Anayasanın 
koyduğu esaslara göre yetkili organlar eliyle 
kullanır.» Milletin egemenliğinin bir parçası 
olan yasama yetkisi için 5 nci maddesinde ise 
«Yasama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi
nindir» diyerek açıklıkla bu yetkinin Senato ve 
Millet Meclisinden teşekkül eden T. B. M. M. de 
bulunduğunu ifade etmektedir. 

Senato ve Millet Meclisi, içinde bulunan si
yasi parti grupları ve grup kuramıyan milletve
killeri ve senatörleri ile bir bütündür. İktidar
lar Meclislerde ne kadar büyük ekseriyetleri 
içinde olurlarsa olsunlar, milletin olan egemen
lik haklarından yasama yetkisini tek başlarına 
kendilerinin temsil ettiğini iddia edemezler, bu 
tutum ve davanış içinde bulunamazlar. Anaya
sanın 4 ncü maddesinin 2 nci fıkrası «Egemen
liğin kullanılması, hiçbir suretle belli bir kişiye, 
zümreye veya sınıfa bırakılamaz» demek sure
tiyle de bunu açıklıkla ortaya koymaktadır. 
İçinde bulunduğumuz ve rayına tam oturtabil
mek için büyük çabalar harcanan demokratik 
düzende muhalefet partileri ve grupları bu dü
zenin Anayasamızın 56 nci maddesinin de açıkça 
ifade ettiği gibi vazgeçilmez unsurlarıdır. Ve 
yasama yetkisinin kullanılmasında iktidar par
tileri yanında sorumlulukları, yetki ve görevleri 
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vardır, iktidarlar gibi millet egemenliğini tem
sil eder, gücünü ondan alırlar. 

Hiç şüphesiz bu açık ifadeleri ve gerçekleri 
lâfta kabul etmek önemli değildir. Gerçekte 
kabul etmek ve davranışları ile bunu göster
mek gereklidir. Bu ise bir zaman seyri içinde 
ilgililerin ve kurulların bu konudaki davranış
ları ile tesbit edilebilir. Bu hususta eylem önem
lidir. Bu açıdan meseleye baktığımız vakit 
iktidar grupunun Meclis içindeki davranışla
rının muhalefet grupundan anladığı mânanın, 
kendi doğrultusunda düşünen, kendi sınıfsal da
yanağından yana bulunan gruplara olan taham
mülünü ortaya koyduğunu görürüz. Bu ise 
Anayasamızın getirdiği gerçek demokrasi anla
yışı ile bağdaşmaz. Bunun açık görüntüsü bir 
partiye Devlet kasasından muayyen bir yardım 
yapılmasiyle ilgili kanun tasarısının, iktidar 
grupunun ve sözcülerinin kendi deyimleri ile, 
vatandaş için önemli kanun taşanlarından daha 
önemli görünmesinde bir defa daha kendini 
göstermiştir. Yüce Meclis içinde iktidar gerçek 
muhalefete tahammülsüzdür. Bunu iktidar gru
punun tümünün tutumunda görmek ve ortaya 
koymak mümkündür. Bu ulaştığımız gerçek 
demokratik düzenin geçici rahatsızlığıdır. Par
lâmentolar milletlerin çeşitli fikir ve kanaatler
le sınıfsal menfaatlerinin dengeye kavuşturul
mak istendiği en büyük organlarıdır. Oralarda 
fikir ve kanaatler en yüksek plânda ileri sürü
lür, müzakere edilir. Kavgalara kadar varan, 
iftiralar ve sindirme hareketlerinin ulaşamıya-
cağı yerlerdir. Fikirlere karşı fikirlerle karşı 
çıkılmıyanlann tasvibetmediğimiz kaba kuv
vet gösterileri çok görülmüştür. Ama bu alan
lar hiçbir zaman Parlâmentolar alanı olmama
lıdır. inançlar, fikirler, kanaatler kaba kuv
vetle ne değiştirilebilir ve ne de sindirilebilir. 
Demokratik düzen fikirlere tahammül düzeni
dir. 

Anayasanın yasama yetkisi T. B. M. M. dedir 
diyen 5 nci maddesinin 2 nci cümlesi aynen : 
«Bu yetki devredilemez» der. Parlâmentolar-
daki iktidar ve muhalefet grupları ile bir bütün 
olan Parlâmentoda «bu yetki devredilemez» di
yen ifade içinde muhalefet gruplarının muha
lefet görevlerinden vazgeçemiyecekleri anlamını 
da taşımakta, bu görevlerini devredemiyecek-
leri hükmünü de getirmektedir. Meclislerde ger
çek muhalefet gruplarını fazla gören ve bunun 

için de bâzı geçersiz, ama Anayasaya düpedüz 
aykırı tedbirler alma yoluna gidenler, Seçim Ka-

; nunu değiştirme oyunlarına başvuranlar demok-
• rasiden rahatsız olanlardır. Bu zihniyetin ger-
; çek demokratik düzen içinde yeri yoktur. Bir 
j yanda bir siyasi grupu malî yönden takviye et-
j mek için iktidar grupu didinecek bir diğer 
l yandan gerçek muhalefeti Meclis dışında bırak-
[ tırma mücadelesini Seçim Kanunu değişikliği 
j ile gerçekleştirmeye çalışacak... Evet demokra
si tik düzen fikirlere olduğu kadar gerçek muha
li lefet partilerine de iktidarların tahammül dü-
I zenidir. 
I Sayın milletvekilleri; mesaiye ayrılan saat-
I lere göz önünde tutulduğunda aldığımız ödenek 
\ ve aylık tutarının saat hesabı yapıldığı vakit 
j halkımızın bizlere ödediği miktar saatte 74 li-
İ radır. Hizmetlerin yerine getirilebilmesi için 
l ise gerek Senato ve gerekse Millet Meclisi büt-
jj çesine genel bütçeden ayrılan miktar 74 512 426 
j lira olup bu genel bütçenin binde üçü civannda-
İ dır. Bu malî yekûn içinde Meclislerimiz bir 
] çalışma göstermişlerdir. Bunlar üzerindeki 
j görüşlerimizi belirtmeye çalışalım. 
j Meclisin yönetimi ile ilgili görüşlerimizi kı-
I saca belirtmek isteriz. Geçmiş devrelerdeki şu 
j beyanları dikkatle okumamızda ve hatırlama-
İ mızda fayda vardır. 
j «Tatbik ettikleri muamele ile Riyaset Ana-
i yasayı çiğniyor; İçtüzüğü çiğniyor.» Bir başka 

ifade, «gelecekte bu zabıtları okuyanlar Meclis 
) Reisinin, Reisvekillerinin nasıl Anayasayı ve tç-
• tüzüğü çiğnediğini göreceklerdir.» Bir A. P. 

milletvekilinin geçmişte söyledikleri : «Içtüzü-
j ğü çiğnemek Anayasayı çiğnemektir», Meclis 
: içtüzüğü Anayasa hükmündedir», «içtüzüğe 

aykırı bir durum yaratmamak hepimizin görevi-
i dir.» 

Geçmişteki bu şikâyetlerin, iddiaların bugün 
de geçerli olması hiç şüphesiz üzüntü vericidir, 
elem vericidir. Başkanlığın Meclisin yönetimin
de, söz vermelerde, kesmelerde, ihtarlarında, kı-
namalarındaki gerekli değerlendirmeyi, geçmiş 
zaman içinde yaptığımız vakit yukardaki iddia
ların geçerliliğini görürüz. Kişilerin ve grupla
rın şahıslarına yapılan tecavüzkâr davranışlara 
Başkanlık Anayasada ifadesini bulan tarafsızlı
ğını iktidar grupuna veya mensup bulunduğu 
grupa daha başka şekilde, diğer gruplara daha 
başka bir tutumla göstermektedir. Riyasetin bir-
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çok halde bu davranışı Meclisimizde üyelerin 
hoş olmıyan konuşmalarına vesile de olmakta
dır. Bu ise Meclisimizin itibarını zedelemekte
dir. Anayasamız Başkanlık görevini yüklenen
ler için tarafsızlığı sağlıyabilmek amacı ile katî 
ve açık hüküm getirmiştir. «Görevlerinin yerine 
getirilmesini gerektiren haller dışında, Meclis 
tartışmalarına katılamazlar* diyerek milletve
kili görevlerinden bir kısmını yapamıyacakla-
rmı ifade etmek suretiyle tarafsızlığa ne kadar 
önem verdiğini göstermektedir. 

Bütün bunlara rağmen tarafsızlığını muha
faza edemiyen, İçtüzük hükümlerini kendi dar 
görüşü içinde değerlendiren, geçmişteki uygula
maları kaale almıyan, Meclisinin aldığı kararlan 
ayrı grup üyelerine, ayrı tatbik eden Başkanlık 
Divanı üyesinin geçmişte olduğu gibi dönemle
rimizde de bulunduğunu görmekteyiz. Geçmişte, 
«Riyaset Divanı bu memleketin menfaatlerine 
hizmet etmek istiyorsa tarafsız olmaya mecbur
dur», «Memlekete hizmet ekseriyet grupuna hiz
met etmek değildir.» denilmiştir. Bu şikâyetler 
bugün için de geçerlidir. 

Sayın üyeler, Millet Meclisi Başkanlık Diva
nının bu yılki teşekkül tarzı üzerinde kısaca 
durmak geerklidir. Anayasanın 84 ncü madde
sinin birinci fıkrasındaki, parti gruplannın kuv
vetleri ölçüsünde divana katılmaları hükmünün 
bu yıl da Meclisimizde uygulanmadığını gör
mekteyiz. Bu dönem Meclislerin açılmasında 
Grupumuz Başkanlık Divanında temsil edilemi-
yecek şekilde bir seçim uygulanmıştır. Bilahara 
Başkanlıkta temsil edilen ve fakat vâki istifa
larla üye adedi grupumuz üye adedinin altına 
düşen Millet Partisinin Divanda temsil edilme
mesi yoluna gidiliyordu. Grupumuz bu suretle 
Divanda gücü oranında temsil hakkına kavuş
turuluyor, ancak diğer bir grup bundan yoksun 
bırakılıyordu. Anayasanın 84 ncü maddesinin 
mâna ve ruhuna bağlı olan Grupumuz, bu yan
lış uygulamaya iştirak etmemek yoluna gitmiş
tir. 

