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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Yapılan yoklama sonucunda çoğunluğun ol

madığı anlaşıldığından, Birleşime 1 saat ara ve
rildi, 

îkinci Oturum 
Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin 

değiştirilmesi bu kanuna bâzı hükümler eklen
mesi ve bir kısım hükümlerinin kaldırılması 
hakkındaki 19 . 2 . 1963 tarih ve 202 sayılı 
Kanunun 642 ve 890 sayılı kanunlarla muaddel 
geçici 4 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkın
daki kanun tasarısı ikinci defa açık oya sunula
rak, oyların ayırımı sonunda, kabul edildiği bil
dirildi. 

1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı ile bu tasa
rıda Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişik
liklere dair Bütçe Karma Komisyonu raporu 
üzerindeki görüşmelere Maliye Bakanının tak
dim konuşması ile başlandı. 

Birleşime saat 13,05 te ara verildi. 

Üçüncü Oturum 
1969 yılı Bütçe kanunu tasarısının tümü üze

rindeki görüşmelere grup sözcülerinin konuş-
malariyle devam olundu. 

Birleşime saat 19,33 te ara verildi. 

Dördüncü Oturum 
Bütçe kanunu tasarısının tümü üzerinde gö

rüşmelere bir süre daha devam olundu. 
13 . 2 . 1969 Perşembe günü saat 10,00 da 

toplanılmak üzere Birleşime aynı gün saat 00,45 
te son verildi. 

Başkan 
Ferruh Bozbeyli 

Kâtip 
Konya 

İsmet Kapısız 

Başkan 
Başkanveki'li 
Atıf Şohoğlu 

Kâtip 
Urfa 

Ramazan Tekeli 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İsmail Arar. 
KÂTİPLER : Ramazan Tekeli (Una), Muslihittin Gürer (Sakarya) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 50 nci Birleşi lini açıyorum. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1969 yılı Bütçe kanun tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu ile 1969 yılı Büt
çe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Mecli
si 1/567; Cumhuriyet Senatosu 1/955) (Millet 
Meclisi S. Sayısı: 800; Cumhuriyet Senatosu S. 
Sayısı: 1162) 

BAŞKAN — 1969 yılı Bütçe kanun tasarısı 
üzerindeki görüşmelere devam edeceğiz. 

Bütçenin tümü üzerinde söz sırası Güven 
Partisi Grupu adına Sayın Turhan Peyzioğlu'-
nundur. Buyurun Sayın Feyzioğlu. Saat 10 u 3 
dakika geçiyor. 

G. P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZİ
OĞLU (Kayseri) — Değerli arkadaşlarım; 
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Güven Partisi Grupu adına, 1969 bütçesinin I 
aziz ve büyük milletimiz için hayırlı olmasını di-
liyerek sözlerime başlıyorum. 

Güven Partisi, kuruluşundan beri olduğu gi
bi, bu bütçe müzakerelerinde de ciddî, vatan se
ver, yapıcı ve milliyetçi muhalefet anlayışına sa
dık kalacaktır. 

Milletimizin haklarını korumak için tenkid-
lerimizi yapacağız. Fakat daima haklı zemin
de kalmaya dikkat edeceğiz. I 

Kötülemiş olmak için kötülemek yolunu tut- I 
mıyacağız. Güven Partisi Grupu, «iyiye iyi, kö
tüye kötü», «aka ak, karaya kara» diyen dürüst I 
tutumundan aynlmıyacaktır. «iktidarı sarsalım 
kötüliyelim de ne olursa olsun».. Demiyeceğiz. I 
Memleketin huzurunu, demokratik rejimin selâ
metini, Türkiye'nin kalkınmasını, milletimizin I 
yarınlarını, günlük siyasi hesaplara, kin ve düş- I 
manlıklara feda etmiyeceğiz. I 

Bugünkü iktidarı yetersiz ve büyük memleket I 
dâvaları karşısında cesaretsiz görüyoruz. I 

Kanun hâkimiyetinin sağlanması, tarım ve I 
sanayileşme politikası, vergi adaleti, idari teşki- I 
lâtın ıslahı, hayat pahalılığı ile mücadele, İkti- I 
sadi Devlet Teşekküllerinin yeniden düzenlen- I 
mesi, Devlet Personel Kanunu, eğitimin millî I 
ihtiyaçlara uygun hale getirilmesi, petrol politi- I 
kası ve yabancı sermaye konularında iktidarın I 
tutumunu beğenmiyoruz. I 

Gelişmeye muhtaç yurt bölgelerinin kalkın.- I 
dırılması, köyün ve köylünün dertleri, zirai I 
mahsûllerin değerlendirilmesi, orman köylerinin I 
özel ihtiyaçları, zirai ve ticari kredi politikası, I 
dış iktisadi ilişkiler ve ihracat dâvasının halli, I 
işçi - işveren ilişkileri ve çalışma hayatımızla I 
ilgili noksanlar, esnaf ve sanatkârlarımızın me- I 
seleleri ve daha pek çok hususlarda, bugünkü I 
iktidarın icraatını yeterli saymıyoruz. I 

Ancak, Güven Partisi olarak dertlerin bü- I 
yümesini değil, bu dertlerin halledilmesini isti- I 
yoruz. Kışkırtmalarla milletimizin gelecek gün- I 
lerini karartmak değil, aydınlığa çıkarmak isti- I 
yoruz. Bu sebeple, tenkidlerimizde memleketçi I 
ve yapıcı tutumdan aynlmıyacağız. I 

Biz, bugünkü Hükümete muhalifiz. Büyük I 
milletimizin iradesine, hürriyete, demokratik I 
rejime Türkiye'nin huzur ve selâmetine muhalif I 
değiliz. I 
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İktidarla, seçim minderinde ve meşru yollar
dan mücadele edeceğiz. Milletin hakemliğine 
razı olacağız. 

Seçimle iktidara gelme imkânını görmekdik* 
leri için hırçınlaşanlar ve düzeni yıkmaya çalı
şanlar, aziz milletimize hiçbir hizmet yapamazlar 
ve milletin sevgisini kazanamazlar. Hür düzen 
düşmenları mevcut dertleri gidermek şöyle dur
sun, milletin başına yeni dertler açarlar. Mace
ra heveslileri, sadece huzursuzluk, gözyaşı, yok
luk ve esaret getirebilir. 

Aziz arkadaşlarım, 
Bütçenin rakamlarının incelenmesine, kal

kınma dâvamızın ayrıntılarına, çeşitli sektörle
rin ve zümrelerin dert ve ihtiyaçlarına geçme
den önce, köklü inançlarımızı daha çok berrak
lığa kavuşturmakta fayda görüyoruz. 

Bugün Türkiye'de, üstü kapalı şekilde veya 
açıktan, millet iradesine düşman olanlar vardır; 
bunlar halktan kopmuş kimselerdir. Kendilerini 
Türk vatandaşından üstün farz ederek, millet 
üzerinde vesayet kurmaya kalkışırlar. Kendile
rini «bilinçli» ve «aydın», halkı tamamiyle 
«bilinçsiz» sayarlar. Hattâ bunlardan bâzıları 
1969 Türkiye'sini, Londra'da Kari Marx'm gö
müldüğü kabristandan veya Moskova'da Lenin'in 
mumyasının yattığı sandukadan idare etmeye 
kalkışmayı; çoktan islâs etmiş, hürriyet düş
manı, haysiyet düşmanı, mülkiyet ve şahsi te
şebbüs düşmanı, mânevi inanç düşmanı nazariye
lere saplanıp kalmayı, akıllarınca «ilericilik» 
sanırlar. (G. P. sıralarından alkışlar) 

Hâkim olduğu her ülkeyi bir büyük hapisha
neye çevirmiş olan sakat bir düzeni Türkiye'de 
de uygulamak isterler. 

Memleketin asıl sahiplerini, her meslek ve 
zümreden vatandaşlarımızı bilinçsiz görerek, 
hürriyeti yalnız kendileri için istiyenler bunlar
dır. 

20 nci yüzyılın ortasında - medeni milletleri 
esir ederek - emperyalizmin çirkin örneklerini 
vermeye devam eden komünizm elbette, dünya
nın başka köşelerinde olduğu gibi, Türkiye'de de 
boş durmuyor. Siyasi ve gayri siyasi kuruluşlara, 
kürsülere, sütunlara, sahnelere, kilit noktalarına 
ustalıkla sızıp yerleşmeye çalışıyor. 

Komünist kışkırtmalarının hızla ve tehlikeli 
şekilde yayılması, tepki olarak, otoriter nizam 
ve sertlik hevesleri yaratıyor. 
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Güven Partisi iç politikada, dış politikada, 
iktisadi ve sosyal alanda, hürriyetçi, miliyetçi 
ve ıslahatçı bir tutumla, bu tehlikeli akımları 
durdurmanın zaruri ve mümkün olduğuna ina
nır. 

Düzen yıkma edebiyatı, her türlü zorbalık 
usulleri, ortaya sadece bir zâlimler ve yeni imti
yazlılar zümresi çıkarır. Biz inanıyoruz ki re 
faha giden yol, sınıf kavgasından, sol kışkırt
macılığından, mülkiyet ve hür teşebbüs düşman
lığından geçmez. Bozuk işlere seyirci kalan, ge
rekli ıslahatı yapmayan bir tutum da Türkiye'nin 
dertlerine çare bulamaz. Her vatandaşa insan
ca yaşamak imkânını sağlıyacak bir millî refa^ 
seviyesi ancak ıslahatçı, hürriyetçi, demokratik 
usullerle gerçekleşebilir. 

Güven Partisi, milletin üstünde şahıs tanı
maz; vatandaş reyine dayanan hür demokratik 
rejimin, Türk milletinin haysiyet ve şerefine 
yaraşır tek idare tarzı olduğuna inanır. 

Vatandaşın reyine dayanan, idare, vatandaşın 
derdi ile ilgilenmeye mecbur olur. Rey hakkı, 
ezilen tebaayı, sayılan vatandaş haline getirir. 

Demokratik rejim, sonunda, mutlaka, büyük 
vatandaş kütlelerine imkânlar sağlar, bu vatan
daş kütlelerinin şikâyetlerine kulak veren, köy
lüyle, işçiyle, esnaf ve sanatkârla, emekliyle, 
gecekondu sâkiniyle, dar gelirli yurttaşla ilgi
lenen bir idarenin kurulmasına yol açar. 

Hür seçim, olmıyan yerde, köy yollarını sa
dece jandarma ve tahsildar bilir. Köye hizmet 
götüren idare, köylünün rey hakkına dayanan 
idaredir, işçi haklarına saygılı idare, işçinin rey 
hakkına dayanan hür ve demokratik idare
dir. Esnaf ve sanatkâra güven içinde çalışma 
imkânı verebilecek tek rejim, demokratik rejim
dir. 

Hür teşebbüs, şahısların ve keyiflerin değil, 
hukukun hâkim olduğu demokratik bir ortam
da gelişir. 

Hür demokratik rejimde, elbette hatalar ve 
kusurlar olur. Fakat dikta idarelerinin hata
ları çok daha büyüktür, zamanında önlenemez, 
milletleri yok olmaya kadar götürebilir. 

Kim ne derse desin, demokratik rejim Türki
ye'de iktisadi, sosyal, kültürel kalkınmayı ya
vaşlatmamış ; tam aksine, her meslek ve zümre
den vatandasın yapıcı gücünü harekete geçire
rek, millî kalkınmayı hızlandırmıştır. Yüzyıl

lardır içine kapanmış olan Türk köyüne, yeni 
ve daha iyi bir hayatın mümkün olduğu fikrini 
ve ümidini götüren demokratik rejim olmuştur. 

Güven Partisi, kalkınmayı hızlandırmak, ada
letsizlikleri düzeltmek için, vergide, idari teşki-
ı.âttta, eğitimde, tarım, sanayi, kredi alanlarında, 
petrol, yabancı sermaye konularında dış ikti
sadi onünasebetlerde bilgili ve ciddî ıslahata 
evet der. 

Memlekette huzur, hürriyet, güven bırakmı-
yaca'k olan bütün maceralara, hayır der. 

Aksaklıkları, adaletsizlikleri düzeltmeye bü
tün kalbimizle,* bütün gücümüzle evet diyoruz. 
Fakat düzen yıkma heveslilerine, adı açıkça ko
narak veya konmıyarak, her düzeni hürriyetin 
yok edileceği bir sosyalist düzenle değiştirme ça
balarına hayır diyoruz. (G. P. sıralarından alkış
lar.) 

Bugün Türkiye'de serbest rekabet nizamının 
iyi işlemediğini, dış iktisadi ilişkilerimizde ve 
sanayileşme çabalarımızda düzeltilmeye muhtaç 
pek önemli noktalar olduğunu biliyoruz. 

Fakat hür teşebbüse, serbest rekabete, husu
si mülkiyete, hür iktisadi sisteme veda ederek 
sosyalist bir basla düzenine geçmiş ülkelerde, 
insanların mutlu ve hür olmadığını da biliyoruz. 
Bu talihsiz ülkelerde, vatandaşların hattâ bir 
avuç idarecinin bile, daimî korku içinde yaşa
dıklarını biliyoruz. Bu düzen değiştirmiş talih
siz ülkelerde insanların rey hakkında, söz hak
kından, şikâyet hakkından bile mahrum edildi
ğini biliyoruz. 

Sonunda, bir avuç imtiyazlı idareci emrinde 
herkesin ezileceği bir düzen istemiyoruz. 

Bir karış toprağa, bir lokma ekmeğe, bir sa
tır yazıya, bir çift söze, kafadaki düşünceye, yü
rekteki Allah sevgisine, dudaktaki duaya kadar, 
her şeye bir avuç siyaset zorbasının hükmede
ceği bir zulüm idaresi istemiyoruz. (G. P. sırala
rından sürekli alkışlar,) 

Tıpkı bunun gibi, ölçüsüz ihtişam ve debdebe 
ile, ölçüsüz darlıkların Türkiye'de yanyana de
vam etmesini de istemiyoruz. Türkiye'nin fakir
lik, yoksulluk derdinden kurtulmasını istiyo
ruz. 

Yabancı sermayenin Türkiye'ye getirdiğin
den fazla götürmesini istemiyoruz. 

îhracatı ithalâtını karşılamıyan Türkiye'nin 
dış ödeme dengesizliğine ciddî tedbirlerle çare 
bulunmasını istiyoruz. 
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Kaynaklarımızın israfına yol açan, sanayileş
menin hızını kesen, maliyetleri yükselten, çağ
daş teknolojinin Türkiye'ye girmesini geciktiren 
bütün kusur ve aksaklıkların düzeltilmesi için 
açık teklifler, müşahhas tedbirler ileri sürüyo
ruz. 

Bütün yurttaşların sosyal adaletten ve gü
venlikten yararlandığı, herkesin eğitim imkânı
na kavuştuğu, hürriyetlerle iktisadi refahın ve 
adaletin birlikte gerçekleştiği bir Türkiye isti
yoruz. Esasen, iktisadi ve içtimai adaletin, an
cak hür ve demokratik rejimle idare edilen bir 
ülkede gerçekleşebileceğine inanıyoruz. 

Bugün, Türkiye'de en büyük sıkıntılara kat
lananlar köylü yurttaşlarımızda. O halde, sos
yal adalet tedbirlerinin başında köy ve köylü 
kalkınması gelir. Köylü ve çiftçinin mahsulünü 
ve alın terini değerlendirmek; tarımdan artan 
nüfusa sanayide iş sahaları açmak; köye yolu, 
suyu, eğitimi, ışığı, sağlık hizmetlerini süratle 
götürmek; boş zamanları değerlendirecek köy 
sanayiini kurmak; ev ve el sanatlarını geliştir
mek; tarım işçilerini, çalıştıkları işin ve memle
ket şartlarının özelliklerine uygun şekilde, hu
kukî teminata kavuşturmak!.. Esnaf ve sanat
kârlarımızı, biran önce, işçiler gibi, sigorta gü
venliğinden yararlandırmak; hastalanan, kaza 
geçiren, yaşlanıp çalışamaz hale gelen esnaf ve 
sanatkârın, sigortanın sağladığı güvenlik saye
sinde kimseye muhtacolmadan yaşıyabilmesini 
sağlamak. 

İşte, Güven Partisinin anlayışına göre, bu 
konuda atılacak ilk adımlar bunlardır. 

Güven Partisi, iktisadi kalkınmada, demok
ratik plânlamaya inanır. Demokartik olmıyan ve 
temel hürriyetlerle bağdaşmıyan, merkezî top-
yekûn emredici, piyasa mekanizması yerine emir 
mekanizmasını getiren sosyalist plânlamayı yal
nız biz reddetmiyoruz Türk Anayasası da açık
ça reddetmiştir. 

Türkiye'de böyle bir plânlama usulünü sa
vunmak ; Türk Milletinin temel hak ve hürriyet
lerini hiçe saymak Anayasaya da karşı gelmek
tir. 

Demokratik plânlama, hem piyasa mekaniz
masının düzenleyici rolünden faydalanmayı, hem 
de, piyasa mekanizması başı boş bırakıldığı za
man ortaya çıkabilecek israf ve tıkanıklıkları, 
ölçülü müdahalelerle önlemeyi hedef bilir. 

Anayasamız, yatırım faaliyetlerinin ve bütün 
iktisadi faaliyetlerin esas çerçevesi olarak, mül
kiyet hakkını, çalışma ve sözleşme serbestliğini 
ve özel teşebbüsler kurma hakkını kabul etmiş
tir. Devlet, elbette, özel teşebbüslerin, millî ikti
sadın gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yü
rümesini sağlamak ve kamu yararına aykırı dav
ranışları önlemek için tedbirler alır. Fakat temel 
haklann özüne dokunulamaz. Çünkü bunlar da, 
Anayasanın teminat altına aldığı haklar arasın
dadır. Hattâ Anayasamız, bir maddesinde, hür 
teşebbüslerin rahatça ve korkusuzca gelişebil
mesi için gerekli güvenlik ve istikrarın sağlan
masını, açıkça Devlete vazife olarak vermiştir. 

Gelişme halindeki bir.ülkede, millî tasarru
fun yaratılması sermaye birikiminin sağlanması 
ve plânın kalkınma hedeflerine uygun olarak 
yürütülebilmesi için, Devlete de iktisadi alanda 
çok önemli görevler düşer. Güven Partisi, kamu 
kesiminin girişeceği iktisadi faaliyetlerin neler 
olduğunun kalkınma plânında açıkça belirtilme
sinin, özel teşebbüse güvenlik ve kararlılık için
de gelişme imkânı sağlıyacağına inanır. 

Devamlı ve verimli bir sistem olabileceğine 
inandığımız karma ekonomi sistemi içinde, özel 
teşebbüs ile Devlet ahenkli tarzda çalışacaklar
dır. 

Güven Partisi Grupu karma ekonomi düzeni 
içinde, ciddî bir özel teşebbüs kesiminin yer al
masını, kişinin temel hak ve hürriyetlerinin teh
likeye düşmesini önlemek için de zaruri sayar. 

İktisadi faaliyetlerin Devlet elinde toplandı
ğı, özel iktisadi teşebbüslerin anlamsız bir ölçüye 
indirildiği sistemlerde, siyasi iktidarı elinde tu
tanların ve onlara bağlı idarecilerin yetkileri, 
tam bir istibdat halini alır. İktisadi faaliyetlerin 
bu ölçüde Devlet ve kamu elinde toplandığı bir 
sistemde bürokrasi hâkim olur, bürokrasi, türlü 
israflara yol açar; üstelik, sırtını Devlete daya
mış yeni bir imtiyazlı sınıf türer. 

Bütün bu sebeplerle, hür vatandaşın yapıcı 
gücünü ve teşebbüs kabiliyetini âzami ölçüde de
ğerlendirmek zaruridir. 

Her türlü varlık ve gelir farkını, her türlü 
ticari faaliyeti ve mülkiyeti, her türlü hür te
şebbüsü karalıyarak, vatandaşları devamlı su
rette birbirine karşı düşmanlığa iten iptidai bir 
sol kışkırtıcılığı millî tasarruf ve yatırım gücü
nü azalttığı, milletimizin kalkınma çabalarına 
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zarar verdiği gibi, millî bütünlüğü ve Anayasa 
düzenini de kökünden sarsar. Bu gibi kışkırtma
lar, bilhassa gelişme halindeki ülkelerde aşırı sol 
tehlikesini veya (buna karşı tepki olarak) faşist 
dikta eğilimlerini körükler. 

Bütün vatandaşları millet potasında kaynaş
tıran, millî beraberlik şuurunu geliştiren, sınıf 
kavgasını açıkça reddeden milliyetçi bir tutum... 
Ve cemiyet hayatındaki aksaklıklara cesaretle el 
koyan ıslahatçılık!.. îşte selâmet yolu budur.. 

Güven Partisi, iç kavga yerine, millî bütün
lük; sınıf kavgası yerine millî şuur, macera ye
rine huzur istiyenlerin partisidir. (G. P. sırala
rından alkışlar) 

Bu temel görüşlerin ışığı altında 1969 büt
çesine ve Türkiye'ndn iktisadi, sosyal, kültürel 
kalkınma problemlerine daha yakından baka
biliriz. 

Değerli arkadaşlarım; bu yıl genel ve kat
ma bütçeli dairelerin toplam harcamaları için 
Hükümetçe istenen ödenek 26 662 000 000 lira
dır. Geçen yılın Bütçe Kanununa göre Hü
kümetçe istenen ödenekler toplamı, 4 milyar 
89 milyon lira fazlalık gösteriyor. Fakat bu 
mukayese, geçen yılın Bütçe Kanunundaki ra
kamlarla değil de, 1968 de fiilen gerçekleşe
ceği hesaplanan harcamalar toplamı ile yapı
lırsa, o takdirde bu sene istenen bütçe giderle
rinim geçen yıl fiilî harcamalarına göre farkı, 
5 milyar lirayı aşmaktadır. Oran olarak ge
çen yılın Bütçe Kanununa göre % 18 ve ge
çen yılın fiilî harcamalarına göre % 23 ü bulan 
bir artış öngörülmektedir. 

Kalkınma Plânının 42 sayılı tablosuna ba
kılırsa kamu harcamalarının yılda ortalama ar
tış oranı % 9,9 dur. Yıllık millî gelir artışının 
% 7 civarında seyrettiği bir memlekette, bütçe 
gederlerinin, bir yıldan öteki yıla % 20 civarın
da yükselmesi üzerinde önemle durulacak bir 
husustur. Bu artışta, Tekel gelirlerinim ve des
tekleme alımları için yapılan harcamaların bu 
yıl bütçeye geçen yıllardan farklı bir usul ile 
gayriısâfi olarak ithal edilmesi gibi, sadece şek
le ait bâzı değişikliklerin bir ölçüde yeri olmak
la beraJber, harcaımalardaJki gerçek artış çok 
yüksektir. 

Yalnız giderler konusunda, üzerinde Yüce 
'Meclislin ve Hükümetin, asıl önemle durmasını 
gerekli gördüğümüz husus; cari harcamaların 

hızlı ve tehlikeli şekilde yükselmiye devam et
mesidir. Adalet Partisi pahalı Devlete son ver
mek iddiasiyle iktidara gelmiştir. Hükümetin 
programında aynen şu cümle vardır: «Yıldan 
yıla kamu harcamalarının hem hacım, hem millî 
gelire nisıbetle yüzdesinin artmasını önlemek, 
yüksek masraflı bir bütçe politikasına son ver
mek azmindeyiz.» 

Görülüyor ki, Hükümet bu sözünü tutma
mıştır. Hattâ bu konudaki fikirleri bir hayli 
değişmiş olacak ki; son zamanlarda başlıca 
Hükümet sorumluları; artık kamu harcamala
rının millî gelire nispetle yüadeaini artırma
maktan bahsetmiyorlar. Aksine, Bütçe rakam
larının hızlı kabarması ile övünür hale gelmiş
leridir. Gerçekte de Bütçe rakamlarının kabar
ması, kamu harcamalarının artması, Hükümet 
programında vaktiyle ifade edildiği gibi, her 
zaman ve her şart altında zararlı sayılacak 
bir husus değildir. Ancak, önemli olan bu har
catmaların nasıl ve hangi istikamette arttığıdır 
ve bütçemin asıl tenkide değer tarafı da budur. 
Bütçeyi bu açıdan inceleyince : 

Hükümet tasarısının kendi programlarına, 
plân hedefleri ve stratejisine, ,'bu Meclis tara
fından kaJbul edilmiş olan kalkınma planında
ki esaslara, Hükümetin imzasını taşıyan yıllık 
programa ve nihayet hızlı kalkınmaya muhta-
colan milletimizin gerçek ihtiyaçlarına aykırı 
olduğu inancına varıyoruz. 

» » - •*• 

İktisadi Kalkınma Plânının hedeflerini ve 
stratejisini gösteren temel belgenin 44 ve 47 nci 
maddelerine beraberce bakalım; burada, millî 
gelirdeki artışların, artan oranda yatırımlara 
yönaltiilmesi, İkinci Beş Yıllık Plânda takilbe-
dilocek tasarruf politikasının esasını teşkil 
eder, denmekte ve kamu gelirlerinin artan 
oranda yatıranlara ayrılabilmesi için, cari har-
camalardaki artışların sınırlı tutulmasına çalı
şılacaktır, prensibi konmaktadır. 

Kalkınma plânı steratejideM bu hedeften 
hareket ederek cari harcamaların, kamu yatı
rımlarından daha yavaş artmasını öngörmüş
tür. Yatırımlar için % 10,3 artış oranı kabul 
etmesine karşılık, cari harcamalar için % 8,5 
oranında bir yükselmeye izin vermiştir. 

Kalkınma plânının tesbit ettiği bu hedef
lere paralel bir bütçe hazırlanabilmiş olsaydı, 
kamu harcamalarının içinde yatırımların ora-
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nı yıldan yıla artarak gidecek, cari harcama
ların oranı ise, yani bütçenin tüketici kısmı ise 
yıldan yıla azalacak, idi. Hal böyle midir? 
26 662 000 000 liralık bütçenin sadece 
6 703 000 000 u yatırımlara ayrılmıştır. Cari 
harcamalar için istenen ödenek bunun iki mis
line yakandır. 

Aslında bir gerçeği daha parlâmento ola
rak bilmemin lâzımdır. Yatırım ödenekleri ara
sında görünen rakamlardan bir kısmı, gerçek
te fizikî yatırımlara sarfedilen paralar olma
yıp, yine ücretlere, yevmiyelere sarfedilen pa
ralardır. Bu itibarla Kalkınma Plânının tcsbit 
ettiği hedeflere ulaşılabilmesi için kamu yatı
rımı harcamalarının yıldan yıla % 10,3 art
ması emredilirken, hükümet tasarısının bu ora
nı % 9 da tutması gerçekten önemli bir ku
surdur. 

öari harcamalara gelince, % 8,5 oranında 
artması plânın felsefesine uygun olacağı halde, 
artış oranı hükümet tasarısında % 11 dir. Ya
ni kamu yatırımlarına tahsis edilen payla cari 
harcamalar dengesi bakımından plânın istedi
ği dengenin aksi olmuştur, hükümet tasarısın
da. Yatırım harcamaları mutlak rakam olarak 
geçen yıla göre yarım milyar artarken, cari 
harcamalarda bu artış 1 milyar 270 milyon lira
yı bulmaktadır. Bütçelerin yapıcı ve yatırım
cı kısmının tüketici kısmından daha hızlı art
ması için devlet idaresinde her tlürlü israfa 
son verecek enerjik tedbirlerin mutlaka alın
ması lâzımdır. Bu konuda hükümetin, her tür
lü esastan âri olan kaçamak bir cevap tarzı 
vardır, Senatoda Maliye Vekilinin bu yoldaki 
tenkidlere verdiği cevapları dinledim. Sayın 
Maliye Vekili şöyle bir savunma yoluna baş
vurmuştur; hastane ve okul yapılınca elbette 
personel de tâyin edilecek, elbette cari masraf
lar artacaktır. 

MALİYE VEKİLİ CİHAT BÎLGEHAN 
(Balıkesir) — Evet öyle. 