Bu olay Türkiye İşçi Partisinin, prensipleri 
savunduğunun en açık ve kesin örneğidir. Pren
sipler söz konusu olduğu zaman parti çıkarı gö
zetmemektedir. Çünkü prensiplerin uygulanma
sı uzun vâdede parti çıkarlanna da en uygun 
davranıştır. 
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Sayın milletvekilleri; Meclisimizin çalışma-
lan hususunda grupların bir anlayış düzenine 
girmeleri konusundaki çabalan ve bunun içinde 
gruplann Meclis Başkanının Riyasetindeki top-
lantılan ve alınan kararlan olumlu olarak kar-
şılamamaya imkân yoktur. Ancak alınmış olan 
bu kararlann uygulamalannda gruplann ve 
üyelerin içtenlikle, hareket etmeleri önem taşı
maktadır. Bu konuda gereken samimiyetin ve 
tutarlılığın uygulamalarda gösterilmemesi, üze
rinde önemle durulması gereken bir noktadır. 
önemli kanun tasan ve tekliflerin bulunduğu 
iddiası ile engelleme yapıldığını iddia eden ikti
dar grupunun 12 . 2 . 1968 günkü birleşimde 
gösterdiği manzara enteresandır. O birleşimde 
gündemin, «haklarında ivedilik karan verilen 
işler, B - Tüzük gereğince bir defa görüşülecek 
işler» bölümündeki 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18 nci sıralardaki işlerin görüşülmesinin yapıla
mamasına sebep ilgili komisyon sözcü ve baş
kanlarının bulunmaması olmuştur, önemli işler 
iddiası ile ortaya çıkanlann, İstiklâl Madalyası 
sahiplerine şeref tahsisatı bağlanmasından he
men sonra bir grupa Devlet kasasından yardım 
vapılması hakkındaki Kanunu öncelik ve ivedi
likle getirmesi ve gerçekten halkın ihtiyaçlan 
ile ilgili konulardaki kanunlann önüne geçiri
lerek müzakere yoluna gidilmek hususunu de
ğerlendirmek lâzımdır. Bir diğer husus Meclis 
araştırması ve genel görüşmelere ve sözlü soru
lara bu toplantılar karan ile ayrılmış zamana 
itibar edilmemiş bulunması gibi birkaç uygula
mayı göstermeyi yeterli buluruz. 

Sayın milletvekilleri; Meclisimizin çalışma
sını düzenliyen içtüzüğün hâlâ yapılamamış ol
ması üzerinde de kısaca durmak isteğindeyiz. 6 
yılı aşkın bir süreden beri eski içtüzükle çalış
makta olan Meclisimiz bunun sıkıntılannı za
man zaman çekmektedir. Bu sıkıntılar göz önün
de olduğu halde içtüzüğün tümünü yeniden dü
zenlemek yerine bir tek maddesini tez elden de
ğiştirme çabalannı da değerlendirmek gerekir 
kanaatindeyiz. Bu hal, gerekeni yerine getirme 
düşüncesi ardında yatan bâzı küçük hesaplann 
peşinden koşma eyleminin bariz bir tezahürü
dür. Bu yolda geçmişte de yürünmüştür, ancak 
bu yolun çıkmaz olduğu geç öğrenilmiştir. Geç
mişteki acı tecrübelerden yararlanmak duru
mundayız. içtüzüğün dönemimizde Meclisimiz-
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den çıkarılması temennimizdir. Ancak bütün 
grupların ittifak halindeki bu görüşünün ger
çekleşmesi hususundaki dileklere, geçen yıl bu 
bütçe ile ilgili cevapları veren Sayın Sungur 
1966 Kasım ayından itibaren çalışmalara başlan
dığını ifade etmişlerdi. Aradan bir yılı aşkın bir 
zaman içinde Meclise getirilmek istenen Seçim 
Kanununu Meclisten tez elde çıkarabilmek için 
sadece tek maddenin tadili hakkındaki aceleci
lik olmuştur. 

Bilindiği üzere İçtüzük Anayasanın geçici 3 
ncü maddesi ile yürürlüktedir. Aradan 6 yıl geç
tikten sonra hâlâ içtüzüğün çıkarılmamış olması 
Anayasayı geçici maddeye devamlılık kazandır
mak suretiyle bir anlamda zorlamak olmaktadır. 
Bu davranış ise Anayasaya aykırı düşmektedir. 

Sayın milletvekilleri; Meclisimizin çalışma
larını etkiliyen bir diğer husus hiç şüphesiz ge
rek komisyonlara gerekse Genel Kurula karşı 
olan üyelerin ilgileridir. Meclis Başkanlığının 
ikaz mektubu yazmasına, evlere telefonlar ya
pılmasına rağmen komisyonların muntazam bir 
çalışmaya giremediklerini görmekteyiz. Büyük 
masrafları taşıyan milletimizin sayın üyeler için 
sağlamış olduğu her türlü imkânı bulunan Mec
lislerimizin muntazam bir çalışma düzenine ulaş
tırılması sorumluluğu gruplara ve üyelere düş
mektedir. Hiç şüphesiz A. P. Grupunun bu ko
nudaki sorumluluğu daha fazladır. 

Bugün Mecliste A. P. büyük bir üye çoğun
luğuna sahiptir. Bu çoğunlukla A. P. Mecliste 
olduğu gibi komisyonlarda da yeterli ekseriyeti 
bir zorlamaya gitmeden kolaylıkla sağlıyacak 
durumdadır. Buna rağmen komisyon çalışmala
rının ne durumda olduğu süregelen şikâyetlerde 
kendisini göstermekte ve A. P. nin Meclisi çalış-
tırmıyorsunun iddiaları geçersiz hale gelmekte
dir. 

A. P. kendi grup üyelerini bu yolda bir ey
leme sokabilirse çalışmama iddiaları ortadan 
kendiliğinden kalkacaktır. 

Bu suretle de Meclisin çalışmaları konusun
da önemli bir adım atılmış olacaktır. 

Konu ile ilgili bir diğer önemli nokta ise 
İçtüzüğün 81 nci' maddesinin 3 ncü fıkrasının 
başkanlarca uygulanmasında kendini göster
mektedir. 

3. Fıkra «Nisap hususunda Riyaset Diva
nınca tereddüt hâsıl olur» sa... «Yoklama yapı

lır» der. Bırakınız nisap hususunda Riyaset Di
vanınca tereddüt hâsıl olmasını açıkça 30 - 40 
üyenin bulunduğu haller çokça birleşimlerde 
görülmektedir. 

Bu fıkra Başkanlıkça uygulansa Meclisin ça
lışmalarının ne hale geleceğini her üye takdir 
eder kanaatindeyiz. Açık oylamaya tâbi kanun 
tasarılarının defalarca oylamaya tâbi tutulması 
devamsızlıklar yüzündendir. Gerçek engelleme 
budur. Bu davranışlardır. Aslında bütün bunlar 
A. P. Grupunun Meclis çalışmalarına yeterince 
önem vermediğinin işaretleridir. Delilleridir. 
Bir yıldan fazla bir süreden beri T. B. M. M. 
Başkanlığına verilmiş ve şimdiye kadar ele alın
mamış halk yararını gözeten kanun tekliflerinin 
hâlâ Meclis komisyonlarında bekletilmesi gerçe
ği ile karşı karşıyayız. Sayın üyelerden bâzıları 
kanun tekliflerini İçtüzüğün 36 ncı maddesi iş
letilmek suretiyle genel kurul gündemine aldır
ma çabaları ise iktidar grupunun oylariyle red
dedilmektedir. Bu suretle üyelerin sundukları 
kanun teklifleri iktidar partisinin iltifatına 
mazhar olmazsa komisyonlarda uyutulmakta ve 
kadük olmaktadır. 

Hükümeti denetleme yollarından olan sözlü 
soru müessesesinin ilgili bakanların ilgisiz kal
maları dolayısiyle işletilemediği de bir gerçek
tir. Sözlü soruların ciddîliği üzerinde durularak, 
gereksiz konularda sözlü soru verildiği iddiaları 
da ile sürülebilir. Bu iddia geçerli değildir. Ya
zılı sorular için İçtüzükte konmuş olan sürenin 
işlemediğini de görmekteyiz. Dokuz ay sonra ya
zılı sorulara cevap verilebildiği görülmektedir. 
Bu hal zaman içinde önemli sorulara cevap ve
rilemediği için de sorular önemini yitirmekte 
arzulanan denetleme gayesi sağlanamamakta
dır. 

Çalışmalarla ilgili bir diğer önemli 'konu ise 
iktidar grupunun kanun teklif veya taşanları
nın üzerinde üyelere yeterince konuşma imkân
larının verilmemesi konusudur. Bu husus iki 
yolda uygulama alanı bulmaktadır. Bunlardan 
biri verilen kifayet önergeleri, diğeri ise zaman
la kayıtlamadır. 

Bakınız geçmişin bir sayın muhalif milletve
kili, bugünün bakanı, yeterlik Önergesi ile ilgili 
ne diyor. 

«Kifayet takriri müzakerelerin hakikaten ye
terli olduğu zamanda kendisinden elde edilmek 
istenen gayenin istihsali için bir vasıtadır. Ama 
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kifayet takriri bir taktik olarak kullanılırsa bu 
bir hakkın suiistimali olur.» 

Biran için iktidar grupu tarafından verilen 
yeterlik önergelerini bu açıdan değerlendirme
liyiz. Bu hal öylesine işletilmektedir M, grupla
rın konuşmalarından sonra milletvekilleri şahıs
lan adına ve birçok defalar grup sözcüleri ikin
ci defa konuşma imkânından yoksun kalmakta
dırlar. 

Sayın milletvekilleri, Meclis ve Senatonun 
kadrosu üzerinde de kısaca durmak arzusunda
yız. Geçen zaman içinde kadroların genişletil
mesi yoluna gidilmesi alışkanlığından kurtul
mak mümkün olamamaktadır. Gerçekte ise kad
roların artırılmasına gidileceğine çalıştırılan 
personeli yeterli bir hayat düzenine kavuşturma 
olanaklarının aranması yeterli ücrete bunları 
kavuşturma yoluna gidilmesi gerekir. Bu yapıl
madıkça kadroları istediğiniz kadar şişirme yo
luna gidin, beklenen olumlu hizmet sağlanamaz. 
Bu sebeple de çalıştırılan personelin ücretleri
nin, yeterli hale getirilmesi değerlendirilmiyen 
fazla msailerin değerlendirilmesi yoluna gidil
mesi lüzumuna inanıyoruz. 

Yüce Meclisi Türkiye işçi Partisi Meclis Gru-
pu adına saygıyla selâmlarım. 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Tur
han Bilgin, buyurunuz. 

A. P. GRUPU ADINA TURHAN BİLGİN 
(Erzurum) — Muhterem arkadaşlar, A. P. 
Meclis Grupu adına Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Bütçesini tenkid ve tahlile gayret sarf ede
ceğiz. Daha önceden hazırlamış bulunduğumuz 
metinden, bizden evvel konuşan hatiplerin ve 
grup sözcülerinin karşı olduğumuz beyanları 
muvacehesinde zaman zaman dışarı çıkacak ve 
açık görüşlerimizi ifadeye gayret sarf edece
ğiz. 

Muhterem arkadaşlar, millî mücadeleden 
beri Devlet yapımızın temelimi «Egemenlik 
kayıtsız şartsız milletindir» esası teşkil etmek
tedir. Anayasamız millî hâkimiyetin kullanıl
masını yasama, yürütme ve yargı organlarına 
tevdi etmiş bulunmaktadır. Evvelki yıllarda ol
duğu gibi, bugün de Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Bütçesini tenkid ve tahlil ederken, kuv
vetler ayrılığı prensibinin ışığı altında konuş
maya çalışacağım. 

Evvelki yıllar bu kürsüden Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Bütçesini tenkid ederken yasa
ma organının yıpratılmak istendiğine işaret 
etmiş, demokrasiye inanmamış, ihtiraslarının 
zebunu olmuş kimseler tarafından Parlâmen
tomuzun memleket meselelerini göremiyen, sa
dece şahsi çıkar için çalışan bir çoğunlukmuş 
gibi gösterilmek istendiğine işaret etmiştim. 

Muhterem arkadaşlar, toplumun malzemesi 
nasıl insansa, bu Parlâmentonun malzemesi de 
milletvekili ve senatörlerdir. 

Bugün Türk politikacılarını yıpraktamk için 
faaliyet gösterildiğine, bilhassa işaret etmek 
isteriz. Politikacılar hata edebilerler . Meclis
lerde arzu edilmemesine rağmen, sert münaka
şalar ve hatta hiç arzu edilmemesine rağmen 
bazan çatışmalar da olabilir. Garp müelliflerin
den jiro; Meclis müzakerelerinden bahseder
ken, «Müzakerelerin tam bir sükûnet içerisin
de geçeceğini, vaz'edilen meselelerde oy birli
ğine varılacağını zannetmek veya böyle arzu 
etmek yanlıştır» der ve şunları ilâve eder: «Şa
yet bir âlimler meclisi tarafından münakaşa 
3dilen müspet ilimler bahis mevzuu olsaydı, 
<?ene de güç olmakla beraber, belki bu, müm
kün olabilirdi. Fakat politika müspet ilim de
lildir. Ondan, vazıh, gayrikabili münakaşa 
prensiplerden hareketle salim neticelere varı
lamaz. O bir akıl meselesi olduğu kadar da 
kanaat meselesidir.» 

Muhterem arkadaşlar, hata eden politika
cıyı, haklı selimine, sağduyusuna güvendiğimiz 
Türk seçmeni zamanı gelince elbette tasfiye 
öder. Biz yine inanıyoruz ki, Meclislerin faa
liyeti üzerinde asıl kontrolü yapan kuvvet, 
nemleketin umumi efkârıdır. 

Muhterem arkadaşlar, bu kürsüde bizden 
3vvel konuşan hatiplerden bilhassa Türkiye 
işçi Partisine mensup arkadaşımız, Başkanlık 
Divanının tutumundan şikâyet ettiler. 

Bizim görüşümüz şudur: Daha önceki sene
lerde, 1963 te, 1964 te, yani Adalet Partisinin 
muhalefette olduğu yıllarda beyan ettiğimiz 
bir hususu Meclis zabıtlarından okumak sure
timle tekrar yüksek nazarlarınıza sunacağım. 

Muhterem arkadaşlar, diyoruz ki; «tanın
mış bir Fransız hukuk âliminin ifade ettiği 
«jibi; Meclise riyaset etme şerefine mazhar 
olan, yani öğle vakti suare frakını giyerek 
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Meclis kürsüsüne çıkan bir milletvekili, si
yasi kanaatlerini, ihtiraslarını, peşin hükümle
rini, dostluklarını ve şayet varsa nefretini ves
tiyere bırakır. Riyaset kürsüsü, onu vakur yal
nızlığı içinde partiler üstüne yükseltir. Baş
kanlar için Meclis salonunda ancak müsavi 
olan, müsavi haklardan istifade eden siyasi 
parti grupları ve siyasi partilere mensup mil
letvekilleri vardır.» 

Muhterem arkadaşlar, biz - ki o günkü ko
nuşmaları da bir tesadüf neticesi, şu dakikada 
huzurunuzda sizlere hitabetmek şerefine nail 
olan arkadaşınız yapmıştı - o günkü kanaatle
rimizden bir değişiklik yapmış değiliz. 

Biz A. P. Meclis Grupu olarak Başkanlık 
Divanının bir - iki takdir hatasına, ki insan
lar için bu gibi takdir hataları kaçınılmaz bir 
zaruretir, olağan şeylerdir, hüsniyetle ve 
yukarıda tarif ettiğimiz bir tutum içinde ha
reket ettiği yolunda samimî bir kanaate sahi
biz. Şimdi arkadaşlar diğer noktaya temas ede
ceğim. 

Burada bütün gruplar, ki biz de buna işti
rak edeceğiz, 1962 de de, 1963 te de, 1964 te de 
yine bendeniz aynı temennide bulundum. Şim
di bu bütün grupların yaptığı temenniye iş
tirak ederek bir cümlede ifade etmeye çalışaca
ğız. Fakat arkasından kendi kendimize bütün 
gruplara hitaben bir sual soracağız. 

Diyoruz ki, ancak İçtüzüğün henüz çıka
rılmaması, yani teamüllerin tesisi zarureti kar
şısında bâzı tatbikat hataları doğmaktadır. 
A. P. olarak, Meclis İçtüzüğünün süratle çıka
rılması temennisini ifade etmek isteriz. Bu te
menniyi diğer bütün gruplar da yaptılar. 

Muhterem arkadaşlar, bir suali mukadder 
aklıma geliyor; gruplar bu içtüzüğün hazır-
lamıyacak da acaba bağımsız milletvekilleri 
mi hazırlıyacak? Şimdi burada biraz gerçekçi 
olmamız lâzım. Kanun yapmak bütün millet
vekillerinin, iktidar grupu dâhil, bütün grup
ların hakkıdır. İçtüzük yapmak da bir grupun 
harcı olmaması lâzım. Hele kaldı ki, sadece bir 
iktidar grupunun hazırlıyacağı bir İçtüzüğün 
peşin hükümlerle «icranın muaf f akiyeti için hazır
landığı» iddialarının ve hattâ «kendilerinin 
menfaati uğruna böyle bir tüzük hazırladılar» 
şeklindeki ithamların, daha bu işe başlanıldı

ğı gün geleceğini dikkat nazarına alarak böy-
'3 bir temenniyi her grupun evvelâ kendi ken-
' üne yapması, her grupun bu sözlerinin ken-
li grup arkadaşlarını ilzam ettiği, daha doğru
cu onları ikaz ettiği anlamında alıyoruz. Kai
li ki Başkanlık Divanı, Meclisin muhterem 
başkanı zaman zaman, hattâ sunuş olarak Yü
ce Meclise senelerdir bu İçtüzüğün yapılması 
için arkadaşların gayretini ister ve her türlü 
yardımın, icabeden her türlü işlemin Başkan
dık tarafından yapılacağını da beyan eder. Şu 
halde biz bir temenniyi ifade ettik. 
Bu temenninin dışında tenkid olarak 
arkadaşlarımızın ileri sürdüğü noktala
dı kendi gruplarına müteveccih addetmekte 
haklıyız. 

ikinci bir noktaya temas edeceğim,. 
Muhterem arkadaşları, saygı değer M. P. 

sözcüsü arkadaşımız, burada yaptıkları konuş
mada Parlömanter rejim bakımından gerçek
ten çok güzel fikirler ifade ettiler. Ancak he
men ilâve edelim ki, kendileriyle asla mutabık 
olamıyacağımız iki hususu da buradan zabıtla
ra geçirdiler. 

Bunlardan birincisi; Meclis Başkanının ver
miş bulunduğu bir yemeğin tenkidi. 

Arkadaşlar, Yüce Meclis ve Parlâmento büt
çeleri kabul ederken, bütçelerdeki fasılların 
isimlerini de koymuştur. Şimdi bu yemveğin 
ödendiği faslını nazarı itibara alalım; temsil gi
derleri. Yani, Yüce Meclis, Başkanının temsil 
görevini lâyıkı ile yapabilmek için, bütçesin
den münasip gördüğü bir miktarı ayırmış ve 
tahsis etmiştir. Bu onun tasarrufundadır. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, bir gerçeği de 
burada söylemekte fayda vardır. 

Parlâmento üyesi arkadaşlarımız zaman za
man diplomatik münasebetler bakımından za
ruri olan temaslarını yapmaktadırlar. Büyük
elçiliklerin davetlerine icabedetmektedirler. 
Herkesin takdir edebileceği gibi, bunların bir 
mukabelesi bahis konusudur. Bu mukabeleyi 
Meclis Başkanının, Yüce Meclisin bütün muh
terem azaları adına hepimiz adına, buradaki 
büyükelçilik mensupları dâhil olmak üzere, 
Yüce Meclisin azalarını da yemeğe davet et
mesinin tenkid değil, bilâkis bizim kanaatimi
ze göre, takdir edilecek bir tarafı, vardır. Bu
nu da böylece belirtmek isterim,. 

— 714 — 
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Sonra muhterem arkadaşlarım, hazin olan 
bir ciheti cb belirtmek isteriz. O gün orada he
pimiz mevcut idik. <?00 Parlâmento üyesi ar-
I-adalimizin, ya?i muhterem M. P. mensupları
nın vo bu sakafın altında bulunan bütün parti
lerin mensupları nm, bakımsızların o yemeğe 
tehalükle vo mutlaka sevinçle vo bir vrzifeyi 
odâ edercesine iştirak ettiklerini müşahede et
tik. O toplantıyı 400 parlömanterin iştiraki ar
kadaşımıza verilen bir cevap olsa gerektir. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin itibarı konusunda da arkadaşı
mın, kendisiyle beraber olamayacağımız bir be
yanda bulundular vo burada bilâhara nisbeten 
tavzih ettiler, ama belirtmekte fpy la var. De
diler İd: «Ağızlarımız kilitlenerek dışcrcya 
gönderiliyoruz.» Bu, Meclis zabıtlarına geçti. 

Muhterem arkadaşlar, Parlâmento mensup
ları, her şeyden evvel kendi itibarlarını ken
dileri sağlamalıdır, itibarsızlıktan şikayet etti
ğimin saman, bunun bin hor şeyden evvel ken
dimizi evvelâ bu itibarla muhatap tutmalıy z. 
Bu Yüce Mecliste kürsüye çıkan, hiç kimseden 
korkmadan fikir ve kanatlerini her yerde söy-
iiye''ileceğine dair yemin eden bir milletveki
linin, bir tavs'yoyi bir emir telâkki etmesi ve 
bilâhara kalkıp burrya gelip «Bizim ağızları
mız1. mühü.dediler» demesi benim işaret etmek 
iste:liğim Parlâmento itibarını zedebyici bir 
beyandır. Bu bakımdan, M. P. muhterem söz-
cüsüo ile kat'yon beraber değiliz. Milletvekil-
b r i sabh'yetlerini, milletvekilleri mesuliyetleri-
leri salâhiyetlerini, milletvekilleri mesuliyetle
rini müdriktirler. Nerede.. ne ş ekildc konula
caklarım bilmeleri i eabeder, ama millî menfaat
lerin babottirdiği bâzı hususları, gelip, gerek 
muhterem Senato Başkanının vo gerek Hari
ciye Vekâletinin, gidilen memleket hakkında 
malûmat vermesi, izahlarda bulunması, ora
larda karşılaşılacak meseleler hakkında., dik
kat buyurunuz, salısın değil hükümetlerin, hat
tâ değil Devletin umumi politikasına, Türk 
Devletinin umumi menfaatlerine rykırı beyan
da bulunulmaması bin samimî bâzı tavsiyeler
de bulunmasını, ağızların kilitlenmesi şeklin
de tavsif etmeye asla imkân yoktur. Biz A. P. 
Grupu olarak, müsamahalarına s-ğmarak söy
lüyorum, bu hakikaten nosur'yetsiz beyana 
asiâ iştirak etmemekteyiz. 
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Muhterem arkadaşlar, Parlâmento tattiklc-
rinden de kısaca bahsetmek isteriz. Parlâmen
to takdiği, az bir kuvvet ve zaman sarf ede
rek çok faydalı sonuçlar almak İ7İn Parlâmen
to Herinin nasıl düzenlenmesi lâzım geldiğini, 
tartışmaların nasıl idare edileceğini, siyasi par
tilerin Parlâmento binde nasıl hareket edecek
lerini gösteren kaidelerdir. Bunlar partileri 
i iare edenler veyahut belirli bir maksata var
mak için Parlâmento kuvvetlerini toplamak vo 
tanzim etmek işeyecek olanlar tarafından ba
zali kullanılan ihtiyat ve basiret kaideleridir. 