G. P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZİ-
OĞLU (Devamla) — Tasdik ediyorlar; böyle
dir, buyuruyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, bu cevap, tenkidin 
haklılığını örtmek için başvurulan bir kaçamak 
gibi görünmektedir bize, çünkü hiç kimse, cari 
harcamalar artmasın, demiyor. Plân hedefleri 
ve stratejisi ve kalkınma plânı da, cari harca-
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malar artmasın, demiyor. Artan nüfusa göre, 
gelişen hizmetlere göre, cari harcamaların art
ması pek tabiidir. Ancak, bu artışın plândaki 
ölçüleri aşmaması ve cari harcamaların yatı
rımlar için ayrılan ödeneklerden daha hızlı bir 
tempo ile artarak, yıldan yıla bütçelerin tüke
tici yönünü, yatırımcı yönüne nazaran daha 
kabarık hale getirmemesi esastır. Kaldı ki, ca
ri harcamaların da çeşitleri vardır. Okul ve 
hastane gibi - misal olarak bunları seçiyor sa
yın bakan - okul ve hastane; gibi tesislerin iş
letilmesi için, öğretmenler için, sağlık persone
li için, zirai verimi artırmaya çalışan teknik 
ziraat personeli ve her türlü iktisadi gelişme 
masrafları için yapılan cari harcamaları, ya
pılan kalkınma plânlarımız gelişime cari harca
maları diye aSyn bir sınıfta toplamıştır. Kalkın
mayı hızlandırmak için düşünülen bu cari har
camaların daha süratle anttması, başka alanlar
daki harcamaların ise daha yavaş artması ön
görülmüştür. 

Meselâ kamu cari harcialmalarındaki toptan 
artışın, biraz önce arz ettiğim gM % 8,5 ğu aş
mamasını emreden plân eğittim ve sağlık gibi 
alanlarda cari harcamaların % 13 civarında ar
tabileceğini esasen kabul etmiştir. Bâzı sektör
lerde ise cari harcama artışının % 8,5 a ulaş-
maıması, % 4 civarında kalması plânın hedef
leri 'arasındadır. 

İktidar, ikinci Plân döneminin ilk bütçesi 
olarak getirmiş olduğu 1968 bütçesinde bu öl
çülere hiç uymamıştır, iktisadi gelişmeyi hız-
landırmıyan, iktisadi bakımdan kısır sayılan 
cari masraflar ölçüsüz şekilde artarken, bâzı ge
lişme harcamalarına ayrılan ödenekler plânın 
emrettiği miktara bile ulaşmamıştır. Hattâ Ibâzı 
halende, kanunların emrettiği ödenekler bütçe
ye konmamıştır. Bu yıl da 'durum aynıdır. Bu 
yıl Millî Eğitim Bakanlığının cari harcamaların
da, geçen yıla göre artış oranı % 7,7 dir, katma 
bütçeli daireler dâhil. Halbuki Plân, MM Eği
timde cari harcamaların % 13 artmasını öngör-
müşjtür. Demek M, hızlandıracak alanlarda, bu 
arada eğitimde plânın istediği cari harcamala
rın artışına vanlımiamıştır. 

Gelişme haroamalaırına dâhil olmıyan bâzı 
alanlarda ise plân ancak % 4 cari harcama ar
tışını öngördüğü halde, iktûsadi gelişme bakı
mından verimli sayıllmıyan bu alanlarda 1969 
bütçe taJsarısı % 14 artış getirmiştir. Şu halde 
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oarii harcamalar konusunda Hükümet programı
na ve plân hükümlerine dayanarak ileri sürdü
ğümüz objektif, samimî ve yapıcı tenkidlere Hü
kümet, Cumhuriyet Senatosunda yaptığı gibi, 
okullara ve hastaJhanelere personel tâyin etmi-
yelim mi tarzında kolay, fakat asıl meseleleri 
görmemezlilkten gelen kaçamak bir cevap ver
meye kalkışmasın. Çünkü, bizim tenkidettiği-
miz cari harcama artışları, eğitim, sağlık, ta
nım gibi alanlarda değildir. Tam aksine, biz Hü
kümetten öğretmensiz okul, doktorsuz sağ! k 
ocağı bırakmamasını istiyoruz. Tarla başımda ça
lışan, verimli bir teknik ziraat teşkilâtı istiyo
ruz. Hattâ, iktisadi geişmeyle yakından ilgili 
olan eğitim, sağlık, tarım kalkınması, orman köy
lerimin kalkındırılması gibi konularda bütçe ta
sarlısının yeterli ödenek getirmediği inancında
yız. Güven Partisi cari haroamalardaiM hızlı ve 
plâna aykırı artışları tenkidederken millî kal
kınmayı hızlandıracak gelişme harcamalarını 
değil, bunların dışında kalan harcamaları kas
tetmektedir. 

Güven Partisi Grupunun bu konudaki görü
şünün özü şudur; bütçenin tüketici tarafı de
vamlı surette kabarmasın. Devlet, ağırlığı va
tandaşın omuzuna çöken pahalı Devlet haline 
gelmesin. Cari harcamaların hızla yükselmesi 
yüzünden dar gelirli vatandaşın vergi yükü art
masın, milletimizin yatırımlara harcaması gere
ken kıt kaynakları devlet eliyle tüketime doğru 
yönetilmesin. Kalkınma Plânının çizdiği hedef
lerden uzaklaşıimasın. Bizim tenkidlerimizin he
defi budur. 

Bu arada sevindirici bir olaya değerli arka-
daşlarımm dikkatini çekmek isterim. Bu yıl 
Bütçe Komisyonumuz, önemli bir kısmı yatırım 
ödeneklerine olmak üzere bütçeye, 368 milyon 
lira eklemıişftir. Ve bu ekleri âdet olduğu üzere 
gelir rakamlarını nazarî olarak şişirmek sure
tiyle değil, bütçenin cari masraflarında yaptığı 
indirimlerle karşılamıştır. Bu suretle Hüküme
tin % 11 olarak teklif ettiği cari harcama artışı, 
bu değişiklikten sonra % 9,7 ye indirilebilimiş-
tir. Bu değişiklik de bütçeyi plân esaslarına uy
maya yetmemiş, fakat Hükümetin kusurunu, 
Meclisin Komisyonu bir ölçüde küçülUmüştür. 
Bütçe Komisyonunun bu çabası gelecek için Hü
kümetlere ışık tutacak nitelikte ve Meclis için 
iftihar edilecek istikamettedir. 

Kısır cari harcamalar kuyusundan ve isra
fın pençesinden kurtarılarak yatırımlara ayrıla* 
>ak her lira plânın başarısına ve Türkiye'mizin 
kalkınmasına hizmet edecektir. Bu alanda 
bir şey yapılamaz tarzında verilen cevaplan 
kabul etmiyoruz. Çünkü böyle bir cevap, plâ
nın cari harcamaları için çizdiği sınırlar ha
yalîdir, yaptığımız plânı tatbik edemeyiz, de
mekten farksızdır. Böyle bir cevabın ciddiyet
le alâkası olmaz. 

İktidara iyi niyetle bir hususu daha hatır
latmayı vazife sayıyoruz. Bir yandan Kurum
lar Vergisine zam yaparak, şirket kuruluşla-
nnı gücendireceksiniz, İthalât Damga Resmi
ni artırarak sanayiimizin daha pahalı ham
madde almasına ve maliyetlerle satış fiyatlan-
nın yükselmesine yol açacaksınız. Bütçe açığı 
küçülsün diye vatandaş sanayi mamullerini 
daha pahalıya alacak, işçiden, köylüden, kü
çük esnaf ve sanatkârdan, zor geçinen, dar ve 
sabit gelirli yurttaştan vergi toplıyacaksınız, 
devlet mamullerine, son olarak sigaraya zam 
yapacaksınız, sonra da bu vergilerle toplanan 
devlet gelirleri harcanırken iktisadi kalkınma
nın icaplanna zıt, kalkınma plânına zıt, Hü
kümet programına açıkça aykırı şekilde, yatı
ranlar aleyhine cari harcamalarını kabarta
caksınız. Bu yol çıkar yol değildir. Devlet ida
resinden zaman israfına, insangücü israfına, 
para israfına, zaruri olmıyan tören, ziyafet, 
gezi, resmî araba saltanatına son vermek şart
tır. (Güven Partisi sıralanndan, alkışlar) 

Kalkınma çabasında bir ievlet, resmî ha
yatta her türlü debdebe ve israfı kaldırıp sa
deliği ve verimliliği hâkim kılmak zorunda
dır. Kısır ve verimsiz harcamaların ölçüsüz 
şekilde artması önlenmeli, yatınm Ödenekleri
nin gerçekten yerliyerine sarf edilmesi sağlanma
lıdır. Kalkınmanın başansı bu noktada göste
rilecek başanya bağlıdır. Güven Partisi Grupu 
işte bu maksatla devlet idaresinde zamanın, 
insangücünün, millet parasının israfını önli-
yeeek bütün tedbirlerin ciddiyetle araştınlma-
ısını istiyen bir Meclis araştırması . önergesini 
Yüksek Başkanlığa sunmuş bulunmaktadır. 
Yüce Meclis, önergemizi kabul ederse derdin. 
kaynağına parmak basmak imkânını bulacak
tır. 
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Değerli arkadaşlarım, şimdi sıra bütçenin 
gelirlerinin ve bütçe açığının incelenmesine 
gelmiştir. 

Gerçi Cumhuriyet Senatosunda bir sol ka
nat sözcüsü; «bu bütçe rakamlariyle uğraşma
ya lüzum yoktur, çünkü açık olsa da bir, ol
masa da birdir.» dedi, Onlara göre memleket, 
sol maceraların düzen yıkma heveslerinim tec 
rübe tahtası haline gelmedikçe, yani kendile
ri iktidarda olmadıkça bütçe denk olsa da bir
dir, olmasa da birdir. (Güven Partisi sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Fakat bu çeşit Sözlerin iktisat ilmiyle, 
memleket gerçekleriyle ve bütçe tenkidinin 
ciddiyetiyle kabili telif tarafı olmadığı için mü
saadenizle biz bu bütçenin denk olup olmadı
ğını inceliydim. Çünkü vatandaş refahı, süs
lü düzen yıkma edebiyatına bağlı değil; va
tandaşın refahı, cebindeki paranın satmalma 
gücü, bütçenin açık olup olmamasına bağlı
dır. Neticede kaç kişinin yeni sanayi alanla
rında iş bulacağı, ne kadar yatırım yapılaca
ğı, kaç köye hizmet gideceği, kaç kasabanın 
hizmete kavuşacağı, vatandaşın eline geçen 
parayla pazardan ne kadar mal alabileceği, 
aile yuvalarının huzuru, refahı doğrudan doğ
ruya bu gibi meselelerin çözülmesine bağlı
dır. Onun için biz bütçenin gelirlerini dikkat
le incelemeyi zaruri görüyoruz. 

1969 bütçesinin gelir tahminleri geçen yı
lın gelir tahminlerine göre 3 milyar 781 milyon 
lira fazladır. Ne var ki, geçen yılın gelir tah
minleri aynen gerçekleşememiştir. 1968 in fiilî 
tahsilatı 20 milyon lira civarında olacağına 
göre, bu yıl bütçesinin gelir tahminleri geçen 
yılın fiilî gelirlerine göre 5,5 milyara yakın 
bir fazlalık göstermektedir. Bu farkın, 1,5 
milyar lirasının yeni vergilerle alınacağı 4 mil
yar lirasının ise normal gelir artışlariyle kar
şılanacağı Hükümetçe ifade olunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bu, mümkün mü
dür? Devlet gelirlerinin geçen yıl gösterdiği 
artış seyrine bakılırsa 1969 un gelir hedefleri
ne tam olarak ulaşılması mümkün görünmü
yor. Vergi gelirleri içinde en önemli kalemler
den biri olan Gelir Vergisi 1966 da % 24, 1967 
de % 20 artış göstermişken 1968 de Gelir Ver
gisi hasılatının yıllık artış hızı % 12,6 ya düş
müştür. Fakat âdil olmak için, dürüst ve sami-
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mî olmak için hemen belirtmeye mecburuz M, 
bunun sebeplerinin başında ekonominin bün
yesinden doğan bir durum değil, geçen yıl as
gari geçim hadlerini yükselten kanunun yü-
rürliğe girmesi gibi büyük çoğunluğu ücretli
ler olan düşük gelir gruplarının Gelir Vergisi 
yükünün azaltılması gibi yerinde ve Meclisimi
zin çıkarmış olduğu bir kanunun uygulanma
sı vardır. Bu itibarla tenkidin temelini, tahli
lini ciddî yapmak, doğrusunu eğrisini, akını 
karasını beraber söylemek zarureti bizi şuna 
sevk etmektedir: Bu yıl böyle bir durum ol
madığı takdirde Gelir Vergisinin artış oranı 
daha önceki yıllardaki normal seyrine yakla
şabilir. 

Vasıtalı Vergilere gelince : 1966 ve 1967 
yıllarında ciddî gelişme gösterdikten sonra bu 
vergilerde de geçen yıl bir duraklama görül
müştür. Bunun sebeplerinden biri de, tahlil 
ettiğimiz zaman görüyoruz ki; Tekel tdaresiy-
ye Şeker Şirketinin Hazine adına tahsil ettik
leri vergileri Hazineye ödiyemiyecek kadar 
para darlığı çekmeleri hâdisesi bunun teme
linde yatmaktadır. Vergi tahsilatı yapılmış 
ama tahsil eden idareler bunu Maliyeye ödi-
yememişlerdir. Çünkü ödeme güçleri yoktur. 
1969 bütçesi öngördüğü transfer harcamaları 
ile Şeker Şirketinin ve Tekel İdaresinin nakit 
darlığını giderip bu gelirleri geçmiş yıllardan 
farklı bir usul ile derhal bütçe hesabına ma
liyeye gelir kaydetmek usulünü tutmuş oldu
ğuna göre, geçen yıM kadar bir düşme görül
mesi bahis konusu olmamak icabeder. Buna 
karşılık ithalâttan ve gümrükten sağlanan ge
lirlerde 1968 yılında gelişme değil, gerileme 
görülmüştür. Bunun sebepleri ise, biraz evvel 
arz ettiğim sebepler gibi, geçici değildir ve
ya biraz evvel arz ettiğim sebepler gibi şekle 
ait değildir. Bu gelirlerdeki düşüşün bir sebe
bi ithalâtımızın miktariyle ilgilidir. Bir başka 
sebebi, Devlet Plânlama teşkilâtınca uygula
nan çeşitli teşvik tedbirlerinin vergi hasılatı
nı düşürmesidir. 1969 yılında aynı tatbikatın 
devam etmesi beklenebilir. Uygulanan teşvik 
tedbirlerinin faydalı tesirleri yanında hesap
sız şekilde bütçe açığını kabartarak ekonomi
ye zarar vermemesi için sağlam esaslara daya
nan disiplinli bir uygulamaya mutlaka ihtiyaç 
vardır. Vergi indirimi veya ertelenmesi şek
lindeki teşvik tedbirlerinin ilgili bakanlıklarla 
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Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından birlikte 
tesbit edilecek esaslara ve açık prensiplere 
bağlanması şarttır. Aksi halde bütçenin sorum
luluğu Maliye Bakanlığında, vergilerin kade
ri Maliyenin gidişini takibetmiyen başka ida
renin elinde olursa yani davul Maliye Bakanı
nın boynunda tokmak başkasının elinde olur
sa bütçe açığının artması önlenemez. (G. P. sı
ralarından alkışlar) Geçen yılın tecrübesi bu 
uyarmamızda haklı olduğumuzu göstermeye 
bol bol kâfidir. 

Karşılık paralar ve proje kredilerinden 
«ağlanan gelirlerde 1968 yılında hafif bir ge
rileme gömülmüştür. 1969 yılında aynı duru
mun devam etmesi muhtemeldir. Katma bütçe
li gelirlerine gelince; bu gelirlerde beklenen 
gelişme yıllardan beri görülmemektedir. 1969 
programına göre gelir tahminleri 860 milyon 
dolarlık ithalât yapılacağı faraziyesine dayan
dırılmıştır. Dış iktisadi ilişkilerimizi inceler
ken biraz sonra arz edeceğim gibi, ithalât bu 
rakama ulaşamıyacak ve ithalâta bağlı bütçe 
gelirleri büyük bir ihtimalle tahminin altında 
kalacaktır. 

Hülâsa, Güven Partisi Grûpu olarak bütçe
de 4 - 5 milyar lira gibi bir açık bulunduğu 
iddiasını mübalâğalı ve aşın derecede kötüm-
ter saydığımız gibi, Hükümetin bütçe açığını 
çok küçük gösteren yersiz ve temelsiz iddiala
rına da katılmıyoruz. Yıl sonunda ortaya çıka
cak rakamlar, öyle sanıyoruz ki, her şeyi kap
kara gösterenleri de her şeyi toz pembe gös
teren iktidarı da teyidetmemesi asıl kuvvetli 
olan ihtimaldir. Kaldı ki, arkadaşlarım, bütçe 
açığı olarak Hükümetin gösterdiği 1 milyar 
200 milyon liranın 600 milyon lirasının istik
razla, 600 milyon lirasının otomatik tasarruf
larla, kadro tasarruflariyle sağlanacağı söyle
niyor. Bunun yanında her yıl karşılıksız ek ve 
olağanüstü ödeneklerle bütçe yılı içinde ekle
nen masrafları hesaba katmıyan bir anlayış 
tarzıdır bu. Yıllardan beri 1964 ve 1966 da 
yarım milyara yakın, 1965 ve 1967 de 1 mil
yara yakın ek ödenekler yıl içinde bütçeye 
ilâve olunmuştur. Bütçenin samimî olması, baş
langıçta tahmini mümkün olan giderlerin büt
çeye konmasını gerektirir. Bütçe Komisyonun
da raportörlerin raporlarını dinlerken bile 
şimdiden bilinen birtakım masrafların bütçeye 
konmamış olduğu açıkça meydana çıkmıştır. 
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I Bütçe açıklarının yıldan yıla birikmesi Ha
zine borçlarını kabartmaktadır. Devlet ödeme
leri zamanında yapılamaz hale gelmiştir. Ya-

[ pılan inşaatın, görülen hizmetin, satılan malın 
karşılığı devletten alınamıyor, mütaahhit ala
cağını alamıyor, işçiye borcunu ödiyemiyor. 
Devletten alacağı olduğu halde iflâsa sürük
lenen vatandaşlar vardır. Son beş yılın istik
razla ve başka kaynaklardan kesinleşmiş ve 
kapatılamamış bütçe açıkları 3 milyarın üs
tündedir. Hazinenin net borcu 1962 de 514 mil
yon iken Eylül 1968 de 2 milyar 321 milyon
dur. Bütçe emanetleri 1962 de 433 milyon lira 
iken Eylül 1968 de 2 milyara yaklaşmıştır. 
Hazinenin nakit açığı 1962 malî yılı sonunda 
1 milyardan az iken Eylül 1968 de 4 milyarı 
aşmıştır. Gidiş bu kadar açıktır. Tedbir alma
yı gerektirir mahiyettedir. Bu durum karşı
sında hükümetler için iki yol vardır; birisi 
gayret ve ciddiyet istiyen fakat sonunda ba
şarıya ulaştıran yol, öteki kestirme ve kolay 
görünen fakat sonunda millî ekonomiyi çıkma
za sürükliyen yol. Gayret ve ciddiyet istiyen 
yol; giderlerin başıboş artmasını önlemek, 
vergi idaresinde gerekli İslâhatı süratle yap
mak, kalkınma plânında ve yıllık programlar
da isabetle yazılmış fakat bir çoğuna el sü
rülmemiş olan malî ıslahat tedbirlerini biran 
önce yürürlüğe koymak. Kolay yol ise Merkez 
Bankası kapılarını zorlıyarak Hazine açığını 
daha çok avans almak suretiyle kapatmaya 
çalışmaktır. Ne yazık ki, Hükümet, bir ölçü
de, bu kolay görünen fakat tehlikeli yolu ter
cih etmiş görünüyor. Bütçe Kanununda Hazi
nenin Merkez Bankasından alacağı avans ora
nını % 10 dan % 12 ye çıkarmak için bir 
madde eklenmiş bulunmaktadır. 

Dış âlemdeki para buhranlarının seyri de 
Türkiye'nin dikkatli olmasını gerektirir. Tür
kiye, hiç şüphesiz, iç finansman dâvasını hal-
letmemiştir. 1968 yılında plâna göre vergi ge
lirleri millî hâsılanın % 17,3 ne ulaşmak ica-
bederken bu orana ulaşılmış değildir. Tasar
ruf bonosu gelirlerinin yıllık programın altın
da olduğunu resmî vesikalar ortaya koymuş
tur. Katma bütçe gelirleri yıllık program he
definin ancak % 70 ine ulaşmıştır. Bunlar 
resmî vesikalarda bulunan rakamlardır. Bu 
durumda gerçekten ciddî tedbir almak mecbu
riyeti vardır. Ama hangilerini? Plânda ve 
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programda yazılı olanları. Ne yazıyor, bu Hü
kümetin getirdiği, bu Meclisin müzakere ettiği 
ve Güven Partisi Grupunun dürüst muhalefet 
anlayışı içinde, «Bu kalkınma Plânının malî ıs
lahat ile ilgili yeni malî tedbirlerle ilgili hü
kümlerini cidden beğendik.» diye buradan 
desteklediği birtakım tedbirler vardır. Nedir 
bunlar? Gelirler idaresinin ıslahı, vergi kaza
sının ıslahı - plânın 107 nci sayfasında tafsi
lâtla yazılı - bugünkü durumda dürüst mükel
lefleri daha ağır vergi ödemeye zorlıyan Ge
lir Vergisinin asıl yükünü, alman tedbirlerle 
rağmen hâlâ ücretlilerin omuzunda bırakan 
duruma son verecek şekilde Vergi İdaresinin 
bir yeni düzene konması ve bir yeni ıslaha ka
vuşturulması, hem de sanayileşme hamlemizi 
yavaşlatan bâzı engelleri kaldırmak için Gi
der Vergisinin bünyesinde esaslı ıslahat yapıl
ması, İstihsal Vergisinin yerini alacak katma 
değer vergisi, katma bütçe gelirlerinin alın
ması, mahallî idareler maliyesinin maaş »di
yemez hale düşmüş olan, acıklı halde bulunan 
mahallî idarelerimizin durumunu düzeltecek 
olan ve dosyalarda yıllardan beri bekliyen ka
nunların bu Meclisten çıkarılması... Bütün bu 
işler durur iken ve Plânda bunlar yazılı iken, 
bunlarla ilgisi olmıyan birtakım vergi tedbir
leri getirilmiştir. Hükümetin 1969 bütçesi ile 
beraber getirdiği vergi tedbirleri, Kalkınma 
Plânlında ve programlarda yazılı olan tedbir
lerle alâkalı değildir, bunların dışında olan ted
birlerdir. Kalkınma Plânının hedeflerine, yaz
dıklarına ters düşmektedir. Sanayi mamulleri
nin maliyetlerini indirecek vergi ıslahatından 
bahsedilirken, sanayi mamullerinin hammad
desini daha pahalı hale getirecek ve sanayi 
mamullerinin fiyatlarını yükseltecek bir ver
gi tedbiri getirilmiş bulunmaktadır. 

Sevgili arkadaşlarım, ihmal ve israfların 
cezasını, gecikmiş tedbirlerin cezasını, zam
larla, Vasıtalı vergileri artırarak veya iktisa
di kalkınma icaplarına uygun olmıyan tedbir
lerle dar gelirli vatandaşa yüklemeye hakkımız 
yoktur. 

Hükümet, gelirler bahsinde başka tedbirler 
de almak durumundadır. İki misal arz edece
ğim: İktisadi Devlet teşekkülleri; bir de ge
çen yıl bu kürsüye getirdiğim Hükümetin ma
alesef üzerinde durmadığı, Mecliste bu defa 
alacağımız cevaplardan sonra, hepinizin va

tanseverliğine hitabederek, gerekirse ayrı bir 
müzakere konusu yapmaya kararlı olduğumuz 
petrol mevzuunda sağlanabilecek tedbirler... 
Size iki imkândan bahsediyorum gelirler bakı
mından. 

iktisadi Devlet Teşekkülleri; 
4 büyük İktisadi Devlet Teşekkülümüzün 

toplam açığı; 1969 programına göre, 1 milyar 
273 milyon liradır. 

1969 da bu açığın 1 755 000 000 liraya yük
seleceği, bir yılda yarım milyar lira daha açı
ğın artacağı, Hükümetin imızasiyle yayınlan
mış resmî programda ifade edilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, iştirakler denilen ku
ruluşlara gelince; bunlar taşınması güç birer 
yük halini almıştır. 440 sayılı bir Kanun çı
kardık, bunlar, kârlılık ve verimlilik esasına 
göre çalışsınlar. Partizanlıktan uzak, siyasî 
müdahalelerden uzak çalışsınlar. Barem kayıt
ları dışında, sözleşme ile en dirayetli işletme
cileri bulalım. Muhasebede, istatistikte, araş
tırmada, sevk ve idarede, personel idaresinde 
çağdaş işletmecilik bakımından gerekli bütün 
tedbirler alınsın. Yeniden Düzenleme Komis
yonu iki yıl zarfında görevini bitirsin, dedik. 
iki yıl geçti, kanun 1964 te çıkmıştı. 1966 da 
görev bitmedi, iki yıl daha uzatıldı. Hüküme
tin sevk ettiği İkinci Kalkınma Plânında, 
Mart 1968 de Yeniden Düzenleme Komisyonu
nun görevi tamamlanacaktır, diye yazılıdır. 
Mart 1969 a birkaç gün kaldı. Hâlâ İktisadi 
Devlet Teşekküllerinde istenen düzenleme yok
tur, hastalık devam etmektedir, iktidar bu 
önemli konuda enerjik ve başarılı olmamıştır. 

Petrol konusuna gelince : 
Bu konuyu Güven Partisi Grupu olarak bu kür

süye lilk defa getirmiyoruz. Güven Partisi Gru
pu bu konuda, Kallknma Plânı müzakere edilirken 
bir önerge vermiş ve plâna şu maddenin, şu hük
mün girmesini, bu önergemizin kabulü sağlan
mış idi : 

«Petrol mevzuatı, millî menfaatlerimiz göz 
önünde tutularak süratle gözden geçirilecek ve 
bu anlayış içinde, özellikle kamu kuruluşlarının 
çalışmalarını engelliyen tatbikat ve mevzuat ve 
Petrol Kanununun kambiya ve kâr transferle
riyle, Devlet payı konusundaki hükümleri yurt 
menfaatlerine uygun bir şekilde düzeltilecek
tir.» 
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Sayın Enerji Bakanı, geçen yıl bütçe müza
keresinde bu kürsüde; «1954 yılındaki Petrol 
Kanunu bugünün şartlarına uygun mu? Hayır... 
Değişmesi gereken hükümler yok ÎMI? Var..,» de-
toiştir. Ve Balkan, Petrol Kanununu değişıtirec'ek 
tasarının hazır olduğunu, ancak - yine nâçiz arka
daşınızın önergesiyle - kurulmuş olan ye çok f av-
dalı hizmetler yapmış olan Petrol Konusundaki 
Araştırma Komisyonunun çalışma sonuçlarının 
beklendiğini, ifade etmiş, «Şimdi komisyonun ra
poru tamamlanmış olduğuna göre, Mart 1968 
de», yani geçen yılın bütçesi biter bitmez ta
sarının Meclise verileceğini, ifade etmiştir. «Tu
tanak Dergisi 21 Şubat 1968 sayfa 644» 

Güven Partisinin önergesiyle, Kalkınma Plâ
nına, Petrol Kanununun millî menfaatlere uy
gun şekilde değiştirileceği, yolunda eklenmiş 
olan açık hükme rağmen, tasarının hazır oldu
ğunun bizzat sorumlu Bakan tarafından iki yıl 
önce ifade edilmiş olmasına rağmen, Sayın Baş
bakanın 6 Ocak 1965 te Senatoda yaptığı ke
sin vaide ve geçen yılkı bütçe müzakerelerinde 
sorumlu Bakanın, «Bu tasarı, nihayet Mart 
1968 ide Mecliste verilecektir» diye resmen söyle
miş olmasına rağmen, Petrol Kanununu değiş
tirecek tasarı hâlâ Meclise gelmemiştir. 1969 yı
lının seçim yılı olması, bu gecikmeden doğan 
sakıncaları bir kat daha artırdığı için, Petrol 
Kanununu değiştirecek tasarının biran önce Yü
ce Meclise getirilmesini, Güven Partisi Grupu 
adına tekrar istiyoruz. 

Geçen yıl Güven Partisi Grupu, hampetrol 
fiyatlarındaki indirimin ortaya çıkardığı bir du
ruma da dikkati çekmiş ve 28 Ekim 1967 tarihli 
(bir Kararnamenin Devlet Hazinesi için büyük 
kayıplara yol açtığını, belirtmişti. 1968 yılı uy
gulamasını da kiddatle izledik. Bu Kararname
nin Hazineyi zarara soktuğu yolundaki endişe
mizde haklı olduğumuz anlaşıldı. Bu yıl, Bütçe 
komisyonunda, Enerji Bakanlığı Bütçesi konu
şulurken, soru - cevap yolu ile meseleyi daha 
çok aydınlığa kavuşturmaya çalıştık. Komisyon 
müzakerelerinde aldığımız cevaplar, üzüntümü
zü daha da artırdı. Bizzat Sayın Bakanın izah
larından çıkardığımız sonuç şudur: Yalnız 
ATAŞ grupuna dâhil yabancı petrol şirketleri
nin ithal ettikleri hampetrol için, 6181 sayılı 
eski kararnameye göre Akar Yakıt İstikrar Fo

nuna son 2 yılda 91 milyon lira girecek iken, 
28 Ekim 1967 tarihli yeni Kararnameye göre 
aldığımız miktar 39 milyona düşmektedir, uğ
radığımız kayıp 52 milyon liradır. 