Ancak, bunun bir entrika haline getirilme
mesini, Mecliste 300 e yakm bir ekseriyet mev
cutken, arzu edilenin dışında bir karar çaka
cağı anlaşıldığı anda ekseriyetin olmadıkı id
diasında bulunulmasını Parlâmento taktiğiyle 
alâkah görmemekteyiz. 

Şüphe yoktur ki, T. B. M. M. nin itibnrı vo 
haysiyeti sadece duandan birtakım kimseler 
tarafından haleldar edilmemektedir. Banı Par
lâmento üyeleri de bu tarz faaliyetlere, bilerek 
veya bilmiyerek katılmaktadırlar. T. B. M. nin 
hiçbir iş görmediği, fuzulî masraf kapılrrı ol
duğu, zaten demokratüı rejimin Türkiye'nin 
bünyesine uymadığı yolunda iddialara 1061 
seçimlerinden beri raslanmakta idi. Son zaman
larda bunlara bir yenisi eklenmiş bulunmakta
dır. Bâzı yazarlar, Parlâmentoy/u burjuva yut
turması, rejimi de burjuva demokrasisi diye 
tezyife çalışmaktadırlar. Emekli hâkimiyetin
den, proleter hâkimiyetinden bahsedenler, as-
bnda yeni bir tir anlığın, yeni bir oligarşinin 
temelini atmaya hazırlananlardır. 

Asıl üzerimle durmak istediğimiz nokta, 
T. B. M. M. çatısı altında olup, onun temin et
tiği bütün imkânlardan frydalanan kimselerin 
aym yolda hareket etmeleridir. Hiç şüphe edil
mez ki, bu ahlâki bir davranış değildir. Ahlâ-
kilik dışında bu tarz hareketlerin dokunul
mazlık kalkanı arkasında yapılmakta olduğu 
noktasına da işaret etmeliyiz. 

T. B. M. M. nin itibarını sarsıcı bir başka 
nokta da, arkadaşların devamsızlıkları ve Mec
lisleri çalıştırmama yolundalri teşebbüsleridir. 
Grup tefrik etmeden söylüyoruz; arkadaşları
ma büyük ölçüde oturumlar açıldıktan sonra 
salonu terk etmekte, bâzı tasarı vo teklifler çok 
az ekseriyet tarafından kabul veya reddedil
mektedir. Bunu önüne geçmek zarureti vardır, 
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Oylamalar sırasında arkadaşlarımızın oya ka
tılma nisbetini artırmak zorundayız. 

Diğer parti sözcüleri arkadaşlarımız tara
fından değinildiği için bizde kısaca dokunmak 
isteriz; engellemelerden bahsetmek istiyoruz. 
Parlömanter demokrasilerden ekseriyetin görü
şü hâkim olur. Ancak, bu bir dikta değildir: 

Dikta değildir, çünkü; muhalefetin anahak-
lan teminat altındadır. 

Dikta değildir, çünkü; çoğunluğun aldığı 
kararlar Anayasa hükümlerine uymak zorun
dadır. 

Dikta değildir, çünkü; Parlâmento tasarruf
larının icraya taallûk eden kısmı kazai mura
kabe altındadır. 

Dikta değildir, çünkü; ekseriyet grupu ta
rafından alman kararlar belirli aralıklarla ya
pılan seçimlerle bir bakıma referandum sayı
lacak seçimlerle halk oyuna sunulur. 

Türkiyo Demokratik Cumhuriyeti ço
ğunluğunu, Meclislerde temsil edenlerin de-
çoğunluğunu, Meclislerde temsil edenlerin de
diği olacak, fakat bu yapılırken, muhalefetin 
hakları saklı kalacaktır. Bize göre parlöman
ter demokraside anlryış budur. Bu anlayış 
idinde biz bu kanunu beğenmiyoruz, çıkartma
yız zihniyetine yer yoktur. Muhalefet bir ka
nunu beğenmiyebilir, çıkmaması için mücadele 
eder, çalışır. Ama Meclisi imletmez hale getir
meden bunu yapma hakkına sahiptir. Bu nok
talan, benden evvel kontran arkadaşlarım-z 
tenkid olarak ileri sürdükleri için kısaca te
mas ettim. 

Muhterem arkadaşlar, diğer bir noktrya da
ha temas edeceğim. Başkanlık Divanının 1 Şu
bat 196 \ tarihinde yürürlüğe koyduğu iki yö
netmeliğe ve doğurduğu neticelere kısaca temas 
edeceğim. 

Bu yönetmeliklerden biri ziyaretçilerin ve 
dinleyicilerin Meclisimize giriş ve çıkışlariyle 
ilgilidir. Başkanlık Divanının aldığı bu tedbir, 
başlangıçta, o tarihlerde çok foydaîı neticeler 
doğurmuş, Meclisimiz her isteyenin istediği za
man, istediği yere girebildiği başıboş ve düzen
siz bir durumda kurtarılmıştı. Bu talimatname
nin ciddî ve devamlı bir surette takip ve tat
bik edilmediğini bilhassa belirtmek isterim, iç
tüzüğümüz gereğince kolluk vazifesini gören 

i:laro âmirlerinin bu hususa rirret etmelerini, 
tatbik için gayret sarf etmelerini temenni ede
rim. 
Şurasını hemen ifade etmeden geçemiyeceğim. 

Her ne kadar bu talimatnamelerin tatbiki ida
re âmiri arkadaşlarımıza ait bir husus, bir va
zife olmakla beraber sayın milletvekili arkada
şımızdan da, bu tatbikatı kolaylaştırıcı ve yar
dımcı bir vaziyette bulunmaları ve disiplini ih
lâlden sakınmaları grup olarak en samimî te
mennimizdir. 

Bir noktaya işaret edeceğim; vazifeli arka
daşla?, milletvekillerinin beraberinde getirdiği 
insanları Meclisin umumi heyet salonlarının ka
pılarına kadar soktuğu, kendisine talimatname 
hatırlatıldığı zaman., milletvekilinin bunla
rı dinlemediği belirtilmektedir ve bu bir va
kıadır. Ancak, hemen şurasını belirtelim ki, 
bâzı hukukî müeyyideler böyle bir durumu ön
lemeye kafidir. Mevzuatımızda nizamlara ria
yetsizlik bir madde ile tedvin olunmuştur ve 
bu bir müeyyidedir. Milletvekilinin karşı dur
duğu hususlarda, vazifelilerin, Meclisin, en 
mahrem noktalarına kadar giden kimselere tu 
hususu hatırlatması ve kendisini, milletvekili 
yanından gittikten sonra, asgari Meclis emni
yetine davet etmesi ve bir - iki bu şekildeki 
misalin, ondan sonra milletvekili arkadaşımı
zın gel demesine rağmen, mesuliyet duygusun
dan korkan kimselerin ve bilhassa bu Meclisi 
artık Adi 7ye koridorlannda mahkeme dinli-
ye:ı müdavimler gibi hep belli, bildiğimiz si-
malann muntazaman gelmesinden kurtaraca
ğı kanaatindeyiz. Bunu da, eğer tatbik kabili
yeti varsa, idarecilerimize fpydalı olur düşün
cesiyle arz etmiş bulunuyorum. 

BAŞKAN — S?ym Bilgin, bir dakikanız 
var, lütfen sözünüzü bağlayınız. 

TURHAN BİLGİN (Devamla) — Bağlıya
cağım efendim. 

Muhterem arkadaşlar, bir noktrya daha de
ğinerek sözlerime nihryet vereceğim. O da şu: 
Meclisin z'yarotçi kısmı tekrar gözden geçiril
melidir. Küçük olan yerler müstahdemlerin ça
lışma odası haline getirilmiştir. Orada millet
vekili arkadaşların seçim bölge.erinden gelen 
vatandaşlanmızla temas etmesi imkanı yoktur. 
Hiç değilse lokanta salonumuzun altında bulu-
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nan büyük bir salonun olması lâzım, bu salo
nun milletvekillerinin ve senatörlerin seçmen
leriyle görüşmesi için hazırlattırılmasını grup 
adın?., temenni etmekteyim. 

Bir noktaya daha temas edeceğim. Meclisin 
altında bir mescit vardır. Bu mescidin ÜT İn
sim ian müteşekkil olduğunu ve büyük sı
kıntılara duçar o!duğunu görmekteyiz. Mecli
sin içerisinde böyle bir mescit mevcudolduğuna 
göre, bunu geniş bir salonda, tamamen icap
larına uygun şekilde ifa edilebilmesi için Baş
kanlık Divanının yardımcı olmasını temenni 
etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'yi çağdaş 
medeniyet s Dviycsine çıkaracak olan Parlâmen
tonun haklarını elbirliğiyle korumamız, ona 
karşı vukubulacak h:r türlü menfi hareketi 
grup farkı gözetmeksizin Parlâmento alarak 
karşılamamız zaruretine işaret eder. Adalet 
Partisi Meclis Grupu adına hepinizi hürmetle 
selâmlarım efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — S?.vın Celâl Sundur. 
AKİF TEKİN (Cuhuriyet Senatosu Antal

ya Üyesi) — Senato hususunda ben cevap ve
receğim. 

BAŞKAN — Peki. Sryın Celâl Sungur'dan 
sonra S?ym Tekin siz Senato kısmına taallûk 
eden hususlarda, cevap vereceksiniz. 

MİLLET MECLİSİ İDARECİ ÜYESİ CE
LÂL SUNGUR (Yozgat) — Muhterem arkadaş
larım, Millet Meclisi Riyaset Divanına tevcih 
edilmiş olan suallere ve tenkidlere, Riyaset Di
vanı adına, Yüksek Heyete arzı cevabetmek için 
kısaca mevzulara temas edeceğim. 

Gecenin bu saatinde uzatnryacağım, parti 
grupları namına yapılmış olan konuşmaların 
ekseriyeti muayyen noktalarda toplanmakta
dır. Bunun bir tanesi, parlömanter rejimin de
vamı hakkında bütün parti gruplarının müş
terek arzusudur ki, Riyaset Divanınız, bu ar
zuyu burada işitmekle müftehirdir, buna can 
ve gönülden katılmaktadır. «Egemenlik kayıt
sız şartsız milletindir» hususunu bütün parti 
grupları belirtmişlerdir, Riyaset Divanı sizin 
içinizden, bünyenizden çıkmış bir Divan ola
rak, bunu da işitmekle son derece mütehassis 
olmuştur. 

Bunları arz ettikten sonra, jrapılmış olan 
tenkidlere cevap vereceğim. Sayın Bilgin bâzı 
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kamlarda bizim namımıza cevap verdi, bizim 
cevaplarımızı kolaylaştırmış oldu. 

üzerinde durulacak mühim bir nokta İçtü
zük meselesidir, içtüzük meselesi geçen yıl bu
rada konuşulduğu zaman beyanımız şu olmuş
tu, tekrarlarım: içtüzük, mevcut mevzuat mu-
vacehosinde Hükümete mevdu değildir, Meclis 
Riyaset Divanına mevdu değildir, bir parti 
grupuna mevdu değildir. Her milletvekili bir 
içtüzük teklifi getirebilir. Gecen sene de biz 
bunu bu şekilde buradan beyan etmiştik. Ce
vabımız şu oluyor: S?yın Meclis Başkanımız 
Perruh Bozbeyli, geçen dönem Meclis Reisve-
kili iken kurulan bir komisyonda bunun bütün 
hazırlıklarını tamamlamıştı. Kendileri Riyaset 
mevkiine geçtikten sonra da bu hazırlıkları ay
nen mevcuttur. Hangi arkadaşımız veya hangi 
grup arzu eder ise bu hazır dokümanları ohr 
ve bir içtüzük teklifini Yüce Meclise getirebi
lir. Hattâ Sryın Başkan taraf: ndan gruplara 
daha önce bu hususta yazı da yazılmıştı. Bi
zim geçen seneki verdiğimiz cevabı Yüksek He
yete bu hususta aynen tekrarlarız. 

Tasarı ve tekliflerin biran evvel gelmesi ve 
kanunlaşması mevzuunda., bunu her parlöman
ter gibi Riyasot Divanınız da işlerin daha çok 
çıkması bakımından arzu eder. Ancak, arka
daşlarım; 1966 yılında kısmi Senato seçimle
rinin yapılması dolayısiyle o sıradaki yapılan 
obstrüksiyoıılar, engellemeler dolayısiyle Mec
lis faaliyetlerinde aksama olmuştu, bundan mü
tevellit gecikme olduğu bir vakıadır, bunu giz
lemeye, saklamaya imkân yok. Keza bu yıl Se
çim Kanunundaki tadilât dolayısiyle de bâzı 
engellemeler dolnyısiyle Meclisteki kanun ta
sarıları, kanun teklifleri, sözlü sorular., yazık 
sorular aksamaktadır. Bütün Parlâmento mu
halefet ve iktidar olarak, karşılıklı sevM ve 
srygı esasını kabul edip birbirlerimizi sever, 
sayar, incitmez, elbirliğiyle memleket hayrına 
olan işleri parti menfaatleri jönünden değil, 
millet menfaatleri yönünden tüm Meclis olarak 
hareket ettiğimiz takdirde bu işlerin hepsi çok 
daha kolay çıkacaktır. 

Arkadaşlarım, S?ym ilyas Kılıç Beyefendi 
yaptıkları tenkidleri gayet olumlu yapmışlar 
ve kendileri daha evvel Riyaset Divanında da 
çalışmış oldukları için bize bundan sonraki faa
liyetlerimizde ışık tutacak tarzda tenkidde bu-
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lunmuşlardır. İki Meclisin ryrı ryrı genişle
mekte olduklarını beyan ettiler; eski bir Riya
set Divanı âzası olarak Doğrudur, ama bugün 
bir vakıa var ki, Cumhuri vat Senatosu ayrı 
bir Meclis olarak mevcudolmak durumunda
dır, çabasındadır. Teşkilât Kanununu getirmiş
tir. Kendilerinin bütün hazırlıkları tamamlan
ma Millet Meclisi gündemindedir. Biz de bunu 
biran evvel çıkartmak gayreti içerisindeyiz. 
Tabiatiyle, yeni bir Meclis haline inkilâbeden 
Cumhuriyet Senatosu yeni kadrolar almak yo
lundadır. Ancak, biz Sayın Kılıç'm buyurduk
ları gibi, her teşekkül Mecliste var, Cumhuri
yet Senatosunda da olsun fikrinde değiliz. Ay
nen fikirlerine iştirak ederiz, ama müstakil bir 
Meclis olarak arkadaşların gayretlerine işti
rak etmekteyiz. 

Basılı kâğıt israfı mevzuunda mümkün ol-
du3*-. kadar tasarruf cihetine gidilmesinin gay
reti içerisindeyim. İzhar ettikleri arzu istika
metinde daha da çok tasarrufa ri?yet edilme
si için gerekli direktifleri vereceğiz. 

Arkadaşlarım, ziyaretçilerle temas mevzuun
da geçen seneden bu seneye tir hamle yapmış 
bulunuyoruz. Aşağıdan hizmetli lokantasının 
bir kısmını böldük ve burayı, ziyaretçilere tah
sis ettik. Oraya Sayın Kılıç'm buyurdukları 
gibi telefon imkânları da getirmeli için Sayın 
Ulaştırma Babanı Sadettin Bilgiç Beyefendi ile 
görüşmüş bulunuyoruz. Yeniden beş hal istedik. 
Oraya yeniden beş telefon konulması çabann-
dayız. inşallah, bunda da muvaffak olunduğu 
takdirde daha iyi imkânlar sağlıyaoağız. Yalnız 
arkadaşla .'im, şu vakıayı Yüksek Meclis huzu
runda tekrarlamak zarureti vardır. Rahmetlik 
Atatürk'ün direktifleri ile yapılan bu Meclis o 
tarihte bir meclis esası üzerine yapılmıştır. 1961 
Anayasası ile bu bina'Ia biz iki meclisi yerleş
tirmek çabasındayız. Bu takımdan belki dışarı
dan balnldığı zaman Meclis yok büyükmüş gibi 
görünür; imkânları, odaları, salonları fazla 
imiş gibi görünür; arra bir vâlca şudur ki, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi binası bugün iki 
meclisin iht'yaoıra cevap verecek durumda de
ğildir arkadaşlarım. Çünkü; arkalarla im, va
kıaları açık açık konuşalım; hepiniz biliyorsu
nuz ki, bir komisyon odasında üç komisyon, 
dört komisyon çalışıyor. Meclis faaliyeti olarak 
geçici komisyonlar kuruluyor, geçici komisyon

lara yer bulamıyoruz. Bunlar müşterek dert
lerimiz bizim. B.raonaleyh; tiz isteriz İd, da
ha geniş yerlerimiz olsa sayın parlömaııteJorc 
seçmenleriyle görüşebilmek için daha geniş yer
ler verebilsek, ama mevcut durumumuz bu. Bu
nun üzerine daha yüz küsur milyon lira har
candıktan sonra yeni bir bina ilâvesi talıi3 ko
nusu değil. Mevcut ile iktifa etmek, mevcuttan 
âzami derecede istifade etmek yollarını acıya
cağız. 

Arkadaşlarım; ziyaretçiler mevzuunda"1-:! bu 
mâruzâtımızı arz ettikten sonra Mecüs bina
sının teslim alınıp alınmaması mevzuunda bir 
toroddüt var. Meclis binası Meclis tarafından 
teslim alınmıştır. Bunu ela arz ederiz. 

Arkadaşlarım, dış temaslar movznuna doku
nuldu. Meclisimizin Sayın Başkanı dış temaslar 
mevzuunda gayot hassatırlar. Elde yürürlükte 
bir 378 sayılı Kanun vardır. Bu karsan hüküm
lerine bugüne kadar riayet edilmiştir. Bu ka
nun hükümlerine bundan son.a da riayat edi
lecektir. Ancak, bir parlâmento grupu teşek
kül ederken, tunun içerisinde lisan bilmiyen 
arkadaşlarımız da var oluyor, bilenlerin yanın
da. Bilmiyenler için de Sayın Başkan gerekli 
tedbirleri her zaman almaktadır ve bundan son
ra da bu tedbirleri almak yoluna devam etmiş 
olacaktır. 

Arkadaşlarım, Meclis Başka": 1 -gıra verilen 
yazlı soruların da geç kaldığından Say.n Ssl-
mazer bahis buyurdular. Meclise verilen yaz lı 
soruların muhtevası büyük olduğu zaman ge
cikme olabiliyor, ama mutlaka cevap veriliyor. 
Zira Savın Solmaser'in bahis buyurdukla ı ya-
z^ı sorr.nun esvabı belki ellerine geçmemiş 
olabilir, ama 13 . 2 . 19C8 tarihinde MDCÜS Ri-
yasetince imzalanıp zatıâlilerine yollanmıştır. 
Arz ederim. 

ArkaiVla'nm, Meclis temizliği mevzuuna 
temas edildi ve Meclisteki miram ve intizamın 
korunması ve Meelisdeki kalabahktaıı bahse
dildi. Değerli arkadaşlarım, Riyaset Divanı
nız Yüce Meclisin tasvibini de almak suretiyle 
yönetmelikle-? çıkarmıştır. Sayn pa^Timanterle-
rin her birinin sorumluluk şuurunu haiz olduğu
na inanan Divanınız, bu yönetmeliklere her par-
lömanterin riayet etmesini beliler. Aziz arka
daşlarım, eğer bir pa'TJmantor bu yl'netmeliğo 
riayet etmiyor ise, vazifelendirdiğimiz bir vazi-
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fcli, t i r polis memuru, l i r sivil memur Parlâ
mento mensubu arkadaşımıza yönetmeliği hatır-
lattığ1. saman, o vazifeli hakaret görürse, o vazi
feli o parlömantere ne yapabilir arkadaşlarım? 

TURHAN BİLGO (Erzurum) — Yanndaki-
113... 

İDARE ÂMİ2İ CELÂL SUNGUR (Devam
la) — Bsyeîendi, yanmdakine, «geçıneyin:> de
diği saman, vazifeliyi itiyor, «Bırak, götürece
ğim.» diyor. Memur bunun karşısında bir gcy 
yapamaz arkadaşlarım, realist olalım. Bu Par-
lâmontcnur. istemediğimiz bir kalabalıktan kur
tulmadım istiyorsak bütün mebuslar aynı şuuru 
dıvyacağ z, el birliği ile bu Parlâmentoyu, Par
lâmento mahremiyetini muhafaza eder bir çalın
ma kavasının içerisine sokacağız. Yoksa bu üç 
kişinin, beş kikinin, onüş İnsinin yapacağı iş de
ğildir arkadaşlarım. Temizlik mevzuu da bun
dan dcğnaktadır. 