Konuyu şöyle özetliyebiliriz: Hampetrolde 
yapılan indirim, önce ürünlere intikal ettiril
memiştir. Bu demekti ki, bir el ile aldığımızı 
öbür el ile şirketlere geri veriyoruz, artan kâr 
şeklinde; bir yandan tasarruf ettiğimizi öbür 
taraftan, kâr transferi olarak, şirketler yine alı
yor ve götürüyor. Bunun düzeltilmesi gerektiği 
aşikâr idi. Bu düzeltme yapıldı? Varil başına 
40 Cent indirim yapılmıştır. Bu, Katar petro
lünde yüzde 20,5, BP nin ithal ettiği Mobilin it
hal ettiği Kerkük hampetrolünde de yüzde 18,2 
indirim demektir. Bu indirimin Türk lirası ola
rak, bir ton hampetrolde tutarı yaklaşık olarak 
27 Tl. dır. 6181 sayılı Kararname, bu 27 lira 
civarındaki hampetrol fiyatında yapılan indiri
min, şirketlerin kasasında kalmaması ve Hazine
ye aktarılması için, 1 ton hampetrolden elde 
edilen gaz, benzin, motorin miktarını dikkatle 
hesaplamış ve benzinde yüzde 18,41; gazda 
yüzde 16,32; motorinde yüzde 20 olarak, akar 
vakit fonuna alınacak miktarları tesıbit etmiş
tir. Basit bir hesap, sorduk ve teyidettiler bu
nu komisyonda; 1 ton hampetrolden elde edile
cek gaz, benzin ve motorinden şimdi verdiğim 
oranlarda tahsilat yapılınca, bunun tutarının da 
27 lira olduğunu ortaya koyuvor. Yani hammad
dede yapılan 27 lira mamulden alınan para 
27 lira. Denge var. 

28 Ekim 1967 tarihli yenli kararname bu 
verdiğim oranları yüzde 8 olarak değiştirmiş
tir. Benzinde yüzde 18.41 den yüzde 8 e, gazda 
yüzde 16 küsurdan yüzde 8 e, motorinde yüzde 
20 den yine yüzde 8 e indirilmiştir. Pek acele 
ve usulsüz çıkarıldığı, çoktan ilga edilmiş bir 
kararnameye atıf yapılarak, Resmî Gazetede ya
yınlanmasından da belli olan bu yeni kararna
me, üstelik geçmişe şâmil olarak yürürlüğe kon
mak suretiyle 1967 yılında fiilen yapılan tahsi
lat yabancı şirketlere gerivermek sonucunu do
ğurmuştur. Bu değişikliklerin yıllık bilançosu 
şudur ki, akar yakıt istikrar fonuna 1967 de 
49,5 milyon lira yerine 21 milyon, 1968 de 
41 900 000 lira yerine 17 975 000 lira girmiş
tir. Sayın Bakanın bunu izah tarzı şudur : 
İlk kararname dağıtım şirketlerine hitabediyor-
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du, bu haksızdı, diyor. Üstelik rafineri şirketi 
gazı, benzini, motor'inî kendilerine bağlı olan 
dağıtım şirketlerine eski fiyat üzerinden sat
tıkları için kârları şişkin görünüyor ve bunu 
transfer edebiliyorlardı, döviz tasarrufumuz ola
mıyordu. Bu sebeple dağıtım şirketlerine hitab-
etmekten vazgeçtik, rafinaj şirketlerine hitab-
ederek ürünlerden daha başlangıçta, Türk pi
yasasına girmeden bu farkı almak istedik. 

Buraya kadar bir diyeceğimiz yok. Dağıtım 
şirketleri yerine rafinaj şirketine hitabetniksi-
niz, pekâlâ. Döviz transferi bakımından daha ivi 
bir durum ihdas etmek istemişsiniz; pekâlâ. Ha
talı olan; Hazineye alman paranın benzinde 
yüzde 18. motorinde yüzde 20 den yüzde 8 e in
dirilmesidir. Böylece yine rafineri kurlarında
ki artısın bir kısmı şirketlerin cebinde kalmak
ta ve ithalâtçı şirketlerin ton basma transfer et
tikleri net kâr yükselmiş olmaktadır. 

Meseleyi iyice aydınlatmak için ve her han
gi bir hataya düşmemek için Saym Balkana Ko
misyonda sunu sordum : Basit bir hesap; şir
ketlerin indirimden önce bir ton hampetrolder. 
elde ettikleri / ürünlerin maliyeti ne idi ve sa
tış fiyatı ne idi? Ton başına kârları ne idi? Ham-
petrolde yüzde 18 - 20, yani hammaddede yüz
de 18 - 20 indirim yapılınca bunun elbette rafi
naj masrafı sabit kaldığına göre, ürünün maliye
tinde bir inikası olacaktır, bu inikas nedir ve 
yüzde 8 indirim mamullere uygulandığı takdir
de, yani yeni kararnamenin yüzde 8 i uygulan
dığı takdirde rafinaj şirketlerinin bir ton ham-
petrolden elde ettikleri kâr, eskiden ne idi, şim
di nedir? İndirim yaptık, diyoruz, ilân ediyo
ruz. Ne olmuştur? 

Sayın Bakanın celse arasında uzmanlara 
yaptırdığı hesaplar ve komisyonda okurken 
kendisi de neticenin farkına vardığı için ve ha
kikaten rakamların aleyhte olduğunu gördüğü. 
için, bu rakamlar kesin değildir, size yazılı 
olarak kesinini vereceğim, demesine rağmen 
- ki telefonla özel kaleminden rica ettim, alma
dım, bu rakamların tashihli kısmı var idiyse 
almadım - burada tashih ederler, görürüz. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Çanakkale) — Cuma gü
nü gönderdim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Cuma 
^ünü gönderdiniz. Alacağım, demek ki, efendim. 

Bunun tartışılmasında fayda vardır, Sa
ym Bakan. Bu, aydınlığa çıkacaktır, behema-
hal çıkacaktır; behemahal çıkaracağız, bunu 
aydınlığa. Yapacağız efendim. 

Bizzat Saym Bakanın komisyon zabtına 
geçmiş, banda alınmış olarak verdiği rakam
lara göre ton başına rafinaj şirketlerinin kârı 
bu kararname değişikliğinden sonra artmış
tır. Transfer edilebilecek kârların dâ arttığını 
yine Sayın Bakan teype geçmiş konuşmasında 
fade etmeye mecbur olmuştur. 

Yüce Meclisin bu konu üzerine, iktidar gru-
*m ile ve muhalefet gruplariyle önemle eğil
mesini istiyoruz. G. P. Grupu bu meseleyi, Sa-
1m Bakanın yazılı olarak verdiği munzam 

izahatı da inceledikten sonra çeşitli yönleriyle 
tekrar huzurunuza getirmeye kararlıdır. 

Hükümet, Petrol Kanununun değişmemiş 
sekliyle dahi 13 ncü maddesinin kendisine ver
diği yetkileri kullanmamıştır. Yabancı şirket
lerin aşırı kârlarını firenlememiştir. 

Petrolle ilgili diğer bâzı meselelere de, 
^onu açılmışken, dokunmakta fayda görü
yoruz. 

Petrol boru hattı: Bu meseleyi bu kürsü
ye araştırma önergesi sahibi olarak bundan 
birkaç yıl önce getirdiğim vakit yapılan tar
tışmaları arkadaşlarını hatırlarlar. O zaman de
miştik ki; bu yatırım üç yılda, çok kısa za
manda yapılan masrafa Türkiye Petrollerine 
^eri verebilir. Bunu elden çıkarmayınız. Mil
lî Petrol Şirketimiz, aramaları yapması ge
mken şirketimiz bir kârlı işi devredemez ve 

valnız riskli ve masraflı olan arama faaliyet
leri sırtında kalamaz. 

Netice göstermiştir ki, bir yılda sağlanan 
kâr ve amortisman karşılığı, yatırım gücü 
olarak Türkiye Petrollerine boru hattına sarf 
ettiğinin üçte birini geri vermiştir, bir yılda. 
Esasen Yüce Meclis tarafından kurulan ve ço
ğunluğu, oran icabı yine iktidar partisi gru
pu mensuplarından müteşekkil olan Petrol! 
\raştırma Komisyonu dahi görüşümüzü ka
ni etmiş ve boru hattının elden çıkarılması

nın millî menfaatlerimize uygun olmıyacağını 
karara bağlamıştır. 
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Değerli arkadaşlarım; bu suretle uyanık 
ve dikkatli bir Meclis murakabesinin, bir Mec
lis Araştırma Komisyonunun şükranla anmayı 
vazife saydığım çalışmalarının birkaç yılda 
bu Devlete yüz milyonlarca lira kazandırabi
leceği sabit olmuştur, tşte yasama meclisle
rinin, işte hür rejimlerin faydası bu. Birçok 
sıkıntısı olur, gürültüsü olur, bâzan kavgası, 
döğüşü olur, ama bir tek araştırma önergesi 
bâzan yüz milyonları kurtarır. 

Değerli arkadaşlarım; boru hattı yabancı 
şirketlerin kârlarını da çok artırmıştır. Ko
misyonda aldığımız bilgiye göre tanker veya 
kamyon ile taşıma ile boru hattı ile taşıma ara
sında nakliye masrafı ucuzluğu sebebi ile 
iki yabancı şirketin bir yılda, 1968 de taşıma 
farkından elde ettikleri kazanç 70 milyon 
Türk lirasını bulmuştur. Bizim yaptırdığımız 
boru. hattından faydalanmak suretiyle tanker-
lerle taşımaya nazaran nakliyeden yalnız ta-
tasarrufları Mobilin ve Shellin 70 milyon Türk 
lirasıdır. Ancak insafla söylemek lâzım M, üre
tim belki de bu nakliye ucuzluğu olmasaydı 
bu ölçüde artmıyacaktı. Ama ne olursa olsun 
bu faktör de göz önüne alınmak ve tanker taşı
masından tabiî daha ucuz, tabiî daha teşvik 
edici bir nakliye tarzını kabul etmekle bera
ber bu kadar büyük bir farkın husule geldi
ği bir yerde mutlaka bir taşıma vergisinin 
uygulanması icabeder. Hiç değilse Türkiye 
Petrollerinin vaktiyle Devlet Yatırım Banka
sına bu projeyi sunarken tarifeyi yüzde 25 
olarak tesbit etmesine karşılık bu tarifeyi yüz. 
de 20 ye indirmiş olan yanlış karar düzeltilir 
ve bu aradaki fark Devlet Hazinesine girer. Bu 
da bir yatırım masrafına medar olur ve va
tandaşın sırtından bir vergi yükünü kaldır
maya medar olur. 

Değerli arkadaşlarım, bir başka konuya 
geçiyorum. Plân uygulaması, plân - bütçe -
program münasebetleri: Birkaç hafta sıray
la aynı Hükümet tarafından hazırlanan ve ay
nı imzaları taşıyan resmî belgelerde aynı ko
nularda farklı rakamlarla karşılaşıyoruz. Hü
kümet birkaç yıldan beri göze çarpan bu fark
ların sadece hesaplarda kullanılan farkla usul
lerden doğduğunu, bütçe ile program arasın 
da gerçekte bir çelişme bulunmadığını söylü 
yor, 

Bütçe ile program arasındaki farklar sa
dece şekilde değildir, fakat ne olursa olsun, 
hesaplama usulünden ve şekil farkından doğ
duğu söylense dahi bu çelişmeler mutlaka 
giderilmelidir. Program ve bütçe rakamları 

' aynı usullere göre hazırlanmalıdır. Hiç de
ğilse program tablolarına eklenen notlar ve
ya bütçe gerekçesine konan munzam tablo
lar ile iki belgeyi rahatça karşılaştırma im
kânları sağlanmalıdır. Biri ötekine dayalı ol
ması gereken iki belgenin karşılaştırma imkâ
nını fiilen ortadan kaldıracak veya son dere
cede güçleştirecek tarzda ayrı hesaplama usul
lerine göre yapılması caiz değildir. Mutlaka 
bir mukayese imkânı sağlanmalıdır. 

Kalkınma hızı bakımından G-. P. G-rupunun 
temel düşüncesi şudur: ikinci Plânın ilk yılın
da kalkınma hızımızın yüzde 6,8 e ulaşacağı 
anlaşılmaktadır. Yalnız, gerek Birinci Plân 
döneminde, gerekse ikinci Plânın ilk yılında 
mal üreten sektörlerin tarım ve sanayiin ge
lişme hızı istenilen ölçüye ulaşmamıştır. Ge
çen yıl tarımda yüzde 4,1 olması gereken ta
rım alanındaki gayri safi millî hâsıla artışa 
1,9 olmuş, sanayide hedef yüzde 12, gerçek
leşme yüzde 10,5 olmuştur. Bu alanda yine 
tenkidi yaparken ciddî bir temele dayama ve 
sırf kötülemiş olmak için kötülememe prensi
bimizin icabı olarak bir gerçeği milletçe bil
memiz için belirtmeye mecburum. 1963 te plâ
nın ilk yılında, Birinci Plânın ilk yılında sa
nayi sektöründe gelişme hızı yüzde 8 idi. Bu 
hız plânın 5 yılında her yıl biraz daha yüksele
rek 1967 de yüzde 12,3 e yükseldi, ikinci Plân
da hedef olarak yüzde 12 civarında bir kalkın
ma hızının kabul edilmesi de işte bu ümitten 
doğdu, ikinci Plânın birinci yılında bu yüz
den 12 hedefine erişilmemiş ve 1967 yılının hı
zının biraz altına düşülmüş olması elbette 
üzücüdür. Bunun bir plânın rodaj devrine rast
layan, ilk yılına rastlıyan 1968 e has bir dü
şüklük olmasını ve önümüzdeki yıllarda mut
laka Türk kalkınmasının motoru durumunda 
olması lâzımgelen bu sektörde kalkınma hızının 
hedefi biraz aşarak bu düşüşü telâfi etmesi 
sağlanmalıdır. Türkiye'de ekonomi içinde sa
nayi sektörünün yeri Birinci Plânda ve ikinci 
plânın ilk yılında toplam olarak istenen nok
taya varamamıştır. Sanayi sektörü istediğimiz 
kadar büyümezken, hizmetler sektörü istedi-
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ğimiz ölçünün üstünde büyümektedir. Toplam 
büyüme hızının yüzde 7 ye yaklaşmasından ne 
kadar seviniyorsak, büyümenin sektörler ara
sındaki dağalışmdaki bu dengesizlikten de o 
derecede endişe duymamız ve bunu düzeltme
miz lâzımdır. Değerli arkadaşlarım; 

Fiyatlar konusuna geliyorum : Hükümet, 
bu konuda istikrar sağlamıştır, diyor. Plândan 
önceki döneme plânlı dönemin bütününde de
nebilir ki, nispî bir istikrar vardır. Fakat 
Türkiye'nin dört nala koşan bir enflâsyona ka
pılması plân döneminde önlenebilmiştir diye 
Türkiye'de fiyatların devamlı surette arttığı 
gerçeği de gözden saklanamaz. Resmî ra
kamlara göre paramız son 4 yılda satmalına 
gücünün 1/4 ünü kaybetmişir. Devletin yap
tığı birçok zamlar bunun delilidir. Bu du
rumda hayat pahalılığı yoktur demekle ge
çim darlığı çeken vatandaşların derdi çözül
müş olmaz. Sürekli fiyat artışları işçi ve per
sonel ücretlerine yapılan zamları tesirsiz hale 
getirmektedir. Çoğu zaman mahsûlün değe
rini tam olarak elde edemiyen köylü vatan
daş çarşı ve pazarda satınaldığı malların fi
yatının durmadan yükseldiğini görmektedir. 
Sanayide sürekli olarak artan hammadde fiyat
ları maliyetleri yükselmektedir, ihraç malı 
tarım ürünlerimizin maliyetleri de artmakta, 
iç fiyatlarımızın devamlı surette yükselmesi 
Türkiye'nin zirai ve sınai ihraç mallarına pa
zar bulmasını zorlaştırmaktadır. Fiyat istik
rarının tam olarak korunamayışı dış ticaret açı
ğının büyümesine yol açmaktadır. 

Bu arada hiç meşru olmıyan, hiçbir se
bebe dayanmıyan bâzı fiyat artışlarına so
rumlu Hükümetin dikkatini çekmek isterim. 
Dış ülkelerdeki satış fiyatı, fabrika fiyatı, 
Gümrük Resmi değişmediği halde bugünden ya
rma şoförün muhtacolduğu yedek parçanın, 
vatandaşın muhtacolduğu bir zaruri maddenin 
fiyatının arttığı görülmektedir. Köylü vatan
daşın hububatını Devlet ucuz fiyatla satm-
almıştır. Toprak Mahsulleri Ofisinin verdiği 
hububat fiyatı hububat yetiştiren köylüyü ge
çindirmeye yetmiyor, öte yandan bu yılki hu
bubat darlığı sebebiyle şu anda ve un fiyat
ları çok yükselmiştir. Yetiştirdiği mahsulü 
Devletin tesbit ettiği fiyatla erkenden sat
mış olan dar gelirli vatandaşı zarara sokan, 
fakat müstehlike de ucuzluk getirmiyen yan-
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lış bir fiyat politikası uygulandığı aşikâr
dır. Tarımda verimi, sanayide üretimi, dış öde
melerde dengeyi gelişerek mal talebini tam 
olarak karşılamak, açık bütçe ve enfâsyoncu 
politika ile para değerini sarsmak şüphesiz pa
halılık derdinin asıl çaresidir. Fakat bu te
mel tedbirlerin yanında hiçbir iktisadi sebebe 
dayanmıyan haksız fiyat artışlarını önlemek 
Hükümetin dikkatli olmasını İsrarla istiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; para ve kredi ko-
nuaunda da kısaca mâruzâtta bulunacağım. Bu 
konuda 1969 yıllık programında iyi fikirler 
yer almıştır. Tatbikatın programda yer alan bu 
esaslara uygun şekilde yürütülmesini istiyoruz. 
Bugünkü haliyle gerçek durum programdaki 
ilkelere uymamaktadır. Kredilerin bilhassa da-
ğıtılışmda adaletsizlik vardır. Bugünkü konuş
mamda en çok üzerinde durmak istediğim nok
ta, kredilerin dağılışında bölgelerarası adalet
sizliktir. Rakamlar göstermektedir ki, Türkiye'
nin Doğu Anadolu, Orta Anadolu, Güney-Do-
ğu Anadolu, Karadeniz gibi iktisadi bakımdan 
gelişmiye en çok muhtaç olan bölgelerinde 
kredi daha azdır. Hattâ bu bölgelerde topla
nan mevduatm bir kısmı dâhi daha gelişmiş 
bölgelerde kredi olarak dağıtılmak üzere akta
rılmaktadır. Yani gelişmemiş bölgelerden Tür
kiye'nin gelişmiş bölgelerine kredi aktarılması 
vâkı'ası rakamlarla ortaya konulmuş olan bir 
gerçektir. Bu yoldan Türkiye'nin bölgelerarası 
dengesizliğine çare bulunamaz. Kredilerin da
ğılışında her türlü partizanlığa son vermek 
lüzumunu ehemmiyetle belirtmek isterim. Kre
diler Türkiye'de pahalıdır, bilhassa sanayi 
kredileri plânlı dönemde alınmış olan bâzı 
tedbirlere rağmen, pahalı olmıya devam et
mekte ve sanayi maliyetlerini yükselten fak
törlerden biri olarak tesirini göstermektedir. 
En önemli konu olan zirai kredi konusun
da Güven Partisi Grupu, Yüksek Meclisin ka
bul etmek lûtfunda bulunduğu bir önerge ver
miştir. Zirai krediler konusunda vermiş oldu
ğumuz önergenin kabulü ile çalışmalarına 
başlamış Zirai Araştırma Komisyonunun tıpkı 
Petrol Araştırma Komisyonu gibi milyonlarca 
insanın temol derdi olan zirai kredi dâva
sında da yapıcı ve faydalı tedbirler getire
ceğine şüphe etmiyorum. Bu itibarla bu konu 
üzerinde tarım bahsinde kısaca dokunmak 
üzere daha fazla durmuyorum. 
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Değerli arkadaşlarım; şimdi, tarım, köyün ve 
köylünün meseleleri üzerinde Güven Partisi Gru-
punun görüşlerini kısaca arz edeyim. 

Türkiye için tarımın ve köyün büyük önemi 
izaha muhtaç değildir. Nüfusun yüzde 68 i köy
dedir, ihracatımızın yüzde 85 i tarımdan gelir, 
millî gelirin yüzde 31 ini tarım sektörü verir 
gelişen bir ülkede gelirler artınca ilk'talep gıda 
maddelerinedir. Kalkınmanın vazgeçilmez şart' 
olan sanayileşme çeşitli yönlerden tarım kal
kınmasına bağlıdır. Bütün bu sebeplerle köyür 
ve tarımın kalkındırılması hayatidir. Geçen yıl 
uzun uzun arz ettiğim gibi, son 25 yılda ekiler 
topraklarımızın sahasını artırdık, fakat verimi 
artırmaya esaslı şekilde muvaffak olamadık. Bu
gün ise artık ekilebilir topraklarımızın sınırına 
yaklaşmış bir durumda olan Türkiye'de daha 
iyi tohum, ucuz gübre, sulama, haşarat ve zarar
lı otlara karşı zirai mücadele, makinalaşma, ucuz 
kredi, zirai mahsullerin değerlendirilmesi ve ben
zeri yollardan insan ve toprak ilişkilerinin daha 
iyi ayarlanması, işletmelerin alabildiğine ufalıp 
dağılmasına mâni olunması gibi bütün bu konu
larla birlikte düşünülmesi lâzım gelen toprakla 
ilgili, tabiî Anayasa esaslarına, tabiî özel mülki
yete saygılı ıslahattan dönüm babına, fert başına 
verimi artırmak için faydalanmaya mecburuz. 
Türkiye'de sulanabilir toprakların yüzde 70 i hâ
lâ sulanmıyor. Hükümetten, bilhassa kurak ve 
rüzgâr erozyonuna mâruz bölgelerin ihmal edil
memesini rica ediyoruz. Değerli arkadaşlarım 
sadece birtakım puvantaj cetvellerine göre hare
ket edilirse Türkiye'de erozyona mâruz kaybol
makta olan toprakları kurtarmak mümkün ol
maz. Sulamanın yapıldığı yerlerde Devlet Su İş
leri, Toprak Su ve Teknik Ziraat Teşkilâtı ara
sında sıkı işbirliği kurdurulması yapılan büyük 
yatırımların fayda vermesini sağlamak için za
ruridir. Gübre tüketimine gelince; Türkiye'de 
bu mevzuda da bir gelişme var. Azotlu gübre
de 1972 de 300 bin tona, fosfotlu gübrede 1972 
de 478 bin tona varılacağı plâna yazılmıştır. An
cak Türkiye'de mahsul fiyatiyle gübre fiyatı ara
sında denge kurulamamıştır. Kimyevi gübre pa
halıdır. Bilhassa yurt gezilerinde.gördüğüm bir 
büyük hastalığa sorumlu Hükümet üyelerinin 
dikkatini çekmek isterim. Tarım Bakanı burada 
yok, Sayın Maliye Bakanının ve Ticaret Baka
nının dikkatlerini çekeceğini umarım. 

I . Köylü vatandaşlara kredi ile gübre veriliyor. 
I ?akat gübre eğitiminin yapılmadığı bölgelerde 
I cereyan eden olay şudur; yüz liralık bir borç se-
I ledi imzalıyarak eline gübre alma belgesini ge-
I "iren köylü vatandaş kimyevi gübre kullanma 
I hususunda kendisine hiçbir şey öğretilmediği 
I için bu gübreyi ucuz fiyatla, yarı fiyatına dev-
I -ediyor ve bunu bir yatırım kredisi olmaktan çı-
I \arıp yüzde yüz faizli, altından kalkılmaz bir 
I 'üketim kredisi, haline getiriyor.. 

I Değerli arkadaşlarım, hattâ gübreye el sür-
I "neden bankadan aldığı belgeyi mahallî zirai do-
I ıatım acentasma vermek suretiyle ondan peşin, 
I yan parasını alan vatandaşlar pek çoktur. Bu 
I suretle birtakım acentalarm eline hiç yoktan mu-
I ızzam imkânlar geçmesi ve gelişmeye muhtaç 
I bölgelere dağıtılan gübrenin, ucuz fiyatla gübre 
I kullanmaya alışmış bölgelere kamyon kamyon 
I %ktrılması gibi bir garip hâdise cereyan ediyor, 
I istifade eden bir gelişmiş bölgenin çiftçisidir, bir 
I "rirai donatım acentasıdır, ama borç senedinin al-
I tına imzasını koyan ve onun altında ezilen, bu 
I Tübreye el dahi sürmemiş olan köylü vatandaş

tır. 
I Değerli arkadaşlarım, bu kadar ağır faizli, 
I yüzde yüz faizli tüketim kredisi kullandırdığınız 
I 'ur köylünün kalkınmasını bekliyemezsiniz. Bu-' 
I na behemehal çare bulmak lâzımdır. Devlet pa-
I rasınm, gübrenin bu mevzuda ayırdığımız kredi 
I imkânlarının böyle havaya saçılmasına Devlet 
I imkân evrecek durumda değildir. 

I Tohumluk konusunda, verimi artıran iyi 
I cins tohumlukların denenmesini ve yayılmasını 
I Güven Partisi sevinçle karşılamaktadır. Her de

nemenin ilk yıllarında görülebilecek aksaklıkla
rın düzeltilmesini umuyoruz. İyi ve vasıflı tohu-

I ma Jcarşı ideolojik alanda girişilen peşin hüküm-
I le engelleme çabalarını esefle karşılıyoruz. Tohu-
I mun milliyeti olmaz arkadaşlar. Toprağımıza 
I elverişli, iklimimize uygun, üstün verimli tohu-
I mu, nerede bulursak alırız. Meksika'da bulursak 
I Meksika'dan alırız, Rusya'da toprağımıza uygun 
I tohum bulursak onu alırız. Biz rejimini alma-
I yız, esaretini almayız. («Bravo» sesleri) Ama 
I teknolojisini alırız. (Alkışlar) Tohuma da, ide-
I olojik sebeplerle tohuma da düşmanlık ilân edil-
I diğini hayretle görmekteyiz. 
I Milletin refahını istiyenler tarladan bere. 
I ket fışkırmca yükrek dolusu sevinç duyarlar, 

— 644 — 



M. Meclisi B : 50 13 . 2 . 1969 0 : 1 

Milletin buğdays'3 kalmasını istiyenler iyi tohu
ma düşman olurlar. 

Değerli arkadaşlarım; bu konuda yalnız Hü
kümetin dikkatini önemle bir noktaya çekmek 
isteriz. Denemelerde dikkatli olmak, yerli yerin
de ve gerekli eğitimle birlikte gübresini geciktir
meden, eğitimimini geciktirmeden bu tohumları 
yaymak, sıkı bir şekilde takibetmek, neticeleri 
ve bilhassa pamuk gibi kolayca ihraca elverişli 
olan mahsullerin yerini buğdayın almaması için 
verimli buğdayın bir münavebe nebatı olarak 
pamuk bölgesine girmesi, fakat pamuğun yeri
ni almaması yolunda tedbirli davranmak lüzu
muna inanıyorus. 

Zirai mahsullerin değerlenmesi G, P. rrin üze
rinde ısrarla durduğu konulardan biridir. Biraz 
evvel hububııat müstahsilinin derdini söyledim 
Orta halli ve küçük hububat müstahsili devamlı 
güçlükler ve borçlar içinde. Devletin tesbit et
tiği düşük fiyatla hububatını elden çıkaran kü 
çük ve orta halli müstahsil bugün buğdayın ve 
unun iki misli fiyatla satıldığını görmekten üzün
tü içinde. Pancar müstahsili pancarın maliyeti 
arttığı, masrafı arttığı şekerin fiyatı arttığı hal
de, pancar fiyatının aynı seviyede kalmasından 
şikâyetçi. Üstelik parasını zamanında alamı
yor. Bâzı yerlerde fire hesapları pancar müs
tahsilim zarara sokacak şekilde yapılıyor. Pan
car ekim sahalarının daraltılması da, bilinen se
beplerle daraltılması da, geçimlerini pancara 
bağlamış köylü vatandaşlarımızın büsbütün sı
kıntıya düşürüyor. 

kamyona nakliye ödemek imkânına sahiboîmı-
yan köylü vatandaş ise, müstahsil vatandaş ise 
yok pahasına pamuğunu elden çıkarmaya mec-
bul olmuştur. Bu hazin manzarayı gözleriyle 
görmüş, şikâyetleri bizzat yerinde dinlemiş bir 
arkadaşınız olarak bu yılki pamuk politikasın
dan huzurunuzda şikâyet ediyorum. 