Arkadaşlarım, Devletin bütçesi geldiği sa
man, orada ne kadrolara dikkat ederiz, orada 
no sarfiyat"ar:n fazlalığından bahsederiz, ama 
Meclise geldiğimiz zaman hepimiz kendi kendi
mizi âzami derecede tenkide gireriz, Arka:la-la-
rım. şunu curadan arz edeyim İd, Devlet sektö
ründeki memurların kalitesi itibariyle, bizim 
TiH: Parlamentosundaki memurlarm kalitesi 
h'çbir müessesedekinden zayıf değil, bilâkis faz
ladır ve çok daha iyidir, /^yriyeten, bizim Par
lâmentoda çalışan personelimiz memur kadrosu, 
h'zmetli kadrosu, Devlet 'rektöründe çalışanların 
h'.cbHsinder. az çalışmamakta, hepsinden daha 
fazla çal-şmaktadT. Şu anda asgari birkaç yüz 
kişi vazife görmektedir, saat üçte, dörtte ya
tacak, sabahleyin yedide gelecek yine temizliğe 
girecektir aziz kardeşlerim. Bizim Meclis me
murları, hizmetlileri baklandaki vereceğimiz ce
vap da budur. 

Meclis Reisinin masraflarına gelince; arka
daşlarım bütçeden temsil giderlerini siz tasvibe-
di.yorsunuz, Reis harcıyor. Ancak bu yıl size şu-
nv. belirteyim. İd, geçen senelerde yapılan yemek 
masraflarmır. tems.'J giderlerinde, bu 71 1/3 ünü 
harcamakla bütün Parlâmento üyelerine, ecnebi 
misyonlara mukabele imkânı verilmiştir. Masraf 
geçen yıla nazaran 1/3 olmuştur. Çünkü kendi 
pe çenelimize yaptırdık, dışarıya, mütaahhide, 
lokantalara bu işi vermedik. 2/3 tasarruf ol-
nuştuj. 
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Aziz arkadaşlarım; bizim yuvarlak olarak ar
zı cevab etmeli istediklerimiz bunlardan ibaret
ti:. Daha fazla sizi bu saatte işgal etmenin lü
zumsuz olduğuna da kaani olduğumuzdan, esas
la tenkidleri cevaplandırdığımısrn inancı içinde 
Yüce Parlâmentoyu saygımızla, sevgimizle se
lâmla— 

BAŞKAN — Say n Sungur, sual soracaldar. 
Buyurunuz S^yn Kabadayı. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Bal
kanım, bâzı ziyaretçilerin, yaz günleri ceketsiz 
gelmelerine Meclisin ilgili memurları müsaade 
etmiyorlar. Bir parlömanterin Parlâmentoya ge
liş kıyafeti elbette tâyin ve tesbit edilmiştir. Bu 
kılık kıyafet hususunda Türk cemiyetinin ken
disine has, görgüsüne uygun ölçüleri vardır, 
buna riayet edilmesi gerekir. Oamie gidişte na
sıl bir kılık, kıyafet itina tarzı varsa, Meclise 
gelişte de bir itinan'n gösterilmesi gere!drken, 
bâz1, hanımlarn Türk cemiyetin'n kabul etme
diği, edep vo ahlâkına rymıyan bir k'lık ve fc-
yafetto geldiklerini, mini etek ta -mda kıyafetli 
hanımların koridorları işgal ettiğini gördüm. 
Bu duruma ben üzgünüm. Sayn İdare Âmirle
rinin br. yolda ted'ir almasnı istiyorum. Yani 
Meclise kadar müplesel kıyafetle girilmesinden 
a~aş) duyuyorum. 

İDARE AMİ"İİ CELÂL SUNGUR fDsvam-
la) — Efendim, Sayn Kabadayı, ile aynı fikirde
yim. Ama, biraz evvel arz ettiğim giM buraya 
hic'dr zaman bir mini. etekli yalnız basma rire-
m.ez, B'-n"1. bir arkadaşımız getHvor. O a-ka^aşı.-
mız getirmediği, saman buraya da gelmemiş olur. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Oğ.ız. 

NAZMİ OĞUZ f Mardin) — Başkanl k Divanı 
p/bna konuşan. arkada^rrz, Meclisin faaliyetinin 
yedinde olduğrnn ve bütün şaftlara uv-Trn oldu
ğunu ifade eder bir tavırdadır. Mec1is;miz; Tir*k 
Milletinin bize verdimi oylara en azmdrn lâyk 
olmak çabasında değildir ve Başkanlık Divanı
nın, son dedece ihmale rrğmen müsamaha g"s-
termektedir. Meselâ her grupta vardır, ama Gü
ven Partisinin... 

BAŞKAN — Bir dakika sayın oğuz, sizin ko
nuşmanız bir sual sormadan ziyade kürsüde ko
nuşma mahiyetinde. Lütfediniz., sualinizi sorun. 

NAZMİ OĞUZ (Mardin) — Sual soruyorum: 
G-üven Partisinden - isim veriyorum; benim par-
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timde de var, Adalet Partisinde de var, her par
tide de var - Güven Partisinden Mustafa Uyar 
arkacımız Meclis açıldığından beri bir defa 
Meolis'e uğramış, bir gün gelmiş, gündem dışı 
bir söz kapmış ve memleketi harekete getirmiş, 
tekrar gitmiştir. Buna benzer her gruptan arka
daşlarımız vardır. Amma Başkanlık Divanı bun
lar haManda en ufak bir uygulama yapmamak
ta vo destiyi kıranla suyu getiren bir tutulmak
tadır < Bunun önüne geçilmesi Meclis'in Türk 
Milleti nezdindeki itibarını artıracaktır. Aksi 
takdirde vatanda] Meclisi kendi oylarına lâyık 
bir. çaba içinde olmadığı kanaatinde olacaktır. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Akif Tekin. 

CUMHURİYET SENATOSU İDARE AMİRİ 
AKİF TEKİN* (0. Sanatosu Antalya Üyesi) — 
Sayın Balkan, sayın üyeler; T.B.M.M. nin bütçe
si tenkid edilirken Sonato bakımından dokunulan 
birkaç noktayı izah etmek üzere huzurunuzu 
işgal etmiş bulunuyorum. Sayın CHP sözcüsü si
ni? arkadaşını ilyas kıl:ç, Senato'da mÜ3takil 
dairelerin kurulduğunu ve çok memur kullanıldı
ğını, bu Herin Millet Meclisi memur ve daire
lerinin yapması lâzımgeldiğini, böyle bir istik-
lâb gidilmemesini temenni ve tenkid ettiler. 

Sayın arkadaşlarım, Senato bir Anayasa mü
essesesidir, müstakildir. Buna göre İçtüzüğünü 
yapmıştır, içtüzük ve Anyasaya göre Başkanı, 
Başkanlık Divanı ve buna bağlı bir Genel Sek
reterliği mevcuttur. Vazifeleri teşriî ve idarî ol
mak üıe?e ikiye ayrılmaktadır. Teşriî vazifeleri
ni bildiğiniz gibi Genel Kurulun yapmakta, ida
rî vazifelerini de Genel Sekreterliğe bağlı daire 
vo memurları ile yürütmektedir. Bu bakımdan 
Senato, personel şubesinden, doktorluğuna ka
dar müstakil müesseseleri haizdir, içtüzüğü ve 
Anayasr, emretmektedir ve bunu yerine getirme
ye de çalışmaktadır. Ancak kütüphane, teknik 
işler ve matbaa gibi müesseseler, müşterek müe3-
seselerimizdL', müştereken kullanılmaktadır ve 
idaresi de müşterek Divanca Meclise bırakılmış 
bulunmaktadır. 

Senato, 14 memur, 115 hizmetli ile çalışmak
tadır. Kendisini daha iyi teşkilâtlandırmak için 
Teşkilât Kanunu hatırlamıştır. 8 aydır Meclisin 
gündeminde beklemektedir, komisyonlardan geç
miştir. Bütün senatörlerin arzusu, Teşkilât Ka
nunumuzun sayın Meclisten geçmesi, Senatoya 

gelmesi ve Teşkilât Kanunumuzun çıkmasıdır. 
Bu arzumuzu, Senato adına arz etmiş bulunuyo
rum. 

ikinci tenkid edilen nokta şeref kapısının iki 
olduğu noktasıdır. 

S iyin üyeler Cumhuriyet Sanatosu Başkanlı
ğı (E) blokunda bulunmaktadır. (E) bloku müs
takil bir binadır, bir köprü ile büyük binaya bağ
lıdır. Sayın Başkanımızı sefirler ve dıştan gelen 
büyük misafirler bu kapıdan ziyaret etmektedir
ler. Meclis içinde dolaştırma mümkün değildir. 
Başkanlığımıza bağlı bir Meclis Muhafız Taburu 
vardır. Bu muhafız taburu, kendi iç hizmet tali
matı icabı, kendi Başkanına saygı nöbetçisi dik
mektedir. Bu vazifesidir, bizim yetkimiz dışında
dır. Bunu da sayın üyelere arz etmiş bulunuyo
rum. 

Bizde memur tâyinleri iki şekilde yapılmakta
dır. Sayın Celâl Sungur da arz etmiştir. Birisi 
memurlardır. Memurlar, personel şubesine müra
caat ederler, Memurin Kanununa göre dosyası 
tekamül eder, Divana gelir Divanda müzakere 
edilir, muvafıksa o kadroya tâyin yapılır. Bu
nun dışında hiçbir memur tâyini yapılamaz. 

Hizmetliler ise, yine Personel Şubesi dosyası
nı tekâmül ettirir, üç idare âmiri müzakere eder, 
üç imza ile karar verilir, Başkan tasdik eder, 
(D) cetvelinde hizmetliler de böyle alınır. Bu
nun haricinde kalitesiz ve başka türlü bir me
mur alma ve kullanma olmamaktadır. 

Para harcamalarına da temas edildi. Para 
harcamaları idare âmirleri ve ilgili şubelerden 
ve Başkanlığın «olur» undan geçtikten sonra He
sapları inceleme Komisyonuna gitmektedir. Ora
da denetçi imzaladıktan sonra hiçbir harcama 
yapılmamaktadır. Bu şekilde Sayıştay muame
lesi yapılıp dosyalar kapanmaktadır, ve kesin 
hesap sonuçları da Meclislere arz edilmektedir. 
Bunu da sizlere, tenkid edildiği için, belirtmek 
istedim. 

Gecenin geç vakitlerinde huzurlarınızı işgal 
ettim. Hepinizi Senato adına hürmetle selâmla
rım. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Sual sormak isti
yorum. 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlarım, 
tekrar meseleyi bir usul meselesi haline getirmek 
mecburiyeti vardır. Sualler, İçtüzüğün 111 nci 
maddesine göre, sözler bittikten sonra sorulur 
ve fakat kifayet önergeleri sorulara da şâmildir. 

- i 720 -
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Çimdi sual sorma prensibine yol vermediğimiz 
taktirde, bundan böyle ne kadar kişi konuşa
cak. Halihazırda konuşmak istiyen arkadaşlar 
var. Ne kadar sual sorulacak, bunun önünü al
mak mümkün değil. (A. P. sıralarından «Bir iki 
İrişi sual soracak» sesleri) 

Efendim, bir kişi, iki kişi meselesi değil, ma-
hiyeter. bir ki?i diyorsunuz, yani 10 ki?i daha su
al sorarsa, 20 kişi sorarsa, 50 kişi sorarsa bunun 
çaresi nedir? Mesele odur. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Efendim, bu hu
susta Meclisimizin teamülü vardır. 