Hububatta, pancarda, tütünde, fındıkta, pa
mukta, üzümde, zeytinde, elmada, başka meyva 
ve sebzelerde genellikle bütün zirai mahsullerde 
vatandaşın fiyatla ilgili kararsızlığına ve gü
vensizliğine çare bulunmalıdır, tyi fiyat bulama
mak endişesi üretime zarar vermektedir. 

— Bu arada depolama tesislerinin tedrici pazar
lamanın, narenciye için yapıldığı gibi, başka yaş 
meyva ve sebzeler için de ihraç imkânlarını 
desteklemenin önemine dikkati çekmek isterim. 

Zirai kredi konusunda, biraz evvel arz ettik
lerime ilâveten, köylü vatandaşlarımızın büyük 
çoğunluğunun yılda üçyüz liradan az kredi aldı
ğını belirtmek isterim. Üçbuçuk milyon zirai iş
letmeden birbuçuk milyonu hiç kredi almıyor. 
Çok yerde kredi bir senet yenileme halini almış
tır, formaliteler ağırdır ve tefecilik büyük bir 
ıstırap kaynağıdır. Tefecilikle mücadele ne söz
le, ne kışkırtma ile olur. Zirai kredinin miktar, 
şart, dağıtım usulleri ve dağıtım zamanı bakı
mından ıslahı ile olur. Ucuz ve yeterli krediyi 
zamanında bulan müstahsil gidip de ağır faizle 
borç almaz. Güven Partisi Grupu işte bu sebep
le bu konuyu esaslı bir araştırma konusu olarak 
Meclise getirmiştir. 

Zirai mücadele alanındaki yetersizlik millî 
servetten milyarlarca liranın her sene kaybına 
yol açmaktadır. Para, vasıta ve teknik perso
nel bakımından zirai mücadele teşkilâtımız ye
tersizdir. Bu bütçenin de ödenekleri bu bakım
dan son derecede yetersizdir. Bu konuda da 
G. P. esaslı tedbirleri tesbit etmek üzere bir Mec
lis araştırması önergesini vermiş bulunmaktadır. 

Hayvancılık birçok bölgelerimizin hayat kay
nağıdır. Türkiye için hem bir beslenme mesele
si, hem de dış ödeme dengemiz bakımından bü
yük bir ümit kaynağıdır. Hayvancılık konusun
da, yem sanayiimiz zayıf, yem kredileri yetersiz, 
ırklar bozulmuş, et ve süt verimi düşük. Bütün 
bunlara çare bulmak için alınacak tedbirler ko
nusunda G. P. Grupu bir başka araştırma öner
gesini Yüce Meclise takdim etmiş bulunmakta-

Pamuk müstahtsılı bu yıl Hükümetin yanlış 
tutumu yüzünden perişan hale düşürülmüştür. 
Çukurova, Ege ve Antalya bölgelerinde koope
ratiflere verilen destekleme görevine ve taban 
fiyat tesbitine rağmen, pamuk müstahsili tes
bit edilen fiyat üzerinden satış yapamamıştır. Sü-
merbank yanlış bir kararla piyasadan çekilmiş
tir. Kooperatiflerin, ortak olmıyan köylü ve çift
çiden de taban fiyatla pamuk alacağı ilân edil
diği halde, personel darlığı, depolama güçlüğü 
ve yıllardan beri alışılmış elan satınalnıa. tempo
sunun birkaç katma çıkarılamaması sebebiyle 
alımlar yeteri kadar hızlı olmamıştır. Sümer-
bankııı imkânları kullanılmamıştır, depolama, 
personel imkânları. Kiraladığı bir nakil vasıta
sını kooperatif kapısında üç gün kira ödiyerek 
bos bekletmek ve pamuğun bedelinden fazla 
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dır. Bu çeşit çalışmaların Meclisimize en çok 
yaraşan ve fiilen yürü milyonlar, bazan milyarları 
bu Devlete kazandıracak olan bir çalışma t a m 
olduğuna inandığımız için buna önem vermekte
yiz. (G. P, sıralarından alkışlar.) 

Bir gerçeği arz edeyim; beş yıl zarfında beş-
yüzbin hektar meranın ıslah edileceği programa 
bağlanmıştır. Islah edilen ellibin hektardır. 
Onda bir. Türkiye'nin hayat kaynağı olan bir 
sahada bu çeşit gecikmeler ve ihlaller vardır. 
Bunları ortaya koymak ve tedbirlerini al*:?.ak la
zımdır. 

Köy çocuklarına daha çok eğitim imkânları 
açarak, fırsat eşitliğini sağlamak, yetişkinlerin 
eğitimine daha çok önem vermek zorundayız. 
Köye götürülen sağlık hizmetleri, köylüyle te
ması olan sağlık personeli aynı zamanda köyün 
ekonomik gelişmesiyle ilgili çabalama, toplum 
kalkınması gayretlerine bir koordinasyon içinde 
katılmalıdır. Köye yüksek tahsilli doktor gön
deriyoruz, köyün iktisadi kalkınmasında ona ve
rilebilecek öncülük vazifeleri vardır. 

Türkiye'de işlenen arazinin % 89 u hububat 
ziraatine ayrılmıştır. Hububat köylüsü uzun 
aylar boştur, bâzı aylar son derecede ağır iş 
olmasına rağmen, bâzı aylar da boştur. Bu boş 
gücü, el sanatları ev sanayii ile değerlendirme
nin çarelerini almak lâzımdır. Türkiye'de Tem
muz ayında 800 bin olan gizli işsiz sayısı, O^ak 
ayında 8 milyonu aşmaktadır, tşte aradaki hv. 
fark, değerlendirilmesi gereken insan gücüdii-* 
Bu bir eğitim konusudur. 

Köy ve el sanatları bakımından yetersizliği 
gösteren rakamlar üzerinde durmaya, aldığım ih
tara göre, vaktim kâfi gelmiyecek, yalnız bu ara
da Köy Kanununun günümüzün ihtiyaçlarına 
göre mutlaka değiştirilmesi zaruretine dokun
mak isterim. 

Köy Kanunu yetersiz haldedir. Ziraat odala
rı aidatının toplanma sekli köylü yurttaşlarımı
zın devamlı şikâyet konularından biridir. Güven 
Partisi Grupu dar gelirli köylü yurttaşlar için 
haksız bir yük haline gelmiş bulunan ve hacizle
re, ıstıraplara yol açan ziraat odası aidat dereli
nin mâkul bir hal şekline bağlanmasını istemek
tedir. Bu yoldaki çalışmalarımızda Yüce Mec
lisin desteğini rica ediyoruz. 

Şimdi biraz da özel durumları ve ayrı dert
leri olan orman köyleri hakkında grupumun 

görüşlerini arz etmek isterim. Geçen yıl Güven 
Partisi Grupu adına arz etmiştim; Türkiye'
de 13 bin orman köyü, buralarda yaşıyan .7 
milyon yurttaş var. Toprakları az, hayvancı
lığı gelişmemiş, yol, okul, sağlık hizmetleri ba
kımından dertli durumda. Geçim şartlarının 
ağırlığı orman köylüsünü orman idaresiyle ça
tışma haline getirmiştir. Orman işletmesinde, 
orman ürünlerinin naklinde, orman yolu yapı
mında daima orman köylerinde yaşıyan çilekeş 
ve aziz yurttaşlarımızı öncelikle düşünülmesi 
lâzımdır. Arıcılık, tavukçuluk gibi faaliyetle
ri el ye ev sanatlarını, küçük köy sanayiini 
geliştirirken topraksız ve fakir köyler önce
likle ele alınmalıdır. Yerinde kalkındırılması 
mümkün olmıyan köyler için iş imkânları, ça
lışma yerleri bulunmalıdır. 

Ormanı korumanın çaresi adliye koridorla
rını ve hapisaneleri orman köylüleriyle doldur
mak değildir. Vatandaşın elinden geçim vası
tasını almak değildir, iktisadi zaruretlerin do
ğurduğu ıstıraplara çare bulmak, orman - halk 
ilişkilerini düzenlemek için Anayasaya «orman 
suçu affedilmez» diye hüküm koymanın da 
fayda vermediği görülmüştür. Yapılacak iş, 
orman köylüsünü geçim imkânına kavuştur
maktır. Civarında yaşıyan insanlar için orman 
bir dert ve ceza kaynağı değil, bir geçim kay
nağı haline gelmelidir. Zeytinlik, meyva bah
çesi, ziraat arazisi olmaya elverişli ve fiilen, 
ilmen orman dışında olan arazinin millî ekono
mi bakımından en verimli şekilde kullanılması 
sağlanmalıdır. Bu arada geçen yıl bütçesi ko
nuşulurken bu kürsüye getirdiğim üzücü bir 
gerçeği, bir defa daha Yüce Meclisin dikka
tine arz etmek isterim. 

6831 sayılı Kanun, orman köylerini kal
kındırmak için kurulan bir fona bütçeden her 
yıl 50 milyon lira verilmesini emreder. 7 mil
yon yurttaşımızın kalkınması için yılda 50 mil
yon lira. Köylü nüfusumuzun % 30 u için bütçe
nin % 1 i bile değil, 500/1 i kadar para ayrıl
masını emrediyor kanun. Ve kanunun bu hük
mü uygulanmamıştır, uygulanmıyor. Geçen 
yıl G. P. Grupu adına bütçeye orman köyleri 
için 50 milyon liranın konmamış olmasını ten-
kid ederken büyük üzüntü duyarak şu rakamı 
vermiştir. Orman köylerini kalkındırma fonu 
için yılda 50 şer milyondan, on yılda 500 mil-
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yon lira ayrılması kanun emri iken, 1957 den 
sonraki on yıl zarfında bu işe ayrılan ödenek 
sadece 11,5 milyon liradan ibarettir. 500 mil
yon lira verilmesini kanun emrediyor, verilen 
11,5 milyon lira. Bu köylerde 7 milyon insan 
yaşadığına göre, bütçenin bu bölümüne ko
nan ödenek adam başına on yılda iki lira, yıl
da 20 kuruş tutmuyor. 

Belli bir iktidar dönemini, belli bir parti
yi kasdederek konuşmuyorum arkadaşlarım. 
Gelmiş - geçmiş bütün iktidarlar orman köy
lerine karşı kusurludur. Parti düşünceleri dı
şında bütünüyle Millet Meclisine hitabediyor 
ve soruyorum; 13 bin orman köyünün kalkın
ması dâvasına 26 milyar liralık bütçenin 500/1 i, 
50 milyon lirası ayrılmaz olur mu? 

İkinci Kalkınma Plânında orman köylerini 
kalkındırma fonuna on yıl para ayrılmaması 
terikid edilmiş ve bu haksızlığın düzeltileceği 
vadedilmiştir. Fakat, bu plâna göre hazırlan
ması gereken 1968 ve 1969 da bütçenin bu bö
lümüne Hükümetçe konan para yine sıfırdır. 
Geçen yıl orman köylerinin hakkı olan ödenek, 
kanunun açık emrine rağmen, bütçeye konma
dığı için G. P. Grupu bu bütçeyi kabul etmiye-
cektir, demiştim. G. P. Grupu adına tekrar 
ediyorum ki, orman köylerine karşı yıllardan 
beri sürüp giden haksızlık bu yıl da tekrar 
edilmek isteniyor. Orman köylerinin kalkınma
sı için özel fona konacak 50 milyon lirayı ver-
miyen bir bütçeye evet dememiz kabil değildir. 
Kanunu yapmış olan Meclis ve kanunu tatbik
le görevli Hükümet herkesten önce kendisi 
kanuna uymalı ve orman köylüsünün hakkını 
vermelidir. 

Değerli arkadaşlarım, sanayiimizin mesele
lerine gelince : İkinci Plânda gelir artışımızın 
% 39 u sanayi sektöründen beklenmektedir. 
Sanayi sektörümüzün en mühim derdi - özetli-
yerek arz ediyorum - maliyetlerin yüksekliği
dir. Profesör Bering'in başkanlığındaki OECD 
heyetinin plânımızı etraflı şekilde inceliyen 
raporuna göre, Batı - Almanya fiyatlariyle kı
yaslanınca profil demir, demir saç, lâstik, çi
mento, gazete kâğıdı, teneke, soba, klorhidrik 
'asit gibi sanayin ham maddeleri % 36 dan % 87 
ye, bâzı halende % 100 e, bâzı hallerde % 300 e 
varan fiyat farklarliyle Batı - Almanya ve Fran-
sadan ayrılmaktadır. Sanayi mamulerimizin ih
racını güçleştiren en başta budur. Ayrıca mali-
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yet yüksekliği bugünlerde devam ettiğini bildi
ğimiz Oritak Pazarla müzakerelerde bizi çok dik
katli olmaya sevk etmelidir. Geçiş dönemine git
mek mi, yoksa hazırlık dönemlimi - ilk defa ya
pılmış olduğu gibi - hiçbir taviz vermeden güm
rük resimlerimizi ve duvarlarımızı indirmeden 
bir süre daha uzatmak suretiyle Türk ekonomi
sini kalkındırmak mı gerektiği düşünülmeye 
değer bir noktadır. Bu noktada yapılacak bir 
tedbirsizlik mîllî sanayiimiz bakımından kötü 
neticeler doğurabilir. 

G. P. Grupu sanayie ucuz yatırım ve işletime 
ktfediısii sağlanmasını zaruri görür. Boş ve âtıl 
kapasitenin çalıştırılması gerekir, hem Devlet 
sektöründe, hem. özel sektörde. Maliyetleri indi
recek buldur. Malî alamda alınacak tedbirler, te
şebbüsleri küçültecek değil, aksine daha büyük 
tesislerin kurulmasını teşvik edecek yönde ol
malıdır. 

Dış ticaret ve dış ödeme açığına geliyorum: 
Dış ticaret ve dış ödeme açığı konusunda vazi
yet endişe verici olmaya devam ediyor, ihraca-
tnmızda bir duraklama vardır. 1963 - 1967 yıl
larında Birinci Plân dönemlinde ihracatımız her 
yıl hedefi aşmıştır. 1968 de ise ilk defa olarak, 
plân hedefinin gerisimde kalmıştır. 1963 te plân 
hedeflerine göre ihracatımız 20 milyon dolar 
ileridedir. 1964 te 36 milyon dolar, 1965 tıe 54 
milyon dolar, 1966 da 41 milyon dolar, haltta 
1967 de 13 milyon dolar hedefe göre ileride olan 
ihracatımız İkinci Plânın ilk yılı olan 1968 de 
510 milyon dolara ancak ulaşacaktır. Hedef 
540 milyon dolar idi, demek ki ilk defa 30 mil
yon dolar hedefin gerisinde kalıyoruz. 

Yüzde olarak bakıldığı vaMt, 1964 ve 1965 
te ihracatımız millî gelir artışımdan daha hızla 
yükselmiştir. Ondan sonraki senelerde 1966 -
1967 de millî gelir artışından daha az yükselmiş, 
ama biraz yükselmiştir. 1968 de millî gelir yük-
ı sidiği halde ihracatımız düşmeye başlamıştır. 
Devamlılık arz eden bu prensip üzerinde dik
katle durmaya mecburuz. 

İkinci Plânın dış ödeme dengesi, ihracatın 
yılda ortalama % 7,2, ithalâtın % 7,4 artacağı 
«sasına dayanır. 1968 de ise ithalâtımız plânda 
öngörülenin iki misli kadar arltmış 7,5 yerine 
% 15, buna mukabil ihracatımız % 7,7 artacak 
yerde geri gitmiştir, geçen yılkinin daha altına 
düşmüştür. 

647 — 



M. Meclisi B : 50 13 . 2 . 1969 O : 1 

Dış Ticaret açığımız 150 milyon dolar civa
rında ilken, bu yıl 250 milyon dolara yükselmiş
tir. 1969 yılma ait Hükümet programı, resmî 
program, 1969 da bu açığın daha da artarak 
285 milyon dolara çıkacağını öngörmüştür. 

Türkiyenin dış yardımdan kurtulması hede
fine, ekonominin dışa bağlılığının azalması he
define çift plânın temel hedeflerinden biridir. 
İktisadi ve siyasi bakımdan hudutsuz önemi 
olan bir hedeftir. Bu hedefe bu tarzda gitmek 
mümkün değildir. 

Dış Ticaret gibi hayatî bir konunun, Türki
ye'de ayrı bir Bakanlığa sahibolması şarttır. 
1930 yıllarının çok farklı şartlan ve sınırlı ih
tiyaçları içinde kurulmuş olan Dıs Ticaret Da
iresi, bugünkü kadro ve yetkileri ile çok değiş
miş bir dünyada ve çok değişmiş bir Türkiye'
de hem de temel dâva haline gelmiş olan ve plâ
nın temel sorun diye adlandırdığı bir dâvayı 
ıçjözmeye elbette kâfi gelmez, idari ıslahat de
yince, bu gibi konuları ele almak lâzımdır. 
Dış Ticaret konusunda çeşitli Bakanlıklar ve 
merciler arasına dağılmış olan yetkileri, ahenk
li şekilde kullanacak bir kuruluşa ihtiyaç var
dır. Bakanlar Kurulunda tarımla, sanayi ile 
kredi ile vergi ile ilgili hangi kararname konu
şulsa, hangi tasarı hazırlanışa ihracat açısın
dan meseleye bakacak bir sorumlunun bulun
masına ihtiyaç vardır. Ticaret Bakanı, var de
nebilir, ama Ticaret Bakanı iç politika dü
şüncelerinin de tazyiki altındadır, büyük bir 
kitlenin tazyiki altındadır. Dış Ticarette ne 
gerekli vakti, ne gerekli önemi ayıramamakta
dır. Bakanlık yeterli kadroyu ayıramamaktadır. 
Bu itibarla bu konunun, temel sorun ise, plânın 
ısöylediği gibi Türkiye'nin bir numaralı ekono
mik dâvası ise, bunun bir sahibi, ayrı bir sa
hibi mutlaka bulunması gerekir. 

Bu arada, yatırım malı ve hammadde kisvesi 
altında ve dolambaçlı yollardan Türkiye'ye tü
ketim malı girmesini önlemek gerek. Bazan 
sun'i bir tüketim ihtiyacı yaratan bir kısım 
ımontaj ve ambalaj sanayii gerçekte, hep bilin
diği gibi, daha evvel bildirilerle bu mevzuda et
raflı olarak Grupumuz ve Güven Partisi Genel 
Yönetim Kurulu açıklamalar yapmıştır, bu tü
ketim ihtiyacını kendisi yaratan bir kısım mon
taj ve amlbalâj sanayii, ithalât ikamesi yerine it
halâta daha da artıran bir durum yaratmak

tadır. Döviz tasarrufu sağlıyan, ihracatı yüksel
ten, yerli hammaddeyi değerlendiren sanayie 
öncelik verilmesi kesin zarurettir. 

Yabancı sermaye konusunda, geçen yıl et
raflıca bu mevzua dokunmuş olduğum için, bu 
yıl kısaca bâzı noktalan belirtmek istiyorum. 

Yabancı sermayede biz, akıl dışı ve hissi bir 
davranıştan uzağız. Bir defa daha bu kürsüde 
petrol müzakeresi münasebetiyle söylemiştüm 
sanıyorum; yabancı sermaye, ateş gibidir, iyi 
midir, kötü müdür? Kullandığınız yere ve kul
lanma tarzınıza bağlıdır. İyi kullanılırsa fay
dalı olur, tedbirsizce ilânı aşk edip, çıplak elle 
avuçlayıp göğsünüze bastırırsanız yakar, kül 
eder, kavurur. Yabancı sermayeye düşman ol
mak ve hayran olmak mânâsız bâr hissî davra
nıştır. Sosyalist düzene geçmiş ülkede de, geliş
miş ülkede de, gelişmeye muhtaç bölgede de, 
yabancı sermayesinden ve teknolojisinden akıl
lıca kullanmak imkânını bulmak için uğraşan
lar vardır. Komünist ülkesi de, Afrika ülkesi 
de, Batı Avrupanın gelişmiş ülkesi de, akıllıca 
kullanılan yabancı sermaye ve teknolojiyi, ara
maktadır. Dünya gerçeği budur, ama yabancı 
sermayenin Türkiye'de bugün getirdiğinden da
ha fazlasını götürme durumuna hergün biraz 
dalha yaklaştığı da inkâr edilmez bir gerçektir, 
Bu gerçeği ortaya koyalım, ama hissî ve ideolo
jik peşin hükümlü, akıldan, hesaptan, iktisat 
ilminden uzak birtakım sloganlarla değil, ama 
hesaba kitaba dayanarak ortaya koyalım. 

Değerli arkadaşlarım, halen yabancı serma
yenin yıllık kâr transferleri, aynı yılda gelen 
yabancı sermaye miktarını aşma yolundadır. Bu 
hal yabancı sermaye konusunda son derece dik
katli olmak zaruretini gösterir. Bütçe Komis
yonundaki müzakerelerde Ticaret Bakanlığı 
Bütçesi konuşulurken belirttiğim gibi, yerli sa
nayiin kolayca yapabileceği, fezaya gitme tek
niği değil, elektroniğin en ince tekniği değil, 
gıda sanayii gibi Türk Sanayicisinin rahatlıkla 
yapabileceği birtakım dallara daha yabancı ser
mayeyi getirme eğilimini son derecede tehlikeli 
bulmaktayız. 

Üstün ambalaj lama, bol reklâm, kolay dam
ping, takdim ustalıkları ile yerli sanayii de kat
letmek bahasına Türkiyenin kolaylıkla sanayi 
kurabileceği bölgelerde, bizim el sanayiimizi, 
kajsabalarımızdaki el sanayiini dahi ortadan kal-
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dırıp vaktiyle nasıl ki, yerli dokumacılık Man-
çester bezi hudutlarımızdan girince ortadan 
kalkmış ise, analarımızın evde salça yapma 
tekniğini ortadan kaldırıp, bunu da yabancı 
sermayeye verirseniz, Türkiyenin kanı biraz 
daha dışarıya güder. (G. P. sıralarından alkış
lar.) 

Bâzı mevzularda yabancı sermaye, sadece 
daha güzel bir kutu, sadece daha parlak yazılı 
ibir etikeıt ortaya koyduğu için, kalkınma sağ
lar diye aldanmamalıdır. Programda, gıda sa
nayii içjin konmuş olan hükümleri hakikaten 
hlMlerek akudum ve Ticaret Bakanlığı Bütçe
sinde bu noktayı belirtim. Dış ödeme dengemi
zin düzelmesine hizmet etmiyen, yeni, ileri ve 
Türkiye'nin bugün elde etmesi pek güç olan bir 
teknolojiyi getirmiyen, yerli sanayii baltalıyan, 
yabancı sermaye çeşitlerine Güven Partisi Gru-
pu kesinlikle karşıdır. Suni tüketim ihtiyacı 
yaratıp, millî tasarruf kaynaklarını azaltan ve 
dış ödeme dengemizde ithalât ikâmesi veya ih
racat yolu ile olumlu etki yapmak şöyle dursun, 
dış ödeme dengemizi olumsuz yönde etkiliyen 
yabancı sermaye çeşitleri memlekete elbette za
rarlıdır. 

Yabancı sermaye konusunda, iktidarda iken 
başka, muhalefette iken başka dil kullanan bâzı 
partilerin sorumlularının tutumunu da, yabancı 
sermayeye fazla bel bağlıyan Adalet Partisinin 
tutumunu da doğru görmüyoruz, birisi zikzaklı, 
yabancı sermayeye fazla bel bağlamış iki tutum
dur. Güven partisinin bu konudaki görüşleri 
gerçekçidir, iktisat ilmine dayalıdır, hesaba 
dayalıdır ve her şeyden önce milliyetçidir. (G. P. 
sıralarından alkışlar) Petrol konusunda ayrıca 
geniş mâruzâtta bulunduğum için buna dönmü
yorum. 

Değerli arkadaşlarım, turizm ve işçi gelir
leri, dış ödeme dengemizin diğer kalemleri ara
sındadır. Turizm bahsinde bir gerçeği belirterek 
başlıyalım; bundan önceki Hükümetler devrinde 
de, Adalet Partisi iktidarında da turizm konu
sunda çok söz ve geniş hayallere rağmen maale
sef iyi sonuçlar alınmamıştır. Rakamlar mey
danda,, Birinci Plân döneminin son yılı olan 
1967 de Türkiye'ye gelen turistlerin bırakacağı 
dövizin, Türkiye'den giden turistlere ©diyeceği
miz dövizden fazla olacağı ve aradaki net ka
zancımızın 20 milyon doları bulacağı hesabedil-

mişti. Halbuki, Birinci Plânın son yılında, 
Türkiye 20 milyon dolar net kazanç sağlıyacak 
yerde 14 milyon dolar kayıpla turizm bilançosu
nu kapattı. Akdeniz ülkeleri içinde yegâne 
memleket ki, dışarıya gönderdiği turistlerine, 
dışardan gelen turistlerin verdiği dövizden daha 
fazlasını ödemektedir, ayranı yok içmeye, fesle
ğen takar yaşmağa diye dün Bölükbaşı arkada
şım bir şey söyledi. Zannederim ki, tam turizm 
konusundaki tutumla ilgili. Bir memleket ki, 
faizle borç para alarak dış ödeme dengesini ka
patmak mevkiindedir; böyle bir memleketin 
eğlence turizmi için faizle borç para alıp, Lük-
senburg'dan, Venedik Devletlerinden, Holânda'-
dan, Belçika'dan bazan senede 1,5 milyon dolar, 
3 milyon dolar borç almak için bir ay müzakere 
yapıp, arkasından 65 milyon doları İkinci Plân 
döneminde de turistlere ödiyeceğim diye yaz
maya hakkı yoktur. 

İkinci plân döneminde de hâlâ bu 65 milyon 
dolan ödiyeceği yazılıdır. Değerli arkadaşlarım, 
bu gerçekten hesaplı bir davranış değildir. Gü
ven Partisi Grupu bu konuda cesaretle bâzı 
noktaları teklif etmektedir. 

Türkiye'den dışarıya sırf eğlence maksadiy-
le, - bunun altını çiziyorum, sırf eğlence maksa-
diyle - yapılan dış seyahatleri sınırlandırıcı, sı
nırlayıcı malî ve idari tedbirlere ihtiyaç olduğu 
inancındayız. Şeker Bayramı tatilini Lâtin 
Amerika'nın falan şehrinde, Şeker Bayramı ta
tilini Mısır'da falan eğlence yerinde geçirmeye 
ve vatandaşlarına bu imkânı sağlamaya milleti
mizin imkânı var mıdır? Vicdanınıza havale 
ediyorum arkadaşlarım; bu mümkün müdür? 
Faizle borç para alan bir memleket bunu ya
pabilir mi? Bunun karşısında içinizin sarsılma
sı ve tedbir almamız icabetmeız ani? Kaldı ki, res
mî yoldan giden dövizlerin çok üstünde bir 
miktarın gayriresmî yollardan gittiğini tahmin 
etmek mümkündür. O halde tedbir almak za
rureti vardır. Faizle borç alan Türkiye'nin eğ
lence turizmine geniş ölçüde döviz ayırması 
mantıkla, hesapla ve millî istikbale saygı duy
gusuyla bağdaşamaz. 

Yurt dışındaki işçilerimize gelince; dış öde
me dengemizin ödeme kalemlerinden biri bu iş
çilerimizin bu fedakâr vatan sever vatandaşları
mızın dövizleridir. Bu dövizler Türkiye'yi bü
yük sıkıntılardan kurtarmıştır. Katlandıkları 
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fedakârlıkla ve yurt dışında milletimizi şerefle 
temsil eden davranışlariyle, yurt dışında çalı
şan işçilerimize milletimizin minnet ve şükranı
nı bu kürsüden arz etmeyi vazife sayıyorum. 

Bu arkadaşlarımızın maddi ve manevi ihti
yaçlarının daha iyi karşılanması, huzur içinde 
çalışmaları için hiçbir tedbir ihmal edilmeme
lidir. Yurt dışındaki işçilerimizin kazançları 
serte* döviz piyasasını değil, Merkez Banka
mızın rezervlerini beslemelidir. Bunun için de 
Güven Partisi Grupunun geçen yıl yaptığı, fa
kat uygulanmamış bir teklif vardır. 

Turizm alanında gelirleri artırmak için gru-
pumuz geçen bütçede bir kur değişikliği yap
mak zaruretini belirtmiş idi. Bu teklifi bütçede 
yaptık, şayanı şükrandır, sanıyorum ki, kısa 
bir zaman sonra uygulanan bu usul ilk defa 
1968 de Türkiye'nin yabancı turisten aldığı 
miktarın verdiğinden fazla olması gibi bir neti
ce sağladı ilk defa. O verdiğimiz yine fazla. 
Ama kur değişikliği başka, bütün tedbirlerin 
üstünde artış sağladı. 

Buraya yarın Turizm Bakanı çıkacak ve 
67 - 68 rakamını kıyaslarken büyük bir artış
tan bahsedecek. Bu, turizm alanındaki diğer 
noktalarda sağlanan bir başarı değil, kur far
kında sağlanan, kara borsa yerine resmî ka
nala girme farkıdır. İşçilerimizin dövizlerinin 
de tam olarak Merkez Bankası rezervlerini 
beslemesi için alınacak tedbiri İsrarla ve tek
rar bu kürsüden teklif ediyoruz. Gerçek değeri 
üzerinden bu dövizleri alalım. Yine yabancı 
devletlere faiz ödemek yerine fedakâr işçileri
mizin Orta Anadolu'daki köyünden, Kars'ın kö
yünden kalkıp Almanya'ya giden işçilerimizin 
15 - 20 kuruşunu kısmıyalım, kaç kuruşa o gün 
o mankı satabiliyor ise, serbest piyasadaki de
ğeri ne ise, bozdurduğu gün o değer üzerinden 
karşılığını ödediğimiz takdirde döviz rantre-
lerimizin artacağına ve borçlanma ihtiyacımı
zın azalacağına şüphem yoktur. 

Kaldı ki, 860 milyon liralık ithalâtı öngö
ren 1969 programının böyle bir ithalâtı ger
çekleştirecek döviz imkânlarını bulamıyacağı 
gün gibi açıktır. O halde mümkün olan alan
larda her tedbire başvurmak lâzımdır. 

Yabancı memleketlerdeki işçilerden bahset
mişken, işçi dâvalarına ve esnaf ve sanatkârla
rımızın meselelerine de dokunmak isterim. 

— 650 

13 . 2 . 1969 O : 1 

Türk işçilerinin çok büyük çoğunluğunu 
demokratik rejime bağlı sınıf kavgasını hedef 
tutmıyan, hür demokratik düzene ve kanunla
ra saygı çerçevesinde haklarını ariyan, milli
yetçi kuruluşlar etrafında toplanmış görmekle 
sevinç duyuyoruz. Türk işçisini yabancı ideolo
ji emellerine âlet etmek istiyen kuruluşlar il
tifat görmemiştir. Görmiyecektir. Hürriyetçi, 
vatan sever Türk işçisi millî beraberliği parça
lamak istiyen bedbahtların vasıtası olmamıştır, 
olmıyacaktır! (Güven Partisi sıralarından al
kışlar) Hürriyet düşmanı, hür teşebbüs düşma
nı, mânevi ve millî varlığımızın düşmanı olan 
sapıik cereyanlar Türk işçisini maksatlarına 
âlet edememişlerdir, edemiyeceklerdir. 

Güven Partisi, vatan sever Türk işçisinin 
yanındadır, işçilerin kıdem tazminatının kal
dırılması söz konusu edildiği zaman, Güven 
Parfeıi Grupu olarak derhal (karşı 'koyduk. Kı
dem tazminatı işçinin, işinden ve yarınından 
emin olarak çalışmasını sağlar, yıllarca önce 
verilmiş bu hak geri alınamaz, dedik. İşçi
lerimizin asgari ücret konusundaki haklı di
leklerini desteklemeye kararlıyız. İncilerimizin 
emekli olmak için 60 yaşma kadar beklemek 
yerine daha erken emekli olabilmelerini istiyo
ruz, fakat bunun, mecburi emeklilik şeklinde 
anlaşılmasına taraftar değiliz. Gücü, kuvveti ye
rinde olan ve çalışmak istiyen bir isçinin arzu
su-hil3,f ma erken yaıta emekli yap^Imaıı dcğru 
olma1*. Öte yandan belli bir süre yorucu bir işte 
çalıştıktan sonra, kendisi emekli olmak istiyen 
bir işçiyi mutlaka yaşını dolduracaksın diye 
bekletmek de haksızlıktır. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun imkânları dâ
hilinde belli bir süre hizmet etmiş olan işçilere 
kendileri isterlerse daha erken yaşta emekli ol
ma hakkı tanınmalıdır, 

Güven Partisi Grupu isçilerimizin emekli ay
lıklarının artırılması gerektiği inancındadır. 
Hayat pahalılığı emekli aylıklarına yıllarca ön
ce yapılmış olan zammı çoktan alıp götürmüş
tür. Emekli aylıklarının memur emeklilerinin 
aylıklarının arttığı bir sırada işçiler için de ar
tırılmasını talebediyoruz. Güven Partisi Grupu, 
isçilere Sosyal Sigortalar Kurum tarafından ko
operatifler dışında da ferdî mesken kredisi ve
rilmesini hararetle desteklemektedir. Sosyal Si
gortalar Kurumu fonlarından kabiliyetli isçi ço-
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cılklarına her derece eğitim bursları verilmesini 
istiyoruz. Artan hayat pahalılığının işçi ücret
lerine toplu sözleşmelerle yapılan zamları alıp 
götürmemesi için fiyat istikrarı konusunda Gü
ven Partisinin düşündüklerini konuşmamın ba
şında söylemiştim. 

Çalışma alanında Güven Partisinin önemle 
takibettiği konulardan biri de memleketimizin 
bünyesine ve tarım sektörünün icaplarına uy
gun bir tarım iş kanununun yürürlüğe girmesi
dir 

Bu arada (d) ve (e) cetvellerinden ücret 
alan, ne memur, ne de isçi sayılmıyan yurttaş
larımızın durumları süratle açıklığa kavuştu
rulmalı ve hakları tanınmalıdır. 

Sayın arkadaşlarım, esnaf ve sanatkârları
nızla ilgili bağlıca dilek ve görüşlerimizi de 
özetlemek isterim. Esnaf ve sanatkârlar bir ba
kıma cemiyetin orta direğidir. Esnaf ve sanat
karlar huzur içinde, yarma güvenle bakarak 
çalışırsa cemiyet kuvvetli olur. Tıpkı işçilerimiz 
gibi esnaf ve sanatkârlarımız da hür demokra
tik düzene yürekten bağlı insanlardır. Esnaf ve 
sanatkâr güven içinde, meşru kazancından 
emin olarak, mülkiyet hakkından emin" olarak 
çalışabilmek ister. Siyahi ve iktisadi istikrar is
ter. Her türlü baskı ve zulüm idaresinin, keyfî 
idarenin, anarşinin kendisine sadece zarar ve
receğini tecrübesiyle veya derin sağduyusuyla 
"e sezgisiyle bilir. Biz istiyoruz ki, esnaf ve sa-

•mtklr hastalandığı, kazaya uğradığı, yaşlanıp, 
çalışamaz hale geldiği zaman güvenliği olsun. 
Sigortadan tazminat ve yaşlılık ödeneği alabil
sin, palasız tedavi görsün, ölüm halinde ailesi 
namerde muhtacolmasın. Daha 1964 yılında Res
mî Gazetede yayınlanan yıllık program, esnaf, 
sanatkârlar için hastalık, ihtiyarlık, ölüm sigor
tası kurulmasından bahsediyordu. Bu ihtiyaç 
esnaf ve sanatkârların imkânlarını da hesaba 
katan bir usul içinde süratle karşılanmalı ve bu 
vaatler kâğıt üstünde kalmamalıdır. 

Bir an. önce çözülmesi gerekli bir konu da 
çıraklık konusudur. Çırak, sanatkârın öğren
cisi durumundadır. Çırakları işçi sayarak es
naf ve sanatkârı yüksek primler ödemeye zor-
lıyan hükümlerin değişmesi zaruridir. Güven 
Partisi bu yolda kendine düşeni yapacaktır. 

Esnaf ve sanatkârları ve çiftçileri ilgilendi
ren bir başka konu da defter tutma külfetidir. 

Güven Partisi Grupu çiftçilerin de esnaf ve 
sanatkârların da külfetli defter tutma usulleri 
yerine basit ve götürü usulle vergi ödemelerine 
taraftardıi'. Bunun, Devlet gelirlerini azaltamı-
yacağı, fakat vatandaşları ağır külfetlerden 
(kurtaracağı inancındayız. 

Esnaf ve sanatkârlar konusunda önemli say
dığımız diğer hususlar, sanayi sitelerinin bir 
an önce kurulması, kredi imkânlarının genişle
tilmesi ve meslekî teşkilâtların daha verimli, 
hale getirilmesidir. 

Sayın Milletvekilleri; bütün yurtdaşlanmı-
zı yakından ilgilendiren bir konu da, Devlet 
idaresinde ıslahat yapılmasıdır. Vatanlaşı Dev
leti kapısına uğramaktan, resmî makamlara 
başvurmaktan çekinir hale getiren malûm has
talıklara çare bulunması lâzımdır. İktidar, Dev
let Personel Kanunu, merkezî Devlet idaresinin 
ıslahı, mahallî idarelerin yeni şartlara uydurul
ması gibi temel dâvaları yüzüstü bırakmıştır. 

Bu arada partizanlık hastalığının zararları 
üzerinde durmak isterim. 

Bu konuda biliyorum ki, başka mevzularda 
olduğl gibi, «misal verin» denecektir. Değerli 
arkadaşlarım, çok misal verilebilir fakat halki-
katen merak ediyorlarsa kendilerine matbu 
olarak iktidar partisi teşkilâtı tarafından da
ğıtılmış bir beyannameyi gösterebilirim. Hâdi
se Afyon'da cereyan etmiştir. «Afyon'da şu 
şu tesislerin kurulmasını istiyorsanız reyinizi 
iktidar partisinin Belediye Başkanı adayına 
vermelisiniz» tarzında ne plân, ne program fik
riyle, ne de Devlet parasının rey satınalamıya-
cağı fikriyle bağdaşması mümkün olmıyan be
yannameler dağıtılmıştır, gazetelerde yayın-
lanmıştıi'. Bunların sayısı bir, iki, üç değildir, 
çeşitleri vardr, amblemlidir, imzalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, bu kadar açık şekil
de vatandaşın vicdanını ve reyini Devlet para
siyle satmalına'teşebbüsü vesika ile ortada du
rurken, partizanlık yolunda misal verilemez, 
denmesin. Misaller vardır ve artırılabilir, ama 
bu yol çılkar yol değildir. Devlet parasiyle 
milletin vicdanı satınalınamaz. Satmalınamıya-
cağmı da Türk Milletinin tarihi gösteregelmiş-
tir. (G. P. sıralarından alkışlar) 

Bir nebze de gelişmeye muhtaç bölgelerin 
kalkınması konusunda durmak isterim. İlk ön
ce, bu bölgelerin sürgün yeri sayılmasından 
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vazgeçmelidir. Bu bölgelere yapıcı, başarılı, 
vasıflı memurların maddî ve mânevi teşviklerle 
gönderilmesini sağlamak lâzımdır. Doğu ve 
Güney - Doğu Anadolu, Orta - Anadolu ve Ka-
radenizin bası kesimleriyle yurdumuzun geliş -
meyq muhtaç, şurada burada, gelişmemiş ada
cıklar halinde kalmış yerlerini kalkındırmak 
için ayrı bir yatırım bankası kurulmasını Gü
ven Partisi Grupu teklif etmiştir. Bu kanunu
muzun kabulü halinde bu dâvada en müspet 
adımın atılmış olacağına inanıyoruz. 1988 de 
bu illere çok yatırım yapıldı deniyor. Hiçbir 
şey yapılmamıştır denemez, çünkü her bütçe 
Türkiye'nin her yerine bir miktar iş ve bir mik
tar hizmet götürür. Mühim olan ne kadar gö-
türlüğüdür, orandır. 

Gelişmeye muhtaç iller diye tasnif edilen en 
fazla gelişmeye muhtaç iller diye gösterilen 22 
ile yapılan yatırımın oranı gerekçelerde göste
rilmiştir. Bu illerin nüfusu da bellidir karşılaş
tırdığımız zaman, Cumhuriyet Senatosunda söz
cümüzün belirttiği gibi, bu gelişmeye' muhtaç 
illerin nüfusunun teşkil ettiği orandan daha az 
bir oranda kamu yatırımlarından bu bölgeye 
ödenek ayrılmıştır. Demektir ki, bu tatbikat 
değişmezse gelişmeye muhtaç bölgelerle gelişmiş 
bölgeler arasındaki mesafe daralmıyacak, 1968 
usulü devam ederse, bu fark artmaya devam 
edecektir. Çünkü bu bölgelerde yaşıyan insanla
rın oranından daha azı bu böttgeye ayrılmıştır. 
Gelişmenin sağlanabilmesi ve farkın daralabil-
mesi için mutlaka bu bölgelerde yaşıyan nüfus 
oranından çok daha yüksek oranda kamu har
camalarından hisse ayırmak mecburiyeti vardır. 
Şurada, burada birtakım işlerin listesi sayıla
rak değil, meseleye topyekûn bakılarak dâvaya 
hal çaresi bulunmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, eğitim ve bilim ala
nında önemli meselelerimiz ve noksanlarımız 
vardır. Tarihin akış hızı artmıştır, tüm ve tek
nik insanlık tarihinin hiçbir döneminde görül
memiş bir hızla dev adımlariyle ilerlemektedir. 
Her geçen beş sene, on sene yeni teknikler orta
ya çıkarmaktadır. Çağın gereklerine ayak uy-
durmıyan cemiyetlerin büyük dertlerle karşılaş
maları mukadderdir. Bunun içindir ki, daima 
grup olarak tekniğin, ilmin, araştırmanın, eğiti
min hayati önemi üzerinde durmaktayız. Tür
kiye'nin gelecekteki iktisadi gücü, gelecekteki 

siyasi gücü, gelecekteki askerî gücü eğitim, bi
tlim ve araştırma alanında göstereceğimiz gay
retle sıkı sıkıya bağlantılıdır. Birinci kalkınma 
plânı hazırlanırken bu noktaya dikkat çekilmiş 
fakat plâna konan araştırma ile ilgili ve bilhas
sa üstün seviyede ilim adamı yetiştirmek, birin
ci derecede uzman, tarımda, elektrikte, tıpta, 
hayvancılıkta, ormancılıkta; istatistikte, iktisat
ta her alanda birinci sınıf kafa yetiştirmek için 
öngörülmüş olan tedbirler uygulanamamıştır. 
Dışarıya, dünyanın en büyük ilim merkezlerine 
eleman göndermek için tesbit edilmiş rakam ve 
uygulama rakamlarına bakılırsa gerçekleşme 
oranı belki de plânın en düşük oranlarından bi
ridir; % 17 dir. Bu, Türkiye'nin geleceğini teh
likeye düşüren bir ihmaldir. Aynı durum devam 
etmekte ikinci plân tatbikatında, 

Arkadaşlarım, yine milllî şuurumuza hitabe
den, hepimizi heyecana getirmesi lâzımgelen bir 
millî dâva, bir tehlike ile karşı karşıyayız. Bunu 
önemle ele almak lâzım. Behemehal bütün gü
cümüzle kalkınmanın kaçınılmaz tedbiri olan 
birinci sınıf adamı her alanda yetiştirmek tedbi
rini gerçekleştirmeliyiz. İçerde kalkınma ile iliş
kili plânın insan gücü ihtiyaçlariyle ilişkili eği
tim teşkilâtımızı süratle kurmalıyız. Ortaokul, 
lise ve meslekî okulların yanında kabiliyetli köy 
çocuklarının yükselebilmesi için pansiyonlar 
açılması, parasız yatılı sayısının artırılması - ki 
bu konuda plânda bir önerge verdik ve oranın 
yükselmesini temin etmiştik - bu hükümlerin ay
nen uygulanması mümkünse artırılması, yüksek 
öğretimde kredi ve burstan yararlananların sa
yısının yükseltilmesi, burslar ve kredi kurumu
na gene kanuni hakkı olmasına rağmen verilemi-
yen paraların verilmesi, yurt ihtiyacının karşı
lanması, en yüksek eğitim kademelerine kadar 
köy çocuklarının ve dar gelirli aile çocuklarının 
yükselmesinin sağlanması şarttır. Eğitimde yal
nız sayı değil kalite ve verim önemlidir. Türki
ye'de eğitimin verimi düşüyor, sınıf geçme oran
ları tehlikeli şekilde düşüyor. Milliyetçi, mânevi 
değerlere saygılı, hür, demokratik rejimin icap
larını bilen ahlâklı, çalışkan ve bilgili kuşaklar 
Türkiye'yi kurtaracaktır. Toplayıcı, birleştirici, 
yüceltici, fedakârlık duygusunu cemiyet için 
kendini feda edebilme duygusunu aşılıyan milli
yetçilik şuuru okullarımızda öğrencilerimize 
sağlam şekilde verilmelidir. (G. P. sıralarından: 
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«Bravo» sesleri, alkışlar) okul çağında eğitim 
görmemiş olan büyük vatandaş kütlesi, yetişkin
ler eğitimi yoliyle yetiştirilmeli ve iktisadi haya
tın daha verimli unsurları haline getirilebilmeli-
dir. Yüksek okul ve üniversitelerin yurt sathına 
dağılması yolunda Güven Partisi Grupunun he
yecanlı dilekleri, çalışmaları, teklifleri Yüksek 
Heyetinizin malûmudur. 

özel okullar bahsinde grupumuzun vermiş 
olduğu bir araştırma önergesi çok etraflı ve 
çok güzel bir iSenato araştırmasına yol açmış
tır. Cumhuriyet Senatosu araştırmasının orta
ya koymuş olduğu gerçekler, yaptığı teklif
ler, gösterdiği teklifler, gösterdiği tedbirler 
ihmal edilmeden alınmalı ve özel okullar konu
sunun uyandırdığı ıstıraba çare bulunmalıdır. 
Bugün büyük milletimizin ilgililere yönelttiği 
bir soru da sudur: 

«Molotof bombası savuran, yabancı ideolo
ji' hizmetinde bir avuç sözde öğrenciye suç iş
leme hürriyeti verilecektir ide, okumak, öğren
mek ve yetişmek istiyen gerçek öğrencilerin 
en tabiî hak ve hürriyetleri çiğnenecek midir?» 
Bu sorunun cevabını Türk Milleti istemekte
dir. (A. P. ve G. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

Arkadaşlar, Türk Milleti huzur istiyor. 
Kışkırtmacılar ve düzen yıkıcıları başıboş bı
rakılarak, Milletin büyük çoğunluğunun hak 
ve hürriyeiîlerinin çiğnenmesi mümkün değil
dir. Güven Partisi her alanJda olduğu gibi, eği
tim alanında da ciddî ıslahata evet, anarşiye ve 
düzen yıkıcılığına hayır, demektedir. 

Büyük Milletimiz anarşiden nefret ediyor. 
Dünyanın bugünkü şartları Türkiye'nin millî 
bütünlüğünün ve millî beraberliğinin her za
mankinden daha çok korunmasını emrediyor. 
Mustafa Kemal Türkiye 'sinde, hele o büyük 
milliyetçinin aidini kullanarak, Lenin Rusya
'sından veya Komünist Çin'den Oham alan oyun
lar sahneye konamaz. (A. P. ve G. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) -Devlet kurtar
mış Mustafa Kemal'in adı, Devlet yıkıcılarının 
elinde alet olamaz, olmıyacaktır. (A. P. ve 
G. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
Bu memlekette hakiki Atatürkçüler çoğunluk
tadır, gerçek milliyetçiler çoğunluktadır; Mus
tafa Kemal'in aidini Lenin'cilere, Mao'culara, 
Stalin'e «Baba» diye hltabetimiş olanlara asla 

kullandırmıyacağız. (A. P. ve G. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) Ve maskelerini 
düşürmeye devam edeceğiz. 

Bu münasebetle, dış politika konusuna geç
mek ve bu kürsüde konuşulan bâzı görüşleri de 
kısaca tahlil ederek, Güven Partisinin dış po
litika görüşlerini özetlemek isteriz. 

Değerli arkadaşlarım, dış politika konula
rına Güven Partisinin bakış açısı çok ifade edil
miştir. Milliyetçi bir parti olarak, dış politi
kada hedefimiz, Türkiye Cumhuriyetinin ba
ğımsızlığını, millet ve toprak bütünlüğünü ko
rumaktır. Biz, Türkiye'min dış politika mese
lelerine sadece millî menfaat açısından baka
rız. inancımız odur ki, kapitalist veya sosya
li©*; dış politika olmaz, millî dış politika olur. 
Millî menfaat varsa, bir memleket başkalariyle 
ittifak kurar; yoksa kurmaz. Millî menfaat 
başka yolda bulunmayı emrettiği zaman, itti
faklar ve dostluklar değişir. Bâzı devirlerde 
ve belli dünya şartları içinde ittifaklar kurul
mam veya kurulmasında fayda olmaz. Başka 
şartlar içinde, ittifaklar müllî menfaati koru
manın tedbiri olabilir. Her ittifak her şart al
tında zararlıdır, iddiası dünya tarihini inceleıme-
miiş ve kendilerini bir ideolojik taalasuba kaptır-
tırmış olanların anlayışıdır. Dış politikada, bu 
gibi peşin hükümler ve ideolojik taassuplarla 
hareket edilmez. Hele, milletlerarası komüniz
min herkesçe bilinen Karliovy Vary'de tesibilt 
edilmiş ve direktif olarak bütün komünist par
tilerine verilmiş olan direktifleri, dış politikada 
millî menfaattin, akim ve millî güvenlik hesap
larımın yerine getirilemez. (G. P. sıralarından, 
«Bravo» sesleri) 

Türkiye'nin Atlantik ittifakına dâhil olması 
mı, yoksa nötralist bir politika gütmesi mi men
faatlerine uygun düşer? 

Bunu anlamak için geliniz, gerçeklere açık
ça ve cepheden bakahm: Daha geçen yaz Sov
yet Rusya, Varşova Paktı içimde müttefiki olan 
bir memleketi, Çekoslovakya'yı işigal etmiştir. 
Fakat, hâdiseleri buradan başlatmak yetmez ve 
doğru değildir. NATO ittifakı kurulmadan ev
vel manzara ne idi? Askerini İkinci Dünya Har
binden sonra terhis etmemiş ve diğer Devletle
rin askerlerini terhis etımesinlden faydalanarak 
baskı kurmuş olan Sovyet Rusya, yalnız İkinci 
öihan Harbimden sonra ve yalnız Avrupa'da: 

I 
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Eıstonya, Letonya, Litvanya devletllerinin tanna
nımı, Flimlândiya'nm Kardya Bölgesini, Polon
ya'nın 1/3 ünü, Çekoslovakya'nın Rütenya Eya
letini, Romanya'nın Bosarabya ve Kuzey Buko-
vına Eyaletlerini ve Almanya'nın Doğu Prus
ya'sını ilhak etmiştir. Doğrudan doğruya Rus
ya'ya il halk edljlen bu topraklarda, 93 milyon 
Avrupalı medeni insan yaşamaktadır. Bu ilhak
lardan başka, düpedüz sınırı içine alma hâdise
sinden başka, Kızılordu işgalinin baskısı altın
da ve halka rağmen Polonya'da, Doğu - Alman
ya tâa, Romanya'da, Macaristan'da, Bulgaristan'
da, Çekoslovakya'da Sovyet nüfuzuna tabi ko-
mjünıist idareler kurulmuştur. Yunanistan tâa 
güçlüMe bastırılan blir komünist ayaklanması, 
aynı kaynaklardan beslenmiş ve sürdürülmüş
tür. İran'ın en önemli bölgesi işgal edilmiş ve 
büyük direnmelerden sonra boşaltılmış, niha
yet Kuzey Denizinden, Finlandiya ̂ dan başladı
nız mı, komşusu olarak arada kalan bir Türki
ye, arazi ilhakı hedeflerime mâruz kalmış, fa-
fkat bu toprağı vermemiştir. 

Değeri arkadaşlarıım, Asya1ya gittiğiniz za
man, Japonya'dan ilhak edilen veya Çin'den bağ
lanan toprakları da buna katabilirisiniz, Bundan 
libarelt de değildir. Doğu - Almanya'da ufak bir 
başkaldırma, tankların paketleri altında Berlin'
de ezilen insanlar... Macaristan'da ufak bir ha
reket... Ve 1956 da Stalin politikasının takbih 
edildiği, onun emperyalist usullerinin terk edil
diği. Kongre'de ilân edildikten uzun saman son
ra,, barış şampiiyonu gilbi gösterilen Kruçof'ım 
emri ile Budapeşte sokaklarında aynı hâdisele
rin tekrarı ve birlikte yaşama politikasını dışar-
da söylliyen, ama kendi resmî yayın organların
da, gençlerine verdikleri konferanslarda, yayın
lanan djrelkltifle-inle, miPıeltlerarası komünflzımin 
dünya hâkimiyeti hedefinin değişmediğini belirt-
ımeye devam eden Sovyet idarecileri, Çekosîo-
valkvVvı imal etmişleridir ve tez olarak da, «Sos
yalist bir ülke, başka bir sosyalist ülkede sos-
yaLİizmi korumak için, o ülkenin iç işlerine ka
rışmak hakkına sahiptir.» diye Birleşmiş Mil
letler Kürsüsünde Dışişleri Bakanı tarafından 
resmen s'öylenmiştir. «Sosyalist Türkiye» diye 
bağıranların kulağına küpe olsun. (A. P. ve G. 
P. sıralarından, «Bravo» sesleri, alkışlar) «İşle
rine karışırım» diyor. Nereye kadar karışıyor? 
Biasm genel müdürü küm olacak? Radyo müdü
rü küm olacak? Hangi dosya nasıl okunacak 

Kim hapsedilecek, kim kovulacak? Hattâ, ko-
miMsıt partisinin merkez komitesine kim gire
cek, kim girmiyecek? Partinin genel kongresi 
veya merkez komitesi hangi tarihte toplanabi
lir, hangi tarihte toplamamıaz? Bunu emretmcUı 
hakkını, bunu söylemek hakkını kendinde gö
rüyor ve bunu Birleşmliş Milletler Kürsüsünden 
söylüyor: «Sosyalist devlet olursa benim böyle
ce nüfuzum alîltına girer.» diyor. «Sosyalist Tür
kiye» şaırkısı söyliyenler! Siz mi Mustafa Ke
mal'in yolundasınız? Atatürk Dış Politikası bu 
mu? (A. P. ve G. P. sıralarından, «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

Arkadaşlar, Çekoslovakya işgale uğradı. Ro
manya, Varşova Paktında üye ve yazdan beri 
bfir istilâdan çekiniyor. Kimden gellmeısinden çe
kimliyor? Yugoslavya tarafsız, N'ötralist Bloka 
dâhil bir devlettir. Arnavutlulk? Kimden çekini
yorlar? Nereden bir istilâ gelecek diye endişe 
ediyorlar? Hür Avusturya, anlaışma ile tarafsız
dır, Itltlifatea giir&miyeceği bir mliıîletleraraaı an
laşmaya bağlanmıştır: «Aman NATO dağılma
sın» diye telâş edenlerim başındadır. 

Arkadaşlarıım, Varşova Paktına dâhil o'Ilsun 
olmasın; NATO ya dâhil olsun olmasın; taraf
sız olsun olmasın; bütün bu bölgedeki devlet
lerin her biri, belli istikametten gelen ve devam 
ettiği anlaşılan, hayalî olmadığı sabit olan bir 
emperyalizm, tehlikeslinin karsısında endişe du
yuyorlar ve kendilerinle göre korunmaya çalışı
yorlar. Türkiye korunmasını burada bulmuştur. 
Komünist Doğu Berlin'in halkı Rus tankları al
tında ezilmiştir, ama ufacık Batı Berlin'in, çe
peçevre her tarafı komünist toprağı olan Batı 
Berlin'in halkı ezilmemişse bunu kime borçlu
dur? NATO'nun savunmasına borçludur. (A.P. 
ve G.P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
Berlin'i, Macaristan, Polonya, Berlin veya Prag 
haline getirmekten kurtaran kuvvet ve savun
ma ittifakıdır. Türkiye bu savunma ittifakına 
bunun için girmiştir. Hiç kimseye karşı bir arazi 
işgali emelimiz yok. Saldırgan değiliz ve ola
mayız. NATO ittifakının içinde strateji değişi
yor, şartlar değişiyor, bizim için çok tehlikeli 
olabilecek anî stratejik karar değişmelerine kar
şı tedbirli olmamız gerekiyor. Hepsinde bera
beriz, ama bütün bu kararlara müessir olmak 
için ittifakın içinde olalım, haklarımızı ittifakın 
içinde haysiyetli, eşit bir müttefik olarak koru
maya çalışalım. 
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İkili anlaşmalarda değişmesi gerekli çok hü
küm var. Şikâyetçiyiz, ama ikili anlaşmalar ko
nusunu milletlerarası komünizmin sloganlarına 
hizmet için bir istismar mevzuu yapmak değil, 
bunu değişltirmek için ilk kanun teklifini veren 
mille'tivekili bizim grupumuzun başkanvekili,. 
Biz ikili anlaşmaların değişmesi için bu Meclise 
ilk teklifi vermiş insanlarız. Evet değişmeli. 
Bunlarda beraberiz. Ama millî istiklâli tehlike
ye atacak slogancılıkla dış politika yürümez. 
Atatürk dış politikası her şeyden evvel ger
çekçidir ve millî güvenliği feda etmiyen bir po
litikadır. Sırasında ittifaklar da kurmuştur, 
dostluklar da kurmuştur, tehlike nereden geli
yorsa o tehlikeye karşı savunmasını bilmiştir. 
Çünkü dış politikadaki temel prensibi bilmiştir. 
Dış politikada hiçbir şey ebedi değildir, hiçbir 
ittifak, hiçbir dostluk ebedi değildir, ebedi olan 
sadece bir millî menfaattir. Bunu bilmiştir ve 
bu millî menfaatin gereğini o günün şartlarına 
göre yapmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, vaktim daralıyor; bir
kaç kelime ile de üzerinde çok durmak istedi
ğim kanun hâkimiyeti ve asayiş konusuna temas 
etmek istiyorum. 