BAŞKAN — Evet, yani Meclis bunu bu şekil-
do kararla^tırırsa, sual sorulmasını, tüzük hük
müne rağmen, müsait karşılarsa sual sorulması 
müsait hale gelir. Sayın Tekin, bir dakika bek
leyiniz. 

1LYA3 KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, ge
çen seneki tatbikatta, Bakanlar konuşmalarını 
"bitirdikten sonra, Bakanlara sual sormak müm
kün idi ve sualde soruluyordu. Arakadasınız Se
nato namma konuşmuş bulunduklarına göre, 
sözlerini de bitirmiştir, kendisine sual sormak 
geçmiş tatbikata göre hakkımızdır, kanatinde-
yim. 

BAŞKAN — Evet, bunu takiben söz sırasına 
kayıtlı arkadaşlarımız var, bir de onlar var. 

İLYAS KILTÇ (Samsun) — Ondan sonra 
t i r defa daha konuşacak mı arkadaşımız? 

BAŞKAN — Efendim, konuşur, konuşmaz. 
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Konuşmazsa 

cualimizi ne zaman soracağız, Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Kifayet cnergeci kabule şayan 

görülmem ise ve sözler tamamiyle bitmişse, o za
man milletvekillerinin İçtüzük hükmüne göre 
sual sorma hakları vardır. Buyurun oturunuz 
Sayın Akif Tekin. 

Sayın Nazmi Oğuz, siz demin sual sormak 
için ayağa kalktınız ve konuştunuz. Onun inin, 
bana göndermiş olduğunuz yazıda, sez verilme
sini rica ediyorsunuz. O söz verilmiş sayıldı, 
efendim. Dsğil mi? 

NAZMİ 03UZ (Mardin) -— Başka t i r çare
cini bulamadım efendim, ne yapayım? Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Tamam, maslahat yerine gelmiş 
oldu. 

Sayın ilyas Kılıç, «C. H. P. sinin Grup Söz
cüsü olarak T. B. M. M. Bütçesi üzerinde ikinci 
defa söz arzu ediyorum. Saygılarımla» diye 
yazı göndermişsiniz, buyurunuz. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, 
ben bunu konuşmaların neticesine göre, sözümü 
öne almak için, yazmıştım. Şimdi bu vaziyette 
vazgeçiyorum. 

BAŞKAN — Vasgeçiyorsunuz, peki. Başka 
söz istiyen? Yok. Sual sormak istiyen var 
mı? 

HAM1T FENDOâLU (Malatya) — Ben de 
sual soracaktım. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Şimdi sıra
da şahısları adına sez istiyonler var, onlara söz 
vereceğim. Son söz milletvekilinindir, hükmü
ne göre, buyurunuz Sayın Süleyman Onan. 
Yok. 

Sayın Uzun, buyurunuz. (A. P. sıralarından 
«Yeterlik verildi Balkanım,» sesleri) Son söz 
milletvekilinindir, hükmünü tatbik etmeden, 
usule göre yeterlik önergesini muameleye koya
mam. 

HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri arkadaşla
rım; Mecliste o kadar kalabalık grup var ki, 
on7ar konuluncaya kadar za*en arkadaşların 
tahammülü kalmıyor, geç saatlere yaklaşıyor. 
Ben bu bakımdan sözlerimi laca keseceğim. Yal
nız Hr iki konuya değineceğim. 

Millet Meclisi Bütçesi üzarinde rahsi görüş
lerimi arz ediyorum: Umumi olarak Meclis Büt
çesine geçmeden evvel, Atatürk ve arkada-ları-
mn çalışıp, memleketi Millî Mücadele ile, elbir
liğiyle kurtardıkları 23 Ni^aı 1920 de acılan 
T. B. M. M. nin ne derece israfa ka r ı oldukla
rın, na-îil bir Meclhte çalıştıklarını kıymetli ar
kadaşlarıma hatırlatmalıta fayda var, zannede
rim. 

O tarihte kurulaı T. B. M. M. böyle bir bi
nada çalışmamıştır. Küçük bir binada, mefruşat 
olarak da kırık - dökük okul sıraları ve sanclal-
yolerden ibaret olduğunu hatırlatmakla, bugün
kü Meclisimizin akıl ka'ml etmez israfınm karşı
sında hayretimi ifadeden geri kalmıya-îağım. 

Kıymetli arkadaşlarım, Millet Meclisimizin 
Bütçesini görü-.ürken, bu Büyük Millet Meclisi 
binası içinde görülen lüks ve ra*nan zaman isra
fın artık göze batacak şekilde olduğu keyfiyeti
dir. ,.., j 
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Arkadaşlarım, vatandaşlarımıza kalîanma 
halinde olduğumuzu, kemerlerini sıkmalarım 
tavsiye ederken biz Parlâmentoda lüks ve israfa 
1 aç-ar.za"':, bunun tepkileri her halde lobimize 
olmıyacaktır. İnsan ve toplum psikolojisinde, 
prensipler açıkça göstermektedir ki, tavsiye et
tikleri husufları şahıslarında denomiyon lider
ler, toplumca kabul edilmemişlerdir. Bir taraf
tan Parlâmentoda pahalı ve rahat koltuklarda 
İstıraba i eden biz, sigara tablasının tanelini 
10 - 100 - 150 lira ara unda alan bir Meclis, di
ğer taraftan ekseriyetbin yıllık kazancı 
000 - 1 000 lirayı geçıriyen, manî ihtiyaçlar
dan mahram olan k'iylü vatanda lanma vergi 
cdemesin'n fa~iletmden nasıl ta'ısedebiliriz. 

Swgili ark". rIa^lanın, ödenen vergi yerine 
kullanılmaz ise, onu ödemenin Mr fazilet oldu
ğundan bahsetmek güçledir. (Gürültüler) 

P»A*TOVIT — Efendim müdahale etmeyin. 
HASAN TAHİİN USTJIT (Devamla) — 

Bugün dünya devletlerinin bilirinin Parlamen
tosunda bu kadar lükse gidilmemb'ir. (üiiriil-
tül^*> 

BAŞKAN — Sayın Uzun sabaha kadar sı
ra bekledi, bu konulmayı yapabilmek için, mü
dahale etmeyiniz. (Gülüşmeler) Buyurunuz. 

HASAN TAHSİN UZUN (Devamla) — Ga
zetelerde okuduğuma göre, bizi yabancı mem
leketlerin idarecilerinin, Parlâmentolarında 
elektrik masraflarının kısılmasını istedikleri 
bir gerçektir. Halbuki biz, geçinmekten âciz, 
nkm'ı içerisinde kıvranan bir milletin parlâ-
rıonsosr. lüks içinde, debdebe içinde bulunmak
tadır. Hem de bu debdebe ve lüks, kimlerden 
çağlanıyor? Vatandaşlardan alman verdilerle 
V3 yabancılardan alman borçlarla. Olmaz böyle 
rey, arkadaşlarım, bu böyle gidemez. Biz evvelâ 
'ma-rufu, bulunduğumuz Mecliste yapmaz isek 
hiç kimseden tasarruf etmesini is%emcyiz, bu
na hakkımız yoîrtur. Büyük Millet Meclisi bi
rasında ucuz, sade fakat, kullanışlı eşyalar 
görmek, her halde milletçe katlanmamız gere
ken sıkmnlar karcısında, uyumlu bir davranış 
oîasak'r\ Bunu Riyaset makamından bilhassa 
rica ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Millet Meclisinin 
çok zamanlar, ismen yoklama yapılmasına rağ
men, ekseriyet bulunmadığı, ekseriyeti bulsa 
bile yoklamadan sonra kimsenin Mecliste kal
madığı, Meclise devam eden milletvekilleri ta

rafından bilinmektedir. Acaba, milletvekilleri 
Meclise neden devam etmiyorlar? Başkanlık 
Divanı bunun nedenlerini incelemiş midir? Bu 
Meclise devam etmiyen milletvekilleri, devam 
etmedikleri zamanlarda seçmenleriyle beraber 
midir? 

HAMİT PENDOĞLU (Malatya) — Muhale
fet mille-vekilleri nelerelerde, şimdi şu saatte 
ne yapıyorlar? 

HASAN TAHSİN UZUN (Devamla) — Yok
sa, şahsi illerini, şahsi kazançlarını mı sağla
mak üzeredirler. 

Bilhassa Riyaset Makamının, İdare âmirleri
nin dikkatini çekerim; bu konuşmamla. Burası 
bir panayır yeri değildir. Burada oyuncak ta
bancalar atılmakladır, böyle Parlâmento üyele
rine karsı ne gibi tedbirler almışlardır. «A. P. 
sıralarından «Yalan» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Hasan Tahsin Uzun, bir 
dakika. Şu anda bir ihbarda mı bulunuyorsu
nuz? Tabanca patlatıldı, diye. 

HASAN TAHSİN UZUN (Devamla) — 
Evet, mantar tabancaları atıldı, hattâ bunu bü
tün basın yazdı. 

B AŞKA N — Ne zaman efendim? 
HASAN TAHSİN UZUN (Devamla) — 

Ha şeyde efendim, bütçenin komisyonda mü
zakereleri sırarmda. 

BAŞKAN — Şu anda eliyorsunuz da, ru an
da Başkan ve idare âmirlerini ikaz ederim, di-
yorrun^z da. 

HASAN TAHSİN UZUN (Devamla) — 
Aynı konuya doğinmiyocoklim. Fakat, bu duru
mu seziyorum. 

Acaba burnya devam etmiyen milletvekille
ri seçmenleriyle beraber midir? Yoksa, şahsi 
kazançlarını sağlamak ürere Ankara'daki yazı
hanelerinde mi çakışıyorlar? Bu fakir millet, 
bizi kendi haklarının korunmasiyle ilgili ka
nunlar çıkaralım, onları sefaletten kurtara
lım, d;yo seçti. Eğer bir milletvekili adayı 
«Ben milletvekili olduğum zaman Ankara'ya 
gideceğim. Senin hakkını değil de, kendi im
kânlarımı daha genişleteceğim.» dese seçmen 
vatanda"? milletvekili adayına rey vermez ve 
onu buraya gl'nd ermez. 

Muhterem arkadaşlarım, S^yın Meclis Ri
yasetinden, Milletvclrillorinin devamsızlığının 
ı?.edenlerini' incelemelerini ve bu Meclise devamı 
sağlamalarını rica ederim. 
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Ben lokanta durumuna ve müracaata gelen 
vatandaşların durumuna dokunmıyacağım. O 
konuya benden evvel konuşan arkadaşlarım de

rgindiler. Ben Meclis personelinin çektiği sıkın
tıya değineceğim. Meclis personeli sıkıntı içe
risindedir. Bu personelden daha fazla hizmet 
beklersek, kendilerine maddi imkânlar tanımak 
mecburiyetindeyiz. 