Türkiye'de büyük vatandaş kütlesi bugün 
bir şeyin hasretini çekiyor. Huzurun, asayişin, 
güvenliğin ve kanun hâkimiyetinin tam olarak 
kurulmasını istiyor. 

Çiftçi tarlasında ekip biçerken, işçi işyerin
de, esnaf dükkânında, tüccar ticarethanesinde. 
sanatkâr atelyeısinde, fabrikatör fabrikasında, 
şoför arabasında, memur dairesinde ve öğrenci, 
gerçek öğrenci okulunda çalışırken işyerinin ve 
bütün memleketin huzur ve sükûn içinde bulun
masına göre verimi az veya çok oluyor. 

Cemiyetin huzur ve güvenliği, yaşamak için 
her an teneffüs ettiğimiz hava gibidir. G.P. va
tandaşlar arasında huzur ve güveni tesis etme
yi kalkınmamızın, refah ve saadete ulaşmamızın 
temel şartı saymaktadır. Milletimizin hürriye
tine ve millî varlığımıza kasteden davranışlara 
artık yeter demenin zamanı gelmiştir. Hürri-
yetsiz otorite zulüm doğurur. Ama otoritesiz 
hürriyet önce anarşiye, sonra yine zulme yol 
açar. Kanun hâkimiyeti olmıyan yerde hürriyet
ten de eser kalmaz. 

Bu konuda Sayın Başbakanın Cumhuriyet 
Senatosunda söylediği gibi, «Kanunları Meclis 

yapar, kanunları mahkeme tatlbik eder, o halde 
bizden ne istiyorsunuz, yapmadığımız ne var
dır?» demesini yeterli görmüyoruz. Bir memle
kette huzurun, asayişin ve kanun hâkimiyetinin 
sağlanması her şeyden evvel bir genel hava 
meselesidir. Vazife gören memurun, polisinden 
hattâ adliyede çalışan ve etten, kemikten, histen 
yaratılmış bir fâni olan görevlisine kadar her
kesin Türkiye'de esen umumi havanın, millete 
hâkim olan havanın tesirinde bir ölçüde kalması 
mukadderdir. Türkiye'de suç işlemek tabiî ha
le gelirse, her gün yüzlercesi işlenen bir suçtan 
dolayı bir adamı götürdüğünüz zaman o adamı 
salıvermek daha kolaydır. Türkiye'de suç işle
me âdet haline gelmiştir. 

Dün burada trafik nizamına riayetsizlikten 
bahsedildi. Trafik nizamından komünizmi ya-
saklıyan Anayasa ve Ceza Kanunu maddelerine 
kadar bütün hükümlerin çiğnenmesi tabiî hâdi
se haline gelmektedir. Bayazıt Kulesine Türk 
Bayrağının dışında bayrak asma cüretine kadar 
hâdiselerin uzadığı bir devirde Hükümet, «be
nim. yapacağım ne var?» diyemez, (G. P. sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) Yapacağı 
şeyler vardır. Biz Hükümeti asla şiddete, asla 
kanun dışı bir harekete sevk etmeyiz, Asla böy
le bir şey aklımızdan geçmez. Bi?; Hükümete hiç
bir zaman kanun dışı, hiçbir zaman temel hak ve 
hürriyetlere zarar verecek bir davranışa gir, 
demeyiz. Biz, demokratik rejim ve hürriyet 
inancına sahip insanlar olarak başka bir şey is
tiyoruz. Bu mevzularda daha büyük bir ciddi
yet, fikir alanında yapılmak lâzımgelen mücade
leye daha büyük bir hız verme, hâdiselerin ger
çek yüzünü vatandaşa anlatma ve Türkiye'yi 
komünist propagandasının alabildiğine serbest 
olduğu, ama gerçeklerin söylenmesinin yavaş 
yavaş bir cesaret haline geldiği bir memleket 
olmaktan çıkaracağız. Gerçeklerin rahat söy
lendiği bir Türkiye istiyoruz. (A. P. ve G. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) Gerçek
leri söylemek, Türkiye'de yavaş yavaş cesaret 
haline getiriliyor. 

Arkadaşlar, burada görüyoruz; «mukadder
dir, Türkiye'de bu rejim kurulacaktır.:* diyen
lere karşı hep beraber daha büyük bir azimle, 
daha büyük bir yürekle ve enerji ile dikileceğiz. 
Dünyanın hiçbir yerinde o hürriyetsiz ve baskıcı 
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düzen reyle gelmemiştir. Sovyet Rusya'nın çiz
mesi ile gelmiştir. Türk Milleti ölür, Sovyet çiz
mesi altına girmeyi kabul etmez ve bunun için 
de istedikleri sosyalist düzen Türkiye'de kurul
maz, kurulamaz, arkadaşlarım. (A. P. ve G. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bu anlayışlar içinde konuşmamı tamamlıyor 
ve Türk Milletinin her şeyi sezdiğine, her şeyi 
gördüğüne yürekten inanarak, Türk Milletimizin 
büyük sağduyusuna güvenerek diyorum ki, bu 
vatanın kaderine gizli ve yarı gizli dernekler 
değil, yeraltı teşkilâtları, değil, büyük milletimi
zin hür iradesi hâkim olacaktır ve Türkiye Cum
huriyeti hür bir ülke olarak ilelebet yükselecek
tir. (G. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

Bu iman içinde 1969 bütçesinin milletimize 
hayırlı olması dileği ile yüksek heyetinize G. P. 
Grupunun saygılarını sunuyorum. 

Teşekkür ederim. (G. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Bütçe ve Plân Karma Komis
yonu Başkanı Sayın Mesut Erez Komisyon adına 
söz istemiştir, buyurun Sayın Erez. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
MESUT EREZ (Kütahya) — Muhterem Baş
kan, Millet Meclisinin muhterem üyeleri; Bütçe 
Karma Komisyonu Anayasamızın 94 ncü madde
sine göre faaliyette bulunan bir ihtisas komis
yonudur. Bu itibarla bu kürsüden yapıla-ı po
litik beyanlara cevap vermek veya politik beyan
larda bulunmak üzere huzurunuza gelmedim. 
Ancak çeşitli muhalefet partilerine mensup sa
yın sözcülerin hemen hemen hepsi bütçe açığı 
konusunda burada çeşitli beyanlarda bulundular. 
2 milyar liradan bağlıyarak 1969 bütçesinin açık
larının 4 milyar lirayı bulacağını iddia eden sa
yın sözcüler oldu. Bu beyanlar şüphesiz ki büt
çeyi. Anayasanın 94 ncü maddesine göre geceli 
gündüzlü konuşan Komisyonu ilgilendirir. Bu 
itibarla bütçe açıkları konusunun ne olduğunu 
huzurunuzda anlatmaya geldim. 

Muhterem arkadaşlar; klâsik ve modern büt
çe telâkkilerine gere bütçe açıkları türlü türlü 
mütalâa edilir. 19 ncu asırda bütçe bir taraf
tan gelir kalemlerini, diğer taraftan masraf ka
lemlerini ihtiva eden ve toplam olarak bu rakam
lar arasında denge sağlıyan basit bir vesika idi. 
Bilâhara gerek ekonomik gelişmeye, gerek sos-

— 656 

yal gelişmeye paralel olarak bütçenin bu basit 
şekilde anlayışı değişmiştir ve bu işin nazariya
tında bu konu uzun boylu münakaşalara sebebol-
muştur. Malî muvazene nosyonu yerini eko
nomik denge mefhumuna terk etmeye başlamış
tır. Hattâ ekonomide dengeyi sağlamak için 
bütçenin deflasyon devirlerinde açık vermesi lâ-
zımgeldiğini ve enflâsyon, devirlerinde de büt
çelerin fazla vermesi icabettiğini iddia ve mü
dafaa edenler olmuştur. 

Bunları huzurunuzda zikredişimin sebebi 
bütçe açıklarının derhal «şu kadar milyon lira 
açıktır, binaenaleyh bu gayet kötü bir şeydir,» 
tarzında ifade edilmesinin ilk nazarda doğru 
gibi görünmesine rağmen münakaşaya taham
mülü olduğunu arz etmek içindir. 

Muhterem arkadaşlar, Bütçe Karma Komis
yonu da bütçelerin denk olması lâzımgeldiği 
tarzındaki klâsik görüşün büyük ağırlık 
taşıdığını kabul eder ve ona göre bütçeyi mü
zakere etmiştir, ve hiçbir zaman böyle 4 mil
yar liralık, 5 milyar liralık açıklar ihtiva eden 
bir bütçeyi kabul edip yüksek huzurunuza sevk 
eden bir komisyon gibi kendisini hissetme
mektedir. 

Türkiye'nin bütçeleri 1961 yılından bağlı
yarak şu açıkları vermiştir : 1981 yılında 
639 000 000 lira açık, 1982 yılında 100 000 000 
lira açık, 1963 yılında 5 000 000 lira fazla, 
1984 yılında 613 000 000 lira açık, 1905 yı
lında 900 000 000 lira açık, 1966 yılında 
690 000 000 lira açık, 1967 yılında 98 000 000 
lira fazla. 

Şimdi burada bir de şu hususu arz etmek 
isterim : Sayın hatiplerin birçoğu bütçe açık
larından bahsettikten sonra bir de Hazinenin 
nakit açığından, nakit durumundan bahset
mişlerdir. Bu iki açık haddizatında birbiri
nin aynı gibidir. Hazinenin nakit açığı 
bütçe açıklarının birikmiş bir şeklidir. Bina
enaleyh, öyle iki türlü açık varmış gibi müta
lâa yürütüp bu açıklar üzerinde burada uzun 
boylu beyanda bulunulması fikirleri bu nok
tada yanlış düşünmeye sevk edecek mahiyet
tedir. 

Bütçe açıkları konusunu incelerken Yeni 
Türkiye Partisinin sayın sözcüsünün bir be
yanına burada temas etmeden geçemiyeceğim : 
«1967 yılı bütçesi 98 000 000 fazla ile kapan
mış olabilir, ama bu, bu bütçenin denk oldu-
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ğunu göstermez, çünkü bu bütçede istikraz 
rakamı vardır, istikraz da bir açığı ifade 
eder.» tarzında mütalâada bulundular. 

Muhterem arkadaşlar, istikrazları açık ka 
bul edince, mesele bundan da ibaret değil
dir. Bütçelerimizde plânlı devreye girdikten 
sonra tasarruf bonoları vardır, mecburi bir 
iç istikraz kalemidir, karşılık paralar vardır, 
bunların büyük bir kısmı dış borçlanmadan 
mütevellittir ve nihayet istikraz vardır. Bu 
üç kalemi açık olarak kabul etmek, bütçenin 
açıkları gibi mütalâa etmek doğru mudur, 
değil midir; bu konu üzerinde düşünmek gere
kir. Bunları tetkik ederken gayet tabiî büt
çelerdeki borç ödemeleri ödeneklerini de nazarı 
itibara almak icabeder. 

Ayrıca, burada geldiğimiz nokta şudur : Kal
kınmanın yükünü sadece bugünkü nesillerin 
omuzlarına mı yüklemek doğrudur, yoksa, bu
günkü nesillerle birlikte gelecek nesillerin 
de kalkınmanın yüküne iştirakini sağlıyacak 
bir yol mu bulmak doğrudur? Türkiye'nin eko
nomik kalkınmasını sağlamak için bilfarz de
mir çelik fabrikaları yapıyorsunuz, yollar ya
pıyorsunuz, sulama kanalları açıyorsunuz, 
elektrik santralleri kuruyorsunuz; bunlar hep 
istikbale bakan, tesirlerini geniş ölçüde istik
balde gösteren yatırımlardır. Şu halde bütün 
bu yatırımların yükünü bugün yaşıyan nesil
ler mi çekmelidir? Bu açıdan bakınca elbet
te ki borçlanma yolunun, borçlanma ile elde 
edilen paralar yatırımlara sarf edilmek ka
yıt ve şartiyle, doğru bir yol olduğu neticesine 
varılır ve bu açıdan bakınca da iç ve dı§ borç
lanmanın bütçelerde bir açık telâkki edilemi-
yeceği sonucuna ulaşılır. 

1969 yılı bütçesinin açıklarından bahseden 
sayın sözcü arkadaşlarımız, - Sayın Feyzioğlu'-
nu bundan istisna etmek icabeder - Şu hataya 
düşmüşlerdir: 1968 yılı tahsilat rakamını ele 
alıp bunu 1969 yılı bütçesinin gelirleri ile mu
kayese ederek, «Şu kadar milyar lira açık 
vardır.» tarzında mütalâa yürütmek yanlış
tır. Sayın Feyzioğlu bu hatayı işlemediği için 
bunu burada belirtmek icabeder. Kendisinin 
burada geniş ölçüde zikrettiği hususlarla mu
tabıkız. Ben de ilâve olarak bu konuda şunu 
söylemek isterim: 1968 yılının tahsilâtına men
fi yolda tesir eden bâzı unsurlar olmuştur. Bu 
menfi unsurlan 1969 yılında da aynen tesir 

edeceğini kabul ederseniz, o zaman salim bir 
mukayese yapmış olursunuz. Halbuki bu un
surların aynen 1969 yılında da tesir icra etmi-
yeceği bütçenin tetkikinden anlaşılmaktadır. 
Tekel Genel Müdürlüğü tekel safi hasılasından 
800 - 900 000 000 lira civarındaki bir borcu
nu Hazineye bu yıl yatıramamıştır. Safi hasılat 
olarak gelir olarak bu Genel Müdürlük bu pa
rayı elde etmiştir ve fakat bunu maliyeye ya
tırması icabederken, destekleme mubayaaların
da kullanmak zorunda kaldığından, bunu ya
tıramamıştır. Bunu bertaraf etmek için bütçeye 
bu sene 470 milyon lira bir transfer ödeneği 
konulmuştur. Ayrıca Yüksek Mecliste konu
şulacak olan bir tasarıda, tekel safi hâsılatı 
gider vergisine kalbediılmektedir. Bunların müs-
bet tesirleri nazarı itibara alınacak olursa, 
önümüzdeki yıl tekelin aynı durumda olmı-
yacağı neticesine varılır. 

Şeker şirketi, de; keza 200 - 300 milyon lira 
bir borcunu Hazineye ödememiştir ve trans
fer ödenekleri arasında şeker şirketine veri
lecek paralar da vardır. Bu şirket de gelecek 
sene aynı durumda olmıyacaktır. 

Ayrıca, 933 sayılı Kanun tatbikatından ola
rak, geniş çapta gümrük vergilerinde ve it
halden alınan istihsal vergilerinde muafiyet-
Isr uygulanmıştır. Gerek Plânlama Teşkilâtı, 
gerek Gümrük ve Tekel Bakanlığı bu vergi
lerde önemli teciller yapmışlardır, önümüz
deki yıllarda da aynı tarzda hareket edecek
lerini şimdiden kabul etmek ve ona göre büt
çe açıkları iddia etmek nazari olur. 

Bu menfi unsurları bertaraf ederseniz, 1968 
yılı tahsilatının 21 milyar 700 milyon lira gibi 
bir rakama ulaşacağı neticesine varılmakta
dır. Halbuki 1968 gelir tahminleri 20 milyar 
700 milyon lira idi. Normal artışları bunun 
üzerine ekliyecek olursanız ve finansman ka
nunun getireceği gelirleri de nazarı itibara 
alacak olursanız, -bunun mantıki neticesi ola
rak, böyüe 4 milyar, 2 milyar gibi açıkların 
fevkalâde hayali rakamla olduğu kendiliğin
den anlaşılır. 

Bu mütalâalarım, Karma Bütçe Komisyo
nunun huzurunuza öyle 4 milyar gibi, 3 milyar 
gibi, 2 milyar gibi açıklarla bir bütçe kabul 
edip sevk etmediğini anlatmaya kâfidir. , 
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Benim ikinci olarak temas edeceğim nokta; 
iptal edilen ödeneklerle ek ödenekler konusu
dur. 

Muhterem arkadaşlar, zaman zaman çeşitli 
hatipler buraya çıktıklarında, ek ödenekleri 
nazara alıp bütçenin açıklarının bunlarla daha 
da arttığını ifade ederler ve iddia edenler. Bâ
zı hatipler de iptal edilen ödenekleri ele alır
lar ve «Plânın harcama hedeflerine ulaşılmı-
yöJ, harcamalar yapılmıyor» tarzında teııkii-
de bulunurlar, iptal edilen Ödeneklerle ek öde
nekleri birlikte mütalâa etmek nedense pek 
aklımıza gelen işlerden olmuyor. Şimdi ben 
bunu arz edeceğim. 

1961 bütçesinde 577 milyon lira ek ödenek 
alınmışta.', 839 milyon lira ödenek iptal edil
miştir. Görüldüğü üzere, hemen hemen bir
birine müsavi. 1962 yılında 212 milyon lira ek 
ödenek, 1 milyar 288 milyon lira iptal edilen 
ödenek. 1963 te 385 milyon lira ek ödenek, 998 
milyon lira iptal edilen ödenek. 1964 te 585 mil
yon lira ek ödenek, 1 milyar 261 milyon li
ra iptal edilen ödenek. 1965 te 1 milyar 352 
milyon lira ek ödenek, 1 milyar 273 milyon li
ra iptal edilen ödenek. 1966 da 1 milyar 189 mil
yon lira ek ödenek, 1 milyar 164 milyon ilira 
iptal edilen ödenek, 1967 de 862 milyon lira ek 
ödenek, 1 milyar 204 milyon lira iptal edilen 
ödenek. 

Ek ödenekler konusunda yıl içerisinde der
piş olunamıyan, yıl içerisinde düşünüilemiyen 
masrafların yapılmasını temin için sevk edi
len ek ödenek kanunlarından bahsetmek müm
kündür ve bu bir normal muameledir. Görül
düğü gibi, yıllardan beri Türkiye'nin bütçele
rinde böyle yapılmaktadır. 

İptal edilen ödenekler konusuna gelince; 
Muhterem arkadaşlar, bütçeler evvelâ bir ta
rafta masraf tahminlerini, diğer tarafta ge-
lir tahminlerini ihtiva eden bir cetveldir. Bu
nun ana sütrüktürü budur. Bütçelere şu ka
dar milyar lira ödenek konuldu diye, bu öde
neği behemahal sarf etmek mecburiyeti yoktur. 
Esasen bütçeler bu ödeneğin sarfı için hükü
metlere mezuniyet veren, hükümetlere izin ve
ren birer kanundur. Demek ki, hükümetler is
terlerse bu mezuniyete istinaden bu ödeneklerin 
tamamını sarf ederler, isterlerse bir kısmını sarf 

i etmezler, tasarruf ederler, işin mahiyetinde bu 
; vardır.Binaenaleyh hukukî bir muameledir. 
I Bir de bu konuda şunu söylemek isterim. 
| ödenek iptalini tenkid eden arkadaşlarımızla şu-
I nu sormak isterim: Bu ödenekler iptal edilme-
; yip sarf edilseydi ne olacalkfcı? Açık finan&manı-
! na mı gidilmesi istenilmektedir? Bu defa da bu-
'. raya gelip, «enflâsyona gidiyoruz» diye bu mu-
l ameleyi tenkid edeceklerdi. 
I Mııbtereim arkadaşlar, işin esası ve mahi-
! yeti şu: şu elimdeki belge Plân hedefleri ve stra-
; tepsidir ve bu belgede yazıyor, okuyarak huzu-
| runuzu işgal etımiyeceğim, Birinci Beş Yıllık 
i Plânda da aynı ilke vardı Türk ekonomisinin 
I istikrar içerisinde kalkınması lâzımdır, istikrarı 

bozarak bir kalkınma plânda ve programda der
piş olunmamıştır. Bilâkis bunun kötülüğü anla
tılmıştır. Şimdi istikrar içinde kalkınmayı temin 
etmek için, gelmiş geçmiş bütün Hükümetler 
icaibında mecburi tasarrufa gitmişlerdir ve git
mektedirler. Bu ödenek iptallerinin bir kısmı 
da bundan ileri geliyor. Demek ki, biz, plân il
kelerinden birinin tatbikatı karşısındayız, istik
rarı muhafaza için sarfedilen çabalan ise tak
dirle karşılamak lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, benim huzurunuz
da temas edeceğim üçüncü konu; «yüzde 7 kal
kınma hızına ulaşıldı mı, ulaşılmadı mı?» me
selesidir. 

«Yüzde 6,7 riisflbetinde ortalama olarak kal
kınma hızı sağlanmıştır, bu övünülecek bir 
husustur», diye raporumuzda bir kayırt mevcut
tur. Sayın Alican bu konuda bir iyimserlik için
de olduğumuzu ve Bütçe Komisyonunun rapo
runda da bu cümle ile bu iyimserliğe iştirak 
olunduğunu ifade ettiler. 

Muhterem arkadaşlar, Senato'da bütçenin 
müzakeresi sırasında bir sayın sözcü, raporu
muza kaydettiğimiz bu cümleyi görsnemezlikten 
gelerek, raporumuza kaydettiğimiz diğer husus
lardan birer fıkra alarak; «harcama hedeflerine 
ulaşılamamıştır, kalkınma, plânın istediği yönde 
olmamıştır», tarzındaki cümleleri raporumuzdan 
alarak plân uygulamalarında, plân tatbikatında 
ınuvaffa/k olunamadığını beyan etti ve buna de
lil olarak da bizim raporıımuzdaki bu ve bu
na benzer bâzı fıkraları gösterdi. Anlaşılan ger
çekçi dokümanların kaderi bu. Gerçekçi ve ob
jektif bir şekilde hazırmış olan dokümanları 
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mütalâa edenler, bunlardan kendi düşüncelerine 
uygun bir tarzda bâzı cümleleri alıp bunlara 
istinaden bâzı fikirler ileni sürebiliyorlar. El
betteki «7 kalkınma hızına ulaşılmıştır», deyip 
işi orada bitirmek ve başka bir mütalâa bulun
mamak, «plânın istediği noktada bir gelişme 
sağlanmış mıdır, sağlanmamış mıdır?» bunları 
tahlil etmemek doğru olmaz idi. Ancak bizim 
raporumuzda bu tahliller yapılmıştır. Bunlardan 
birkaç cümleyi huzurunuzda okuyacağım. 6 ncı 
sayfada: 

«Bununla beraber, az gelişmiş ekonomilerin 
güçlükleri ve sıkıntıları memleketlimi ?de tama
mıyla atlatılmış değildir, özellikle genel geliş
menin durumuna ve ayrıntılarına inildiğinde 
bâzı âksıyan noktalar olduğu görülmektedir. 
Her ne kadar Birinci Beş Yıllık Dönemde or
talama % 6,7 yi bulan bir gelişme hızı sağlan
mışsa da, her yıl görülen gelişme birbirinden 
farklı olmuştur. 1963 ve 1968 yıllarında öngö
rülen gelişme hızının aşılmış olmasına karşılık 
1964 ve 1965 yıllarında öngörülen gelişme hızı
nın oldukça gerisinde kalınmıştır. 

Birinci Beş Yıllık Plân döneminde ekonomik 
gelişmenin önemli dalgalanmalar göstermesinin 
başlıca iki nedeni vardır! Bunlardan biri 
konjoktürel değişmeler ve diğer tarımsal ürün
lerde yıldan yıla kaydedilen azalıp çoğalmalar
dır. Bilhassa 1864 ve 1965 yıllarında fiyatlarda 
arka arkaya görülen düşüş ve yükseliş eğilim
leri ekonomimizin gelişme durumunu olumsuz 
yönde etkilemiştir. Diğ,er yandan hava şartla
rına bağlı olarak tarımsal ürünlerin bâzı yıllar
da önemli bir artışa karşılık bâzı yıllarda ise 
kayda değer bir gelişme göstermeyişi, ekono
mik kalkınmanın dalgalanmalarında bir etken 
olmuştur.» Dedikten sonra sanayi sektöründeki 
gslhme ne durumda olmuştur, bunu da burada 
arz etmişiz ve şu cümleler burada okunmakta
dır: 

«PlPnh kalkınma döneminde sanayi sektö
rü, tarım sektöründe görülenin aksine sürekli 
ve istikrarlı bir gelişme seyri göstermiştir. 
1983 yılında % 8 olan sanayi sektörünün geliş

me hızı devamlı şekilde yükselerek 1967 yılında 
% 12,3 ü bulmuştur. 1963 - 1967 yıllarının or
talaması % 9,7 gelişme hızını vermektedir. 
Plânda öngörülen % 12,2 gelişme hızına naza
ran ortaya çıkan geri kalma daha ziyade ilk 
yıllardaki gerçekleşmenin düşük oluşundandır.» 
Bu ilk yıllarda da bugünkü Hükümet işbaşında 
değildi, «ikinci Beş Yıllık Plân döneminde sa
nayi sektörü için % 12,0 gelişme hızı öngörül
müştür. Buna kargılık 1968 yılı tahminlerine 
göre % 10,5 nisbetinde bir gelişme hızı sağla
nacağı anlaşılmaktadır.», 

Muhterem arkadaşlar, 
Görüldüğü üzere Bütçe Karma Komisyonu 

raporunda % 6,7 kalkınma hızını hangi sektör
lerde ne miktar başarı elde etmişiz. Bu açıdan 
inceliyerek bâzı mütalâalarda bulunmuştur ve 
yapılması gereken de budur. Sadece % 6,7 kal
kınma hızına ulaşmışız diye bir iyimser görüş 
serd etmekle yetinmemiştir. Ancak, şunu da 
ifade etmeye mecburum: 

Muhterem, arkadaşlar. \ 
Elbetteki nerede başarıya ulaşılmış ise şu 

nciktada sevindirici bir muvaffakiyet elde edil
miştir, başarıya ulaşmışındır diye bunu ifade et
mek lâzımdır. Nerede de başarıya ulaşılamıyor, 
aksıyan yerleri neresi ise onları da yazmak lâ
zımdır. Bu başarıya ulaşılan hususlar da Cum
huriyet hükümetlerinin, Meclislerin ve Türk 
Millç'tinm başarısıdır. % 6,7 nislbefdnde bir kal
kınma hızı elde edilmiş ise, elbetteki bu bir 
başarıdır, bunu küçümsemek doğru olmaz. 
Daha iyisini yapabilmemiz için hangi noktaları 
düzeltmemiz icaibeder, bunu da elbetteki bura
da söyliyeceğiz ve yazacağız. 

Muhterem arkadaşlar, huzurunuzdan ay
rılırken Bütçe Karma Komisyonunun bu sene-
ki faaliyetleri huısusnda Komisyon için iltifat-
k*r ve takdirkâr sözler söyleyen mnMerem ha
tiflere komisyonumuz aidına teşekkürlerimi arz 
ederim. Hepinizi, saygı, ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Saat 14,30 da tekrar toplan
mak üzere Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 12,67 

...... 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili İsmail Arar 
KÂTİPLER : İsmet Kapısız (Konya), Ramazan Tekeli (Urfa) 

BAŞKAN — 50 nci Birleşimin İkinci Ottıru 
munu açıyorum. 

1969 yılı Bütçe kanun tasarısının tümü üze
rinde söz sırası A. P. Grupu adma Sayın İbra
him Etem Kılıçoğlu'nundur. Buyurun Sayın Kı-
lıçoğlu. (A. P. sıralarından alkışlar) 

Saat 14,32 Saym Kılıçoğlu. 
A. P. GRUPU ADINA İBRAHİM ETEM 

KILIÇOĞLU (Giresun) — Saym Başkan, muh
terem milletvekilleri; 1969 malî yılı genel ve 
katma bütçeler kanun tasarılarının tümü üze
rinde Adalet Partisi Meclis Grupımun görüşle
rini arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. 
Bütçelerin vatan ve milletimize hayırlı ve uğur
lu olmasını diliyor ve Yüksek Heyetinizi Gru-
pum adına saygıyla selâmlıyorum. 

Muhterem milletvekilleri, malûmları olduğu 
üzere, bütçelerin tümü üzerinde başîıyan bu mü
zakerelerde hükümetlerin geçmiş bir yıllık ic
raatının ve görüşme konusu yıl bütçelerinin bu 
icraatı nereye kadar vardıracağının veya var-
dırabileceğinin ekonomik, sosyal, kültürel ve 
politik yönlerden muhasebelerinin de yapılması 
âdet olmuştur. Esasen demokratik bir ülkede 
başka türlü olması elbette düşünülemez. Hiç 
şüphe yoktur ki, görüşmekte olduğumuz bütçe
lerin Adalet Partisi iktidarının dördüncü senesi 
bütçesi olmak ve bütçe tatbikatının devam et
tiği yıl içinde de genel seçimlere gidilmesi ba
kımından önemi bir kat daha artmış bulunmak
tadır. Yapılacak muhasebenin demokratik, me
deni ve büyük bir vatanperverlik ve hakşinas
lık ölçüleri içinde yapılmasından grupumuzun 
büyük bir memnuniyet duyduğunu samimiyetle 
ifade etmek isterim. 

Beş parti grup sözcüsünün 12 saate yakla
şık bir tenkid ve ileri sürdükleri mülâhazalara, 
İktidar Grupu olarak ayrılmış 2,5 saatlik bir 
zaman içinde, bütün tenkidleri cevaplıyacak, 
karşılıyacak ve görüşlerimizi ifade edecek ve 

bunun yanında, 1968 yılı bütçe tatbikatının ne 
olduğunu, 1969 bütçesi ile neleri tahakkuk et
tireceğimiz hususlarına tüm bu tenkidleri kav-
nyacak bir cevabın verilmesinin de zorluğunu, 
hattâ mümkün olmadığını takdir buyuracağı
nızdan eminim. Esasen parti sözcülerinin bir 
kısmı 1968 yılı bütçe tatbikatını bir yana it
mişler, 1969 bütçesi üzerinde, sadece bütçe üze
rinde konuşmuş olmak gibi bir duruma girebil
mek için bâzı mülâhazalar serdetmişler. Bu
nun yanında, mensuboldukları partilerin pro
pagandasını yapar bir durum içerisine girmiş
lerdir. Nitekim bâzı sözcüler sözlerinin başında 
kapkaç düzeninden, soygunculuktan, vurguncu
luktan, sosyalist, bağımsız Türkiye'den, uydu, 
ikinci kurtuluş savaşı gibi alışılagelmiş, çok za
man yadırganmış bâzı tâbir ve terimlerle bu 
mütalâalarını ileri sürmüş bulunmaktadırlar. 
Eğer Türkiye'de, hakikaten söylendiği gibi, bir 
kapkaç düzeni, bir sayguncu ve vurguncu dü
zeni var ise, bu düzeni kimlerin kurduğunu, 
kimlerden miras kaldığını zamanı gelince, üze
rinde ehemmiyetle durmak suretiyle, cevaplan
dırmaya çalışacağımız tabiîdir. 

Muhterem milletvekilleri, Bütçe Karma Ko
misyonunda ve Cumhuriyet Senatosunda ve 
Yüksek Meclisinizde bütçe müzakereleri üzerin
de yapılan konuşmalarda muhalefet partisi söz
cüleri görüşlerini ifade etmiş bulunmaktadırlar. 
Dikkatle izlediğimiz bu görüşlerin tenkid, te
menni ve alışılagelmiş tariz ve tecavüz dozu ne 
olursa olsun ve nereden gelirse gelsin memle
ketimiz yararına olduğuna inandığımız husus
lardan âzami şekilde istifade edeceğimize ve 
hürmetle karşıladığımıza inanmanızı hassaten 
rica ederim. 

Şüphe yoktur ki, muhalefet gruplarınca ile
ri sürülen ve daha önceden bilinen bâzı politik, 
başka bir deyimle, rejimle ilgili muayyen hu
suslar hakkındaki kesin ve açık görüşlerimizi 
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de ifadeden geri kalmıyacağız. Meselelerin ber
raklığa kavuşmasında, memleketimizin hali ve is
tikbali takımından büyük yararlar gördüğümü
ze kaaniim, 

Muhterem milletvekilleri, memleketimizin 
anameselelerini her parti veya şahısların kendi 
açılarından görme, değerlendirme ve tatbik 
yıllarını aramalarına, Anayasamızın ve kanun
larımızın tesbit eylediği hudut ve sınırlar için
de kalmak şartiyle, saygı duymaktan başka el
bette yapılacak bir şey yoktur. Demokratik bir 
düzen ve nizam içinde başka türlü düşünmek de 
mümkün ve muteber değildir. 

Konuyu dağıtmamak için bâzı anameseleler-
de grupumuzun açık ve kesin inançlarını arza 
çalınacağım. 

Anayasamızın 2 nci maddesinde; «Türkiye 
Cumhuriyeti, insan haklarına ve başlangıçta be
lirtilen temel ilkelere dayanan, millî, demokra
tik ,lâyik ve sosyal bir hukuk devletidir.» hük
mü ile Cumhuriyetimizin nitelikleri tadadedil-
miş bulunmaktadır. Bu açık ve kesin hükmü 
kendi çalışmalarına yorumlıyan bir parti veya 
iki kişi Cumhuriyeti; sosyal bir devlettir veya 
sosyal bir hukuk devletidir, diye bir ucundan 
alarak kendi görüş ve kanaatlerini, hattâ par
tisinin görüş ve kanaatlerini "millete malet-
meye kalkışamaz. Aksi takdirde bu nitelikler 
içerisinden «millî» mefhumunu alarak, onun da 
ayrı bir istikamette kendine göre Cumhuriyet 
nitelemesi mümkündür. Veya bir başka siyasi 
parti veya kişinin «lâyik» anlamını kendi iste
ttiği sekle sokarak bir Cumhuriyet araması da 
mümkün olabilir. Böyle bir davranış A. P. ola
rak bizim görüşlerimize asla uymamaktadır. 
Biz Cumhuriyetin niteliklerinin ne olduğu so
rulduğu anda, şu sıraladığım; demokratik, mil
lî, lâyik ve sosyal bir hukuk devleti kavramla
rını içine alan bir görüşe sahip bulunmaktayız. 

Burada bir nokta üzerinde ehemmiyetle dur
mak istiyorum. Y. T. P. sözcüsü Sayın Alican 
bu madde üzerinde görüşlerini ifade ederken, 
burada sıralanan ilkelere şahsiyet kazandır
mak lâzımgeldiği üzerinde durdular ve bundan 
hâsıl olacak tereddütlerin memlekete, vatana 
zararlı olacağını ifade ettiler. Hemen şunu ilâ
ve edeyim ki, Cumhuriyetin niteliklerinin ta-
dadedildiği bu madde.bir gönül ve şuur birliği
ne varabilmek için bâzı ayırımlardan sakın

mak icabeder. Nitekim Anayasamızda ister ik
tidarda olsun, ister muhalefette olsun bütün si
yasi partilerin demokratik hayatın vazgeçil
mez unsurları kabul edildiğine ve bu böyle ol
duğuna göre, Anayasamızın ikinci maddesini 
anlayışta şuur ve gönül birliğine varmaktan 
başka çare göremiyorum. 

Aksi takdirde bu maddedeki ilkelere şahsi
yet kazandırmanın mümkün olmadığı inancın
dayız. Eğer, sosyal devlet ilkesinden bir sosya
lizm çıkarılırda, «Eğer Türkiye bağımsız bir 
sosyalist Devlet olacaktır», diye bu kürsüden 
ifade edilirse, hemen ifade edeyim ki; bütün 
Atatürkçüler, bütün milliyetçiler, laisizme gö
nülden inananların, Türkiye Devletinin, Türki
ye Cumhuriyetinin Atatürk'ün kurduğu ve ebe
diyen yaşıyacak bir Devlet olduğuna inananla
rın buna karşı çıkması icabeder. 

Aksi takdirde herkes kendi yönünden, kendi 
anlayışına göre Anayasayı bir kelimesinden ve
ya bir ucundan tutarak, kendi kanaatlerinin, 
kişisel görüşlerinin bütün millete maledildiği 
^İM ımhircarcı bir tutum içine girmiş olur. 

Esasen Türkiye'nin çektiği sıkıntıların ba
şında bize miras kalan inhisarcı düşüncelerin 
hâlâ ortadan kalkmamış olmasıdır. Sırası gelin
ce mevzua yine döneceğimi ifade etmek iste
rim. 

Muhterem milletvekilleri; yine Anayasamı
zın 4 ncü maddesine; «egemenlik kayıtsız şartsız 
Türk Milletinindir. Millet, egemenliğini, Ana
yasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organlar 
eliyle kullanır. 

Egemenliğin kullanılması, hiçbir suretle belli 
bir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiç
bir kimse veya organ, kaynağını Anayasadan al-
mıyan bir devlet yetkisini kullanamaz» hükmü 
vardır. 

Böyle Anayasası olan bir millet ve onun fert
leri, Türkiye'de demokrasiyi ortadan kaldıracak 
bir düşünceyi, bir fikri - samimî olarak Cumhu
riyeti inanıyorsa - savunmaması icabeder. Nite
kim, Anayasanın 19 ve 20 nci maddelerini ele 
alarak «herkes vicdan, düşünce ve kanaat hür
riyetine sahiptir» diye sadece bu maddedeki dü
şünce hürriyetine sahiptir hükmüne dayanarak, 
fert olarak, cemiyet olarak, parti olarak siz bir 
zümreye veya kaynağını Anayasadan almıyan 
her hangi bir ferde, millete aidolan egemenliğin 
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kayıtsız şartsız olduğu hakikatini, inancını, hük
münü bir tarafa iterek, «ben istediğimi söyliye-
bilirim, istediğimi düşünebilirim» diye böyle bir 
yetkiyi başkasına devretmeye kalkışırsanız, A. P. 
li olarak, Türk Milleti olarak karşınıza çıkaca
ğımızı şimdiden bilmenizi hassaten rica ederim. 

Hiçbir kimse ülkesi ve milletiyle bir bütün 
olan Türk Devletini birbirine düşürücü, bölücü; 
huzur, barış ve güveni bozucu bir davranışa gi
remez, girmemelidir. Hiçbir kimse veya parti, 
Cumhuriyetin niteliklerini kendi görüşüne uy
gun ve tek yönttü bir anlayışa uyduramaz. Bu 
vesileyle şunu ifade etmek isterim ki, grupumuz 
Anayasa nizamının bu anlamda korunması için 
Hükümetin pek yakında Büyük Meclislere tevdi 
edeceği kanun tasarısını memnunlukla karşıla
maktadır. 

Muhterem milletvekilleri; milletimizi muasır 
medeniyet seviyesine ulaştırmak, millî birlik şu
uru içinde daima yücefltmek, insanlık hak ve 
hürriyetlerini, millî dayanışmayı, sosyal adaleti, 
ferdin ve toplumun huzur refahını gerçekleştir
mek için Anayasamız bâzı yenilikler getirmiş bu
lunmaktadır. 

Bu yeni kuruluş ve müesseselerin neler oldu
ğunu sıralıyacak değilim. Fakat, bu kuruluşlar
dan bâzılarının çalışma ve hukukî statüleriyle 
ve tatbikatta görülen aksaklıklar nedenleriyle 
muhalefet partileriyle aramızda görüş ayrılığı 
vardır. Sırası geldikçe bunları nedenleriyle arza 
devam edeceğim tabiîdir. 

İktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı de
mokratik yollarla gerçekleştirmek, bu maksat
la millî tasarrufu artırmak, yatırımları toplum 
yararının gerektirdiği önceliklere yöneltmek ve 
kalkınma plânlarını yapmak Devletin görevle
rindendir. 

Bizden önceki iktidarlar bu nedenlerle Dev
let Plânlama Teşkilâtını kurmuşlar ve Birinci 
Beş Yıllık Plânı hazırlıyarak uygulamaya baş
lamışlardır. Bu plânın iki senesi A. P. iktidarı 
tarafından uygulanmış ve iktidarımız ikinci Beş 
Yıllık Plânı hazırlıyarak bunun birinci senesini 
uygulamış, ikinci senesini uygulamak için de ha
zırladığı bütçeyi yüksek huzurlarınıza takdim 
etmiş bullunmaktadır. 

Hemen şunu ifade edeyim ki, 1968 -1972 yıl
larını kapsıyan İkinci Beş Yıllık Plân, A. P. ik
tidarının maziden devralman hata ve imkânsız

lıklara rağmen gerçekleştirmek istediği iktisadi, 
sosyal ve kültürel kalkınmanın bütün özellikle
rini taşımaktadır. 

Nitekim, Sayın Başbakanımız, plân hedefleri 
ve stratejisinin önsözünde; «İkinci Beş Yıdlık 
Plânın memleketimizin gerçeklerine, milletimi
zin arzu ve ihtiyaçlarına âzami derecede uygun 
olmasına büyük itina gösterilmiştir. Zira inan
cımız odur ki, memleket gerçeklerini ve milletin 
arzu ve temayülünü göz önünde tutmıyan bir 
plân hayatiyetten mahrumdur.» sözleriyle plâ
nın nasıl odması lâzımgeldiği hususundaki A. P. 
ve onun iktidarının görüşlerini ifade etmiş bu
lunmaktadırlar. 

Bu nokta üzerinde duruşumun bir nedeni de 
şudur : T. I. P. sözcüsü hazırlanan Birinci Plân
da tesbit olunan hedeflerden, sanayii geliştir
me, sanayie ağırlık verme, başka bir deyimle ka
mu sektörünün ağırlık kazanmış olması bakı
mından bâzı ihtirazi kayıtlarına rağmen, Birinci 
Plânla bâzı mutabakatları olduğunu ifade etmiş
lerdir. 

Öyfle anlaşılıyor ki, İkinci Beş Yıllık Plânın 
memleketin gerçeklerini, milletin arzu ve tema
yülünü göz önünde bulundurarak hazırlanması 
bakımından sayın T. i. P. sözcüsünün pek ho
şuna gitmemektedir. O, biraz evvel de temas 
ettiğim gibi, Anayasanın her hangi bir hük
münü kendi anlayışına, partisinin anlayışına 
uygun olarak mütalâa etmekte ve böyle bir 
düşüncenin dışına çıkıp da, hazırladığınız 
plân memleketin gerçeklerini kapsıyor, milis
tin arzu ve iradesine uygun oluyor ise, onu 
kabul etmemek, ondan yana olmamak kararın
dadır. Bunu, Büyük Mecliste ifade etmiş bu
lunmaktadırlar. 

Sırası geldiğinde milletin arzu ve iradeleri
ne uyan bir plâna neden taraftar olmadık
larını, hakiki niyetlerinin ne olduğunu kısaca 
teşhise çalışacağım. 

Muhterem milletvekilleri; ileri sürülen ten-
kidlere genel anlamda cevap teşkil edeceği 
kanaati ile plân hedefleri ve stratejisinden kı
saca bâzı hususları arz etmek isterim. 

1. Kalkınma demokratik düzen içinde ve 
demokratik yollarla olacaktır. 

2. Kamu ve özel teşebbüsün yan yana bu
lunduğu Türk ekonomisinde karma ekonomi
nin kuralları göz önünde bulundurularak 
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kalkınma plânı kamu sektörü için emredci, 
özel sektör için yol gösterici ve destekleyici, 
fertlerin teşebbüs gücünü ortaya çıkarıcı ve 
geliştirici ölçüde olacak. Kamu ve özel teşeb
büs birbirini rakip vs diğerini köstekleyici 
değil, birbirini tamamlıyan iki unsur olacak
tır. 

3. Kalkınmanın, Anayasamızda teminat al
tına alınmış hak ve hürriyetler korunarak, 
halkın geçim seviyesi erişilenin altına düşü
rülmeden gerçekleştirilmesi esastır. Bu anlayış 
içinde sosyal adalet ilkesi fakirlikte fertlerin 
eşitliği değil, artan gelir ve yükselen refah
tan dengesizlikleri giderici yönden herkesin 
adaletli bir pay alarak yaşama seviyesini yük
seltmek ve fertlerin kalkınmanın gerektirdiği 
fedakârlıklara kendi güçleri oranında katıl 
malarını sağlamak. 

Bu nokta üzerinde ehemmiyetle duruşumur 
nedeni şudur : önce Türk Millefni kalkmdı 
racağız. Nasıl kalkındıracağız? Demokratik 
yollarla ve demokratik nizam içinde kalkmdı 
racağız. Bunun yolu bir karma ekonomi dü
zeni içinde olacaktır ve bu kalkınma yapılır
ken Anayasamızın teminat altına almış bu
lunduğu hak ve hürriyetler korunucak, hal
kın geçim seviyesi erişilenin altına düşürülmi 
yecek ve bunun yanında sosyal adaleti fert
lerin fakirlikte eşit olmaları gibi bir anlayışın 
içine girilmiyecektir. 

Şimdi, plânın nasıl olması lâzımgeldiği hu
susunda, sosyalist olduğunu, bağımsız bir Tür 
kiye şarkısını söyliyen bir parti sözcüsü; «bn 
plânda fertlerin yaratıcı gücünden istifade 
edilmeye lüzum yoktur» ve hemen ona yakır 
olan diğer bir parti; fertlerin giriştiği teseb-
lerin mutlaka zavallı halkı, dar gelirliyi sö 
mürdüğünü, söylemekte, ama bunun hudut ve 
şümulünün ne olduğunu ifade etmemektedir. 
Acaba, karma ekonomi düzeni içinde özel 
sektörün yeri ve payı ne olsun, kamu sektö
rünün yeri ve payı ne olsun münakaşasının 
bütçenin tümü üzerinde yapılan görüşmeler 
sırasında değil, Bes Yıllık plânların hasırlan
ması zamanında yapılmasının ameli ve fiilî fay
dası vardır. Bugün îkinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânı hazırlanmış ve yürürlüğe konmuş bulun
duğuna göre, bu noktalarda karma ekonomi 
düzeninde özel ve kamu sektörünün payının ve 
hedefinin ne olduğu münakaşasının yapılması, 

sadece kendi partilerinin veya bâzı görüşlerin 
umumi efkârda iz bırakmasını temine mâtûf ol
duğunu kabul etmek icabeder. 

Muhterem milletvekilleri; görüşülmekte olan 
1969 malî yılı genel ve katma bütçe tasarıları 
tkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının ikinci yı
lında uygulanacaktır. Yüksek malûmlarıdır ki, 
yıllık program daha önce hazırlanarak Resmî 
Gazete ile neşir ve ilân olunmuştur. 1969 bütçe 
tasarıları îkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının 
bu yıla ait hedeflerine isabet eden dilimini bu 
programı realize etmek için hazırlanmış ve Yük
sek Meclislere takdim olunmuş bulunmaktadır. 

Muhalefet sözcüleri arkadaşlarımızdan bâzı
ları Adalet Partisi ve Hükümetlerinin kalkınma 
plânı ve yıllık programları ciddiye almadıkları
nı, cok zaman yazılanın ve söylenenin tatbika
ta uymadığını ifade etmektedir. Bu tenkitlerin 
hakikatlerle ne derece ilcisi bulunup bulunma
nınım, plân tatbikatının üc senelik neticelerini 
gözden geçirerek kıymetlendirmeye çalışacağım. 

Mâruzâtımın sonunda görülecektir ki, ileri 
sürülen mütalâaların çoğu asıl ve esastan mah
rum bulunmaktadır. 

Son üç yıl program tatbikatının en iyi değer
lendirilmesi şüphe yoktur ki, kalkınmanın sü
ratli ve istikrar içinde yanılıp yapılmadığının 
kontrol edilmesi ile mümkündür. Son üç yılda 
splbit fiyatlarla vasati gelişme hızı % 7.7 gibi 
vüksek bir seviyeye erişmiştir. Genel eşya fi
yat endeksinin vasati yıllık artışı % 4 civarın
dadır. Di^er taraftan fert basına düsen gelirde
ki reel artış vasati yıllık % 5,1 civarındadır. 
"Ru üc rakamın srösterdipi hakikat sudur ki. Tür
kiye son üc senede istikrar içinde süratli bir 
tempo ile kalkınmış ve fertlere düsen gelir de 
aynı şekilde artmıştır. Son üç yılda elde edilen 
bu gelişmenin bahsi srecen anarakamlarım bun
dan evvelki, yani 1963. 1964 ve 1965 yılları ile 
mukayese ettiğimiz takdirde kalkınma hızı va
satisinin % 7.7 yerine % 5.6: toptan eşya fi
yatları endeksimin % 4 ün üzerinde arttığı ve 
fert basma millî erelir artışının % 5,1 yerine 
% 3 civarında olduğu görülür. 

Son üc yılda elde edilen bu iyi neticelerin 
1967 ve bilhassa 1968 yılında nâmüsait iklim ve 
hava şartları içerisinde realize edilebilmesinin 
önemini belirtmekte fayda mülâhaza etmekte
yim. 
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Muhterem milletvekilleri, 1969 bütçe tasarı
sının görüşülmesi vesilesi ile temas olunan ve 
tartışma konusu yapılan bâzı meselelere temas 
etmeden önce, 1969 yılı programının anahatla-
rmı, 1969 bütçe tatbikatı sonunda erişilmesi dü
şünülen hedefleri göstermesi bakımından özetle
menin yerinde olacağı kanaatindeyim. 

Haziran ayında yapılan ilk tahminlere göre 
1968 de gayrisâfi millî hâsılanın % 6,8 nîsbe-
tinde bir artış kaydedeceği beklenmektedir. 1969 
yılı için îkinci Beş Yıllık Plâna uygun olarak 
gayrisâfi millî hâsıladaki gelişme hızı % 7 ola
rak alınmıştır. Bu gelişme hızına göre 1969 yı
lında gayrisâfi miHî hâsılanın cari fiyatlarla 
111 milyar 800 milyon liraya ulaşması hedef 
alınmıştır, ileride ayrıca temas edeceğim millî 
gelir tahminlerinde Devlet Plânlama Teşkilâtı ile 
İstatistik Enstitüsünün rakamları arasında bâzı 
mübayenetler olduğu ileri sürülmektedir. 

Hakikaten böyle bir mübayenet vardır. Öğ 
rendiğimize göre her iki teşkilâtın yetkilileri 
bu rakamlar üzerinde çalışarak millî gelirin tes-
bitini yeni bir esasa bağlıyacaklardır. Nitekim, 
% 6,8 oranında bir birlik ve beraberlik yaratıl
mış olmasına rağmen, C. H. P. sözcüsü bunun 
% 6,6 olduğunu beyanlarının tamamında ifade 
etmiş bulunmaktadır. Nüfus artış hızı 2,6 ve ge
lişme hızı % 7 olarak almmış olup, dolayısiyle 
fert başına gayrisâfi millî hâsılada % 4,4 ora
nında bir gelişme öngörülmüştür. Buna göre 
1969 yılında fert başına gayrisâfi millî hâsıla, 
1968 fiyatlariyle 3 226 Tl. na yükselecek. Fert 
başına özel tüketimdeki artışın ise, % 2,5 bir 
artış göstererek 2 143 Tl. na ulaşması hedef alın
mıştır. Toplam yatırımlar ise 24 milyar 700 mil
yon liraya ulaşacak ve bu miktarın 22 milyar 
500 milyon lirası sabit sermaye yatırımlarına gi
decek. Sabit sermaye yatırımlarının geyrisâfi 
millî hâsılaya oranı % 20,1 olup plânın 1969 yılı 
içinde öngördüğü yatırım oranına eşittir. 1968 
yılı gerçekleşme tahminlerine göre, program yı
lında sabit yatırımlar % 14,8 nisbetinde bir 
gelişme gösterecektir. Sabit sermaye yatırımla
rının 11 milyar 900 milyon lirası kamu sektörüne 
yapılacaktır. Özel sektör yatırımları, sabit ser
maye yatırımlarının % 47,1 ini teşkil edecektir. 

Toplam yatırımların % 91,6 sı iç tasarruflarla 
karşılanacak olup yurt içi tasarrufları tutarı 
22 milyar 725 milyon Tl. na ulaşacaktır. Bu mik

tar, Plânın 1969 yılı için öngördüğü % 90,5 nis
betinde yüksektir. 1969 yılı programının ayırıcı 
özelliklerinden biri de iç tasarrufların toplam 
yatırıma olan nisbetinin yüksek tesbit edilmesi, 
ekonominin dış kaynaklara bağlılığının azaltıl
masıdır. 

Ekonomimizin dış kaynaklara bağlı olması 
hususunda ileride ayrıca maruzatta bulunaca
ğım. 

1968 yılı yurt içi tasarruflarının gayrisâfi 
millî hâsılaya oranının % 19,5 oranında gerçek
leşeceği tahmin edilmiş olup, program yılında 
bu oran % 20,3 e yükselecektir. 

Dış tasarruflar % 1,7 olarak tesbit edilmiş
tir ki, bu da Plânın 1972 yılı içinde tesbit etmiş 
olduğu hedeftir. 

Muhterem milletvekilleri, 1969 yılı programı
nın özellikleri üzerinde duruşumun bir sebebi 
olmak icabeder. Hakikaten plânlı devreye gir
diğimizden bu yana, Beş Yıllık Plânların ve 
onların bir yıla isabet eden dilimlerinin ve o 
yıllar içersinde iktisadi, sosyal ve kültürel kal
kınmanın nasıl yapılacağını programlarla tesbit 
etmiş bulunuyoruz. 1969 bütçe tasarısı üzerinde 
görüşlerimizi ifade ederken her hangi bir yan
lış anlayışa meydan vermemek üzere ikinci Beş 
Yıllık Plânın, yeri geldiğinde, umumi hedefleri 
üzerinde duruyor ve 1969 programının özellik
lerini, bütçeye uygunluk derecesini tahlile tâbi 
tutmak bakamından da ifadede fayda mülâhaza 
ediyorum. 

Programın tesbit ettiği hedeflerin, ekonomi--
nin kaynaklar ve harcamalar çerçevesinde, enf-
lâsyonist ve deflâsyonist bir açık yaratılmadan 
gerçekleştirilmesi esastır. 

Bu anaprensibin ışığı altında Plânın uzun 
vadeli amaçlarını göz önünde bulundurarak 
1969 yılı programı ile ne gibi politikaların izle
neceği hususuna temas etmeye gayret ediyorum. 

Ekoniminin dış yardımlara bağlılığının azal
tılması zorunluğu ve İkinci Plânın stratejik he
deflerinden birincisi, Türk ekonomisinin dış yar
dımlara ihtiyaç göstermeden, kendi kendine ye
terli, malî bir kalkınmayı devam ettirecek hale 
gelmesini sağlamaktır. Bu amaçla ekonominin 
gerekli sermaye terakümünü gerçekleştirmesi 
için, Plân, ithalâtın % 7,4 oranında artmasını 
öngörmüştür. Bu ithalât hedefinin gerçekleşti
rilmesi, ihracat gelirlerinin arttırılması yanında 
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turizm ve işçi gelirlerindeki artışlar ve dış fi
nansman imkânlarına bağlanmıştır. 

1968 yılında programın dış kaynak ihtiya
cını geniş ölçüde temin etmek kabil olmuştur. 
Programlar, dış kaynaklar ihtiyacının karşılan
masında belirlilik, dış kredi ihtiyaçlarının uzun 
bir zaman perspektifi içinde değerlendiril
mesini ve dış yardımlar için uzun vadeli 
programların hazırlanmasını zaruri kılmak
tadır. Bu sebeple 1969 programı yatırım 
hedeflerinin gerçekleştirilmesinde bir aksama ol
maması için programda şu hususlara öncelikle 
önem verilmiştir: Vergi tedbirlerinin özel tü
ketim artışlarını sınırlayıcı ve gönünllü tasarruf 
artışlarını teşvik edici olması. Dış yardımlar 
karşılığında ayrılan kamu kesimi kaynakların
dan birisi olan karşılık paraların teminimde ih
tiyatlı olunması. Kamu harcamalarında, özel
likle cari harcamalarda ve altyapı yatırımlarda 
program hedeflerinin aşılmaması. 