Sözlerimi burada bitirirken, hepinizi hür
metle selâmlarım. (0. H. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, de
vam konusunda Başkanlık Divanı, Yüce ma
lûmlarıdır ki, geçen devre kesin ve katî bir ka
rar vermiş idi. Fakat, Yüce Meclis bu kararı 
tasvibetmedi. Şimdi bu yıl içinde Başkanlık 
Divanı, tekrar devam meselesi üzerinde hassa
siyetini göstermiş ve yeniden meseleyi tetkik 
etmektedir. Grup başkanlariyle yapılan temas 
neticesi Yüce Meclise tekrar sunulacaktır. Şa
yet, varılan netice Yüce Meclisçe kabule şayan 
görülürse, bundan böyle devam eden ile etmi-
yen arasında çok katî ve sıhhatli bir tefrik yap
mak mümkün olacaktır. 

Şimdi yeterlik önergeleri gelmiştir. Yeterlik 
önergelerini okutacağım. Aleyhinde Sayın Fa
ik Kırbaşlı'ya söz vereceğim. 

Yüksek Başkanlığa 
Üzerinde konuşulmakta olan bütçeye ait ge

rektiği kadar görüşme yapılmıştır. Kifayeti arz 
ederim. 

Tokat 
Osman Saraç 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Söz istedim. 
BAŞKAN — Sayın Kırbaşlı, bir dakika 

efendim, önergeleri okutalım. 

Sayın Başkanlığa 
Müzakerelerin kifayetini arz ve teklif ede

rim. 
Konya 

İsmet Kapısız 

BAŞKAN — Tamam, buyurunuz Savın Kır
başlı. (A. P. sıralarından «Konuşma, vazgeç» 
«esleri) 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın Bas
man, muhterem arkadaşlar; bu saatte yeterlik 

önergesi aleyhinde konuşmak, hakikaten yani 
açık ifadesiyle asap bozucudur. Buraya çıkmam-
daki kasıt şudur: Hepimizi alâkadar eden, hattâ 
Parlâmento çalışmalarım alâkadar eden bir 
hususu açıklamak için huzurunuza çıkmış bulu
nuyorum. 

Parlâmentoda seneden seneye gelen Bütçe 
müzakereleri münasebetiyle birçok milletvekili 
arkadaşlarımız, Başkanlığın ilânına uyarak şa
hısları adına söz alabilmek ümidiyle, burada ge
celemekte, sabahlamakta, fakat maateessüf gö
rüyorum ki, söz alan arkadaşlarım konuşmaları 
mümkün olamamaktadır. Daha evvel muhtelif 
hatiplerin bu kürsüden ifade ettikleri veçhile, 
Parlâmento çalışmaları, bilhassa gruplar hâki
miyeti halinde devam etmekte, gruplar ikinci 
defa üçüncü defa söz almaları münasebetiyle, 
15 - 20 kişi sıraya girdiği halde, bunların hiçbi
rine söz sırası gelmemektedir. Şimdi Başkanlık 
Divanından istirham ediyorum: Ya böyle bir 
usulü kaldırsınlar, şahısları adına söz alınmaz 
Bütçe müzakerelerinde, desinüer veyahut da Se
natonun yaptığı gibi, başka türlü bir usul bula
rak, milletvekili arkadaşlarımıza hiç olmazsa 
f&i üç tanesine söz vermek imkânını arasınlar. 
İşte yeterlik önergesi aleyhine söz almamın se
bebi budur. Hepinizi hürmetle selâmlenm. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Sayın 
Kırbaşlı bu hususu Başkanlık Divanından rica 
edeceğine, Yüce Meclisten rica etmesi gerekirdi. 
Çünkü, şu anda grupların konuşmaları bitmiştir 
ve Sayın Hasan Tahsin Uzun da şahsı adına 
kişisel görüşünü beyan etmiştir. Demek ki, eğer 
yeterlik önergesi şu anda kabule şayan görül
mezse, o zaman Sayın Kırbaşlı'ya sıra gelecek
tir. Bu Yüce Meclisin takdirine vabeste bir hu
sustur. Onun için, yeterlik önergesini Yüce He
yetinizin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Yeterlik önergesi kabul edik 
mistir. 

Bölümlere geçilmesi hususunu oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu gider bölümlerini oku
yoruz. 
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A) CUMHURİYET SENATOSU: 

(A/l) Cari harcamalar 

B. Lira 

11.000 ödenekler 10 929 700 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

42.000 Personel giderleri 3 031 899 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 591 006 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 63 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 15 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 543 001 

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

(A/2) Yatırım harcamaları 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 130 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 

34.000 Malî transferler 4 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 259 148 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 5 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Bütçesi bu şekliyle 
kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Millet Meclisi bölümlerini okuyoruz 

B) MİLLET MECLİSİ : 

(A/l) Cari harcamalar 

B. 

11.000 ödenekler 

Lira 

24 754 200 

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

12.000 Personel giderleri 19 402 896 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu 

bölümde bir önerge var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı (D) cetve

linin Millet Meclisi kısmında 1 250 lira kadro
lu laborant terfi süresini doldurmuş bulundu
ğundan terfiini sağlamak üzere kadronun 1 500 
liraya çıkarılmasını, bu maksadı teminen de 
Millet Meclisi Bütçesinin 12.414 ncü madde
sinden 3 000 lira düşülerek 12.211 nci madde
ye ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 

Mekki Keskin (Konya) 
Nihat Uzel (Denizli) 
Sabri Keskin ve arkadaşları. 

BAŞKAN — Komisyon?.. Komisyon katılı
yor. 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kırbaşlı. 
FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlarım, Büyük Millet Meclisi Senato 
olarak, Meclis olarak memur tâyinlerinde, kad
roların artırılmasında daha evvel bendenize, 
ilk devrede bir söz konusu olarak Meclis ko
nuşması verilmişti. Orada da hassasiyetle be
lirttim. Şimdi biz kadrolarımız üzerinde has
sas davranmazsak, Devlet dairelerine örnek 
olabilecek bir durumda kendimizi ayar etmez
sek (Gürültüler).. Müsaade buyurun arkadaş
lar, efendim, Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
tinde, Devlet dairelerinde laborant olarak ça
lışanların kadrosunu bendeniz iyi biliyorum. 
İyi bildiğim için de konuşmak mecburiyetinde
yim. Hiçbir zaman, laborant kadrosunu 1 500 
liraya çıkarmamız halinde iyi bir örnek olmı-
yacağı için size bunu izah etmek durumuna düş-

— 724 — 
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tüm. Yarın çok müşkül durumda kalacaksınız. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katıl
maktadır. Önergeyi Yüce Heyetin oyuna sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Bölümü olduğu gibi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. Lira 

13.000 Yönetim giderleri 3 448 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 970 326 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 1 223 963 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 6 031 764 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 1 

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

22.000 Yapı - tesis ve büyük ona
rım giderleri 770 000 

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

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 772 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

34.000 Malî transferler 58 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 1 463 515 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu şekliyle Millet 
Meclisi bütçesi de kabul edilmiş bulunmaktadır. 
Dolayısiyle gündemde bulunan Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisi bütçeleri Yüksek Meclisimizce kabul 
edilmiş bulunmaktadır. Her iki Meclise hayırlı 
olsun. 

Bugün saat 10 da toplanmak üzere Birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma saati : 02,08 
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A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X I . — 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1968 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. (Millet 
Meclisi 1/427; Cumhuriyet Senatosu 1/847) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 635; Cumhuriyet 
Senatosu S. Sayısı : 1045) [Dağıtma tarihi : 
13 . 2 . 1968] 

X 2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyon Başkanlık
ları tezkereleri (Millet Meclisi 1/429; Cumhu
riyet Senatosu 1/841) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 636; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1048) 
[Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1968] 

X 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1968 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve 1968 yık Bütçe ka
nunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 
1/441; Cumhuriyet Senatosu 1/842) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 637; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 1059) [Dağıtma tarihi 13 .2 .1968] 

X 4. — Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/428; Cumhuriyet Senatosu 
1/852) (Millet Meclisi S. Sayısı : 638; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 1046) [Dağıtma ta
rihi : 13 .2 . 1968] 

X 5. — Ege Üniversitesi 1968 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/433; Cumhuriyet Senatosu 
1/848) (Millet Meclisi S. Sayısı : 639; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 1052) [Dağıtma ta
rihi : 13 . 2 . 1968] 

X 6. — Hacettepe Üniveriseti 1968 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri. 
(Millet Meclisi 1/434; Cumhuriyet Senatosu 
1/846) (Millet Meclisi S. Sayısı : 640; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 1047) [Dağıtma ta
rihi : 13 .2 . 1968] 

X 7. — İstanbul Üniversitesi 1968 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri. 
(Millet Meclisi 1/436; Cumhuriyet Senatosu 
1/855) (Millet Meclisi S. Sayısı : 641; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 1054) [Dağıtma ta
rihi : 13 . 2 . 1968] 

X 8. — istanbul Teknik Üniversitesi 1968 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 1968 yılı Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu. (Millet Mec
lisi 1/437; Cumhuriyet Senatosu 1/847) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 642; Cumhuriyet Sena-

(Devamı arkada) 



tosu S. Sayısı : 1055) [Dağıtma tarihi : 
13 . 2 . 1968] 

X 9. — Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 
1968 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlık
ları tezkereleri. (Millet Meclisi 1/431; Cumhu
riyet Senatosu 1/863) (Milet Meclisi S. 
Sayısı : 643) ; Cumhuriyet Senatosu S. 
Sayısı : 1050) [Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1968] 

X 10. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1968 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senato
su ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları 
tezkereleri. (Millet Meclisi 1/438, Cumhuriyet 
Senatosu 1/349) (Millet Meclisi S. Sayısı : 644; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1056) [Dağıt
ma tarihi : 13 . 2 . 1968] 

X 11. — Hudud ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe Kanunu tasarı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon 
başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/435; 
Cumhuriyet Senatosu 1/850) (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 645; Cumhuriyet Senatosu S. Sayı
sı : 1053) [Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1968] 

X 12 .— Tekel Genel Müdürlüğü 1968 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkere
leri (Milet Meclisi 1/440; Cumhuriyet Senatosu 
1/860) (Millet Meclisi S .Sayısı : 646) (Cum
huriyet Senatosu S .Sayısı : 1058) [Dağıtma 
tarihi : 13 . 2 . 1968] 

X 13. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum

huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon 
başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/432; 
Cumhuriyet Senatosu 1/857) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 647; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1051) [Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1968] 

X 14. — Orman Genel Müdürlüğü 1968 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi : 1/439; Cumhuriyet Sena
tosu : 1/853) (Millet Meclisi S. Sayısı : 648; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1057) [Dağıt
ma tarihi : 13 . 2 . 1968] 

X 15 .— Devlet Hava meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe Kanunu tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna da
ir Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyon başkanlıkları tezkereleri. (Millet Mec
lisi : 1/430; Cumhuriyet Senatosu : 1/859) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 649; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1049) [Dağıtma tarihi : 
13 . 2 . 1968] 

X 16. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1968 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi : 1/442; Cumhuriyet Sena
tosu : 1/864) (Millet Meclisi S .Sayısı : 650; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1060) [Dağıt
ma tarihi : 13 . 2 . 1968] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