Kaynakların özel sektör ve kamu kesimi 
arasında, Plân hedeflerine uygun olarak dağılı
mını sağlıyacak ve malî tedbirleri tamamlayıcı 
yönde bir para ve kredi politikasının izlenmesi, 
dış açığın daraltılmasında ithalâtın kısıtlanma
sından ziyade; ki, bu nokta üzerinde arkadaş
larım çok temas ettiler, sırası gelince ayrıca 
bu hususta da mâruzâtta bulunacağım; dış açı
ğın daraltılmasında ithalâtın kısıtlanmasından 
ziyade döviz, gelirlerini, özellikle ihracat gelir
lerini kısa vâdede artırıcı uygulamaya giril
mesi ve bu amaçla 1968 yılında önetüt ve hazır
lıkları büyük ölçüde hazırlanmış döviz gelirlerini 
artırıcı ithalâta yönelen özel programların tat
bikatına 1969 yılında geçilmesi. 

Mamul madde ihracatını teşvik için kurul
muş bulunan ihracatta vergi iade sisteminin, iç 
ve dış faktörlerden doğan fiyat farklarının gide
rilmesini sağlıyacak şekilde yeniden gözden ge
çirilmesi, kredili ihracatın geliştirilmesi ve sınır
larımızdaki kaçakçılığın önlenmesi. 

ödemeler dengesinde gittikçe önemli bir yer 
işgal eden, görülmiyen kalemler arasında yer 
alan yurt dışında bulunan işçi gelirlerinin artı
rılması maksadiyle işçilerin tasarruf eğilimle
rini artırıcı ve bu tasarrufların resmî kanal
lardan yurda aktarılması tedbirlerinin alınması. 

Projelerin değerlendirilmesinde yatırımın 
ödemeler dengesine olan net etkisi göz önüne 

alınarak, orta vadeli direk ve endirekt katma 
değer oranları ve net döviz geliri yüksek olan 
yatırım projelerine öncelik verilecektir. 

Muhterem milletvekilleri, bu arada Plânın ve 
programın öngördüğü cari harcamaların Plânda 
öngörülenden daha hızb. artmakta olduğu husu
sunda da tenkidlere cevap vermek istiyorum. 

Cari harcamalar için Plânda yıllık ortalama 
% 8,5 oranında bir artış öngörüldüğü halde, 
1969 yılı Devlet Bütçesinde cari harcamaların 
1968 yılına kıyasla % 11 oramnda bir artış gös
terdiği ileri sürülmektedir. Cari harcamalar-
daki bu artışın Adalet Partisi programında ve 
Beş Yıllık Plânda ilke olarak tesbit edilen hedef
lerden ayrıldığı gibi, başka bir anlamda, bağlı 
bir Devlet yönetimi ve bağlı bir âmme hizmeti 
ifa edildiği kanaatini, başka bir deyimle israfcı 
bir Devlet yönetiminin Adalet Partisi iktidarı 
süresince tatbik edilmekte olduğu intibaını ya
ratacak tenkidler de ileri sürülmüş bulunmak
tadır. 

Bu tenkidlerin demogojiden sıyrılarak ha
kikatinin de ortaya çıkması bakımından bu 
mâruzâtımın yerinde olduğu kanaati içinde
yim. 

Bilindiği gibi plân döneminde cari harca
ma artış hızının plânda öngörülen seviyeye in
dirilmesi mümkün olamamıştır. Fakat ikinci 
plân döneminin ilk uygulama yıllarında alınan 
tedbirlerle cari harcama artış hızı plân hedef
lerinin altına indirilmiştir. Nitekim 1965 yılın
da cari harcama artış hızı % 10,8 olduğu hal
de, 196t7 yılında artış hızının % 7,7 e indiği" 
bütçe gerekçesi vesilesiyle yapılan açıklamalar
dan anlaşılmaktadır. 

Hal böyle olunca Birinci Beş Yılhîk Plân 
döneminde cari harcamalardaki artış % 10,8 
olduğu halde pahalı bir Devlet yönetimine, is
rafil bir Devlet yönetimine gidilmediği ifade 
edilerek, bu cari harcamalardaki artış hızının 
% 7,7 e indirildiği halde böyle bir mütalâada 
bulunmuş olmanın politik ve demogojik olmak
tan ileriye bir değer taşımadığını ifade etmek, 
mecburiyetindeyim. 

1969 yılı bütçesindeki % 11 lik artış her ne 
kadar plân hedefinin aşıldığı intibaını uyan-
dırıyorsa da, bu oran ödenekler esas alınarak 
hesaplandığında plân hedefine kıyasla sadece 

— 665 — 



M. Meclisi B : 50 13 . 2 . 1969 O : 2 

görünüşte bir farklılık arz etmektedir. Zira 
plânda ve yıllık programlarda cari harcama
lar ve yatırım harcamaları fiilen gerçekleşme
si düşünülen giderler olarak tesbit edilmiştir. 
% 8,5 oranı bu cari harcamaların artışını gös
terir. Halbuki bütçelere bu harcamaların ger
çekleşmesine imkân verecek miktarda ödenek 
konulmaktadır. İşte % 11 oranı 1968 ve 1969 
bütçelerine yılbaşında konan ödenek rakam
larının mukayesesinden hâsıl olmaktadır. Bu 
senebaşı ödeneklerinin uygulama sonunda an
cak belirli bir oranda harcanabileceği dikkate 
alınırsa % 11 lik ödenek artışının yıl sonu iti
bariyle % 8,5 luk harcama artışına tekabül et
tiği ve plân hedefine uygun bulunduğu kolay
lıkla anlaşılacaktır. 

Kaldı ki, bu % 11 lik artış oranı bütçeyle 
teklif edilen ödeneklerde Bütçe ve Plân Karma 
Komisyonunda yapılan tadilât sonunda % 9 a 
düşmüş bulunmaktadır. 

Bütçenin bu son şekliyle kabulü halinde fi
ilî harcamaların plânda öngörülenden daha dü
şük bir hızla artması muhtemeldir. 

Muhterem milletvekilleri, hakikat ve ra
kamlar böyle olduğu halde, A. P. iktidarının 
programında, seçim beyannamesinde ve hükü
met programında ileri sürdüğü vatandaşa ko
laylıklar sağlıyacak, âmme hizmetlerinin daha, 
ucuz ve daha kolay görüleceği hususundaki ta
ahhütlerine riayet edilmediğini ifade etmek 
her halde insafla, hakkaniyetle bağdaşamaz. 

(Kaldı ki, israfçı bir devlet yönetimi sözü 
altında A. P. iktidarı ve hükümetinin, harca-
malardaki bu artışı kendisi gibi düşünen, ken
disiyle birlikte olan fertlere ve zümrelere da
ğıtmak suretiyle partizanlık yaptığı iddiası ise, 
yıllarca partizanlıktan milleti kasıp kavuran 
insanların hâlâ zihinlerinden partizanlık sözü
nün çıkmadığının en bariz delilidir. 

Diğer bir tenkit konusu da; cari harcamala
rın tamamen tüketim harcaması mahiyetinde 
olduğu ve böyle olunca da yatırımları kısıtla
mak suretiyle ekonomiyi menfi yöne tevcih et
me gibi bir durum hâsıl olduğu, başka bir de
yimle; Beş Yıllık Plân hedeflerinden ve yıllık 
program hedeflerinden uzaklaştırıldığı ifade 
edilmek istenmektedir. 

Cari harcamaları tamamen tüketim harca
ması olarak telâkki etmek evvelâ hatalı. Zira 

cari harcamaların pek çoğu yatırım harcamala
rı ile vücuda getirilen tesislerden mümkün oldu
ğu kadar geniş ölçüde yararlanılmasını sağlayıcı 
niteliktedir. Bu masraflar yapılmadan bir oku
lun, bir hastanenin faaliyete geçebileceği düşü
nülemez. Kaldı ki, plânda gelişme carileri olarak 
tanımlanan millî eğitim, tarım ve sağlık hizmet
leriyle ilgili cari harcamalar için takriben % 13 
gibi yüksek bir artış hızının öngörülmüş olması 
ekonomik kalkınma yönünden cari harcamaların 
önemini açıkça ortaya koymaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, ileri sürülen ten-
kidlerden bununla ilgili bir diğeri de şudur : 
Cari harcamaları tüketim harcamalarına tahsis 
ettiğiniz ölçüde yatırım harcamalarından bâzı 
kısıtlamalar yapmak mecburiyetinde kalacaksı
nız... Bunun altında yatan mâna şudur : Eğer 
bir hastane açryorsanız, onu teçhiz etmiyor, onun 
elemanlarını vermiyorsanız, hastanenin millet 
hizmetine açılmış olduğunu iddia edemezsiniz. 
Bir okul açıyor da onun masraflarını yapmıyor, 
onun öğretmeninin maaşını vermiyorsanız mil
let hizmetine bir eser açmış olamazsınız. 

Bunu söyleyişimin nedeni şudur : Deniyor 
ki, hastane açıyorsunuz doktoru yok, ebesi yok, 
saflık memuru yok, teçhizatı yok, ilâcı yok... 
Okul, açıyorsunuz, öğretmeni yok, ders araçları 
yok... Şu halde ya birinci fikre iltifat etmeniz 
veyahut ikincisinde de bir hakikat payı olmasını 
kabul etmeniz icabeder. Eğer bugün Türkiye'de 
var»lan tesislerin hizmete sokulabilmesi için tü
ketim harcamalarında bâzı artışlar olabiliyorsa, 
bu, millet hizmetine daha çok eserlerin verildi
ğinin tabiî bir sonucu olmak icabeder. 

Muhterem milletvekilleri, himayeci bir politi
ka izliyerek, gümrük duvarları arkasına sığın
mış bir sanayie dayanarak kalkınmayı gerçek
leştirmek. plânın uzun vadeli hedeflerine aykırı 
olması dolayısiyle ekonominin bütününe tabi bir 
koruyuculuk politikasının süresiz olarak uygu
lanması beklenemez. Yurt içi fiyatların dünya 
fiyatları ile mukayese edilebilir bir seviyede ol
ması, ihracat politikası yönünden lüzumlu oldu
ğu kadar yurt içi fiyatlardaki sektörel denge
sizliklerin giderilmesi dolayısiyle kaynakların 
iktisadi faaliyet kolları arasında dağılımında 
millî ekonomi yönünden etkenliğin sağlanması 
gerekmektedir. Bu amaçla 1969 programı şu ted
birleri getirmiştir : 
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Sanayi mamulleri ve bilhassa ara mallar fi
yatları üzerinde olumsuz etkileri bulunan dolay
lı vergiler sisteminin ıslah edilmesi. 

ithal sisteminde fiziki tahditlerin kaldırılma 
şartlarının hazırlanması ve yurt içinde ithal mal
ları ile rekabet edilecek seviyede gelişmiş bulu
nan malların himayesinden vazgeçilmesi ve bu 
gayeyle 1969 yılında bâzı malların liberasyon 
listesine alınması, 

Yatırım projelerinin seçiminde ithalât ika
mesine veyahut ihracata yönelmiş bulunan pro
jeler arasında seçim yaparken sağladığı döviz 
tasarrufu veya döviz kazancının millî para ile 
maliyetini hesaba katarak rekalbet gücü yüksek 
olan projelere öncelik verilmesi. 

Muhterem milletvekilleri, Beş Yıllık Plânın 
uygulama döneminde yıllık programlar iktisadi 
politikaya belirlilik ve kararlılık getirme yönün
den son derece etken bir araç olarak belirmek
tedir. 

1969 programı iki konuda açıklık ve karar
lılık sağlanmasını öngörmüştür : 

1. Kamu kaynaklarının desteklenmesi; ikti
sadi faaliyetlerin topluma olan maliyetinin ve 
Hazineye yüklediği külfetin miktarlarının bilin
mesi bakımından destekleme ve teşviklerin büt
çeden ayrılacak ödeneklerle gerçekleştirilmesini 
öngörmüş. 

2. özel sektörün hangi sahalarda ve oran
larda teşvik göreceğini program dokümanında 
belirterek teşvik tedbirlerinde açıklık getirmiş
tir. 

Muhterem milletvekilleri, 1969 programı ay
rıca iktisadi politika amaç ve tedbirleri arasın
daki tutarsızlıkların giderilmesi ve alman ted
birlerin birbirini tamamlayıcı olmaları yanında 
özel olarak aşağıdaki üç politik alanın da amaç
lar ve tedbirler arasında tutarlılığın sağlanması
na büyük önem vermiştir. Bu nokta üzerinde 
biraz durmak istiyorum. 

Bu kısımdaki maruzatımın sonunda C. H. P. 
sayın sözcüsüne cevap vererek, özel sektörü des
teklemekle özel sektörün karma ekonomi içinde 
kalkınmamıza ne derecede katkıda bulunacağını 
ifade edeceğim. Bu arada, özel teşebbüsün dev
let eliyle himayesi, başka bir ifade ile zavallı 
halktan, fakirden, dar gelirliden - artık bir şarkı 
haline geldi - kesilen vergilerle spekülatif ka
zançlar temin edildiği, halbuki aslında bunla

rın bir nezaket teriminden ibaret olup bu spe
külatif kazançları sağlıyanlarm partizanlar, vur
guncular, kota ve permi dalaverecileri ve bes
leme ısektöre ibağlı kimseler olduğunu ifade et
tiler. Bu mâruzâtımda özel teşebbüsün Devlet 
bütçesinden teşvik edilmesi politikasının esasla
rını arzdan sonra Türkiye'de spekülatif kazanç
ları kimlerin temin ettiğini, sizin anlıyacağınız 
lisan ile ifadeye çalışacağım. 

Programda alınan tedbirler şunlardır : 
1. Millî sanayiin gelişmesi ve yurt içi sa

nayiin uluslararası rekabet gücüne hazırlanma
sı amaçlan ve bu maksatla alman tedbirler ara
sında tutarlılık sağlamak gereklidir. Millî sa
nayiin korunmasında himaye edilen sanayi dal
larında aşırı kâr ve rantlara meydan vermeden 
sanayiin uluslararası rekabet gücünü de göz 
önüne alarak ithal sistemi ve Gümrük vergile
rinin ayarlanmasına gidilecek. 

2. Yatırım projelerinin değerlendirilmesin
de ve yatırım mallan için yapılan takiplerde ya
tırımların özel tasarruf eğiliminin düşürücü ve 
sanayi hammadde ve yedek parça ithalâtını 
artırıcı yönde olmaması sağlanacaktır, ki bu 
husus üzerinde montaj sanayii üzerinde ayrıca 
mâruzâtta bulunurken duracağım. 

3. Gelir ye fiyat politikaları bir bütün ola
rak ele alınarak değerlendirilecek ve dış reka
bet gücünün artırılması tedbirleriyle gelir ve 
fiyatlar »istemine endrekt yoldan tesir edecek 
bir tedbirler manzumesi başlatılmış olacak. 

Muhterem milletvekilleri, 
1969 yıllık programının ehemmiyetle üze

rinde durulması lâzımgelen bir yönü de sosyal 
adaleti sağlayıcı bir politika izlemesi olmuştur. 
Programın sosyal politikalarının seçiminde ve 
yatırımların tahsisinde sosyal adaletin gerçek
leştirilmesine, dönük faaliyetlere özel bir ağır
lık verilmiştir. Mâruzâtınım foaşında, sosyal 
adaletten A. P. nin ve onun iktidarının ne an
ladığını ifade etmiştim. Buradaki sosyal ada
let ilkelerinin tahakkukuna verilen ağırlığın, 
Beyazıt Kulesine kızıl bayrak çekenlerin anla
yışı içinde değil, fakat zengine fakiri düşman 
etmemenin, fakirlikte eşitlik aramamanın de
mek olduğunu muhterem heyetinize arz ede
rim. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının temel 
ilkelerinden biri olan sosyal adaletin sağlanması 
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amaciyle, bütün sosyal plânlama sektörlerinde 
kısa sürede iktisadi kalkınmayı yavaşlatmak-
sızm, az gelir gruplarının ve az gelişmiş bölge
lerin sorunlarını hafifletici iktisadi ve sosyal 
gelişmelerini hızlandırarak uzun vâdede kalkın
mayı itici bir güç yaratacak politikalar izlene
cektir. Hissedilir sonuçlar belli bir zaman 
perspektifi içinde görülecek olan bu politika
lar, 1969 yıllık programının çeşitli bölümlerin
de birbirleriyle tutarlı bir şekilde yer almış 
bulunmaktadır. 

Mâruzâtımın bir yerinde ayrıca, iktisaden 
geri kalmış bölgeler arasındaki dengesizliği 
izale edecek politikaların ne olduğu kısmında, 
hakikaten yıllar yılı Devletin imkânlarından 
mahrum bırakılmış bu bölgede yaşayan vatan
daşlarımıza neler sağlandığı, kredi politikamı
zın bu yönden nasıl inkişaflar kaydettiği, koo
peratifleşmeyi nasıl anladığımızı ve yatırımla
rın dağılımında iktisaden geri kalmış bölgelere 
nasıl öncelik verdiğimiz hususlarına ayrıca do
kunacağım. 

Adaletli bir gelir dağılımının gerçekleştiril
mesinde en büyük etken olan tam istihdamın 
sağlanması yolundaki gelişmeler, 1969 yılında 
da hızlanarak devam edecektir. Endüstri ge
lişmesine verilen ağırlık sonucu tarımdaki gizli 
işsizlik oranı düşüş gösterecek ve program dö
neminde tarım sektöründe 120 000 ve tarım 
dışı sektörlerde de 296 000 kişiye yeniden iş 
sağlanacak. Bu yeni istihdam imkânlariyle 
genişleyen işgücünün çalışma şartlarının iyileş
tirilmesi büyük önem taşır. Bu nedenle 1969 
yılı programında, mevcut kanunların kapsadı
ğı tarım alanında çalışanlar ile esnaf ve kü
çük sanatkârların sorunlarına ağırlık veril
miştir. 

öte yandan iç piyasanın düzenlenmesi, iş gü
cü ve iş taleplerinin kolaylıkla karşılanması, iş 
talebinde bulunup açık işlerin gerektirdiği va
sıfta olmayanların eğitim voliyle yetiştirilmesi 
ve i«siz kalanların gelir kayıplarını önleyici iş
sizlik sigortasının kuruluş hazırlıklarının ta
mamlanması yolunda önemli adımlar atılacak
tır. 

Spğlam ve geleceğinden emin bir toplumun 
gelişmesini sağlamakta önemli bir rol oynayan 
sosyal güvenlik politikalarının daha verimli 
bir şekilde uygulanması için gerekli yeniden 

düzenlenme, rasyonelleştirme ve eğitim tedbir
leri 1969 programında ağırlık kazanmıştır. 

Sosyal güvenliğin sigortalı işçiler arasında 
derinlemesine ve genişlemesine kuvvetlendirilip 
kökleştirilmesi, alman tedbirler arasında baş
lıca ağırlıklardan birini teşkil etmektedir. 

Plânın sosyal güvenlik sistemini ücretli nü
fus dışına da yaymak prensibi ışığında, esnaf 
ve küçük sanatkârların bir bütün teşkil eden 
sorunlarını çözmek ve bu grpların gelişen sos
yal ve ekonomik düzene başarı ile katılmala
rını sağlamak amaçlı, kademeli politikaların 
ilk safhası 1969 yılı içinde gerçekleştirilmiş ola
caktır. 

Sağlık hizmetlerini köylüye ve düşük gelir 
gruplarına götüren sosyalleştirme programının 
gelişmesindeki dar boğazların ortadan kaldırıl
ması ve hizmetin niteliğinin yükseltilmesi ama
ciyle, 1969 yılında program kapsamının hızla 
geliştirilmesi yerine, personel eksikliği gibi 
sınırlayıcı etkenleri ortadan kaldırıcı ve hizme
ti halka yaıklaştırıcı tedbirlere ağırlık verilmiş 
bulunmaktadır. 

Diğer yandan, günümüzde zor şartlar altın-
% bulunan orman köylülerinin sorunlarını bir 
bütün olarak önemle ele almak ve bu yerlerde 
yarayan vatandaşlarımızın imkânlarını geliştir
me çalışmaları içinde olduğumuzu da ifade et
mek isterim. 

Muhterem milletvekilleri, bu noktada biraz 
durmakta fayda mülâhaza ediyorum. C. H. P. 
Sözcüsü, orman köylülerinin durumu, orman -
halk münasebetleri üzerinde partisinin görüşle
rini ifade ederken, orman içinde yaşıyan bu 
zavallı vatandaşların geçim sıkıntısı çektikle
rini ve yasamalarının artık tahammül edilmez 
bir hale geldiğini, Adalet Partisi iktidar ve 
Hükümetinin bunlara eğilmediğini ifade etmiş 
bulunmaktadırlar. 

Hakikaten ilk nazarda o bölgelerde yaşıyan 
vatandaşlarımızın içinde bulundukları yaşama 
şartlarını göstermesi bakımından bu sözlere 
kulak vermemek elden gelmez. Ama bunun ne
denlerini aradığımız takdirde görülecektir ki, 
bugün Meclis kürsüsüne çıkarak orman köylü
lerinin dertlerini dile getiren insanlar, bu böl
gelerde yaşıyan vatandaşlarımızı bu derde mah
kûm eden insanlardır. Nitekim Kurucu Meclis
te ormanla ilgili husus Anayasada yer alacağı 
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sırada yapılan müzakerelerde; adam öldürenin, 
hattâ hattâ komünistlerin bile affedildiği bir 
Türkiye'de, zaruretler dolayısiyle geçim sıkın
tısı içinde bulunan, kışın yakacak odunu olmı-
yan, damından düşecek yağmuru önliyecek im
kânlardan mahrum bulunan, evini yapmak im
kânlarından mahrum bulunan zavallı Türk köy
lüsünü zaruretlerle, yaptığı hatalar dolayısiyle 
işlediği suçlardan affedilmemden için Anaya
saya madde koyduran kimseler bugün burada 
gelip de vicdanı sızlamadan konuşan kimseler
dir. (A. P. sıralarından alkışlar, «bravo» ses
leri) 

Hakiki niyetlerinin en olduğunu anlatabil
mek için, iktidarımızın pek yakında büyük Mec
lise 6831 sayılı Orman Kanununun 1 nci mad
desinin tadili ile ilgili ve orman köylülerinin 
bugün içinde yaşadığı durumdan kurtulmaları
nı temin için, ama Anayasanın da «Orman sı
nırları daraltılamaz» diye koyduğu hükme de 
riayetkar olarak getireceğimiz kanun tasarısını 
Yüce Mecliste görüşürken, hakiki niyet sahibi 
ve bu söylediklerinde samimî olan insanlar ise
ler, bu zavallı insanları bugün içinde bulundu
ğu durumdan, hattâ kendi iktidarlarının sok
tuğu bu durumdan, bizim iktidarımızın köye 
dönük politikanın tabiî bir icabı olarak, kur
tarmak için yapacağımız çalışmalara elbirliğiyle 
katılmalarını hassaten rica ediyorum. (A. P. 
sıralarından «bravo» sesleri, alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri, 1969 programının 
tetkikinden de anlatılacağı üzere, makina ima
lât sektörü içinde taşıt dizel motorları, otomo
bil ve traktör imalât proieleri dâhil edilmiş 
bulunmaktadır. Bu nokta üzerinde duruşumun 
sebebi, muhalefet partilerine mensup sözcülerin 
imalât sanayiine geçemeyiş sebepleri arasında 
montaj sanayiinin etkilerini dile getirmiş olma
larıdır. 

Şimdi bu maruzatım sırasında, bâzı arka
daşlarımın; «Acaba montaj sanayii Adalet Par
tisi iktidara geldikten sonra ihdas edilmiş bir 
sanayi sektörü müdür? Bizim bunda ne kusu
rumuz, ne kabahatimiz varmış?» gibi bir dü
şünceye saplanmamaları ve istifhamın hemen çö
zülmesi bakımından montaj sanayiinin Türki
ye'de nasıl geliştiği hususuna biraz temas etmek 
istiyorum. 

Montaj sanayiinin kurulmasına 1956 yılın
da başlanmıştır, tik yıllarda döviz tasarruf nis-
beti sadece montaj işçilerine inhisar etmekte 
idi. Kurulan montaj sanayiinin tatbikatı hak
kında her hangi bir nizam mevcut değildi. 1958 
yılında montaj sanayii için bir sistem getirildi. 
Buna göre, odalar birliğince tevzi edilmek üze
re kotalar ayrılıyor ve bu sanayi koluna yeni 
bir nizam getiriliyordu. 1964 yılına kadar de
vam eden tatbikat birçok aksaklıklar doğması
na sebebiyet verdiğinden, bu tarihte Bakanlar 
Kurulu kararı ile yeni bir montaj talimatı yü
rürlüğe kondu. 

Burada tarihlere nazarı dikkatlerinizi cel-
betmek istiyorum. Daha önce başlıyan, ki biraz 
sonra arz edeceğim, ne sebeple montaj sana
yiine geçilmiş? 1958 yılında başlıyan mon
taj sanayiine 1964 yılma kadar geliyor, hiç 
kimse elini sürmüyor. Montaj sanayiinde aşırı 
kazançlar olduğu, montaj sanayii yüzünden za
vallı halkın sömürüldüğü, montaj sanayii yü
zünden asıl sanayie geçmemizin mümkün ol
madığı, hattâ hattâ daha ileri giderek yabancı 
sermayenin yurtîıa geliş sebeplerini hızlandır
dığı, daiha çok aklı evveller tabiî, 1947 yılma 
kadar giderek demokratik bir idareye kavuşma
mız yolunda tâ Sanfransisko Konferansına ka
dar giderek, bizim orada yabancı sermayenin 
pençesine düştüğümüzü, hâlâ ktisadi bağımsız
lığa kavuşamamamızın nedenlerini oraya bağ
lamalarını, üzerinde durulması lâzımgelen önem
de telâkki etmediğim için durmak istemiyorum. 
Sırası geldiğinde hak ettiği cevabı da alacağını 
ifade etmek istiyorum. 

1964 yılına gelinmiş, hâlâ montaj sanayii 
üzerinde ve bunun aksaklıkları üzerinde durul
mamış. Ama o zaman döviz tasarruf nisıbeti % 
27 civarında. Adalet Partisi iktidara geliyor, 
1967 yılında yeni bir montaj talimatı hazırlı
yor ve bu talimatta bâzı hükümler koyuyor. Di
yor ki; montaj sanayiine Sanayi Vekâletinin izin 
verebilmesi için şu özellikleri taşıması lâzımdır. 

1. Döviz tasarruf nisbetleri her tip ve mo
del için müstakil olarak hesaplanacak. 

2. İşe başlama süreleri tahdidedilecek. 
3. Döviz tevzii kıstaslarında vergi ilâvesi 

yapılacak, tiplerin ve imal miktarlarının ba
kanlıkça tesbiti sağlanacak. Motor, şanzıman 
ve difransiyel gibi ana ünitelerin memleketi-
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mizde yapılması için gerekli hükümler konacak, 
satış fiyatlarının bakanlıkça tesbiti sağlanacak.. 

Bu tedbirler neticesinde bu talimatnamenin 
hazırlanmasından önce % 27 olan döviz tasar
rufu % 59 a çıkarılmış bulunmaktadır. 

Şimdi muhterem milletvekilleri, burada ha
kikaten sormak lâzım; kendi iktidar yıllarında 
döviz tasarrufunun % 27 olduğu bir montaj sa: 
nayiinde iktidarımızın gelip büyük incelemeler
den sonra aldığı tedbirlerle bu döviz tasarruf
larının % 59 a çıkarılması halinde, böyle bir 
başı bozuk düzenin, böyle bir soyguncu düze
ninin, böyle bir vurguncu düzeninin, böyle ya
bancı sermayenin ve içerideki özel teşebbüsün 
istismarını sağlamak istiyenlerin kimiler olduğu 
kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Demek ki, 
kenki iktidarları zamanında bunun ne kadar 
kârlı bir iş olduğunu, bundan vurgunun nasıl 
vurulabileceğini, halkın, milletin buradan na
sıl soyulacağını çok iyi bilmiş olmaları lâzım 
ki, hâlâ tadı ağızlarında kalmış, bizi tedbirler 
almak suretiyle döviz tasarrufunu % 59 a çı
karmamız halinde dahi hâlâ ağızlarının suyu 
akmakta ve kendi devirlerindeki gibi bir yağ
manın devam ettiğini zannetmektedirler. (A. P. 
sıralarından bravo sesleri, alkışlar). 

Bu tedbirlere rağmen, şimdi böyle bir yağ
maya nasıl karşı olduğumuzu ifade etmek bakl
anından, ikinci Beş Yıllık Plândan ve program
dan aynen şunları naklediyorum. Bunları, bü
yük Meclislerce kabul edilmiş, Hükümetin bir 
kararname ile millete taahhüdettiği hususlar 
olması bakımından elbetteki üzerinde durul
ması lâzımgelen ve montaj sanayiinin karşısın
da bulunan eski sömürülere de bir ihtar mahi
yetinde olmajk üzere aynen okuyorum. 

Bu gelişme ve tedbirlere rağmen montaj sa
nayiinin asıl sanayileşmemizi baltaladığı, başka 
bir ifade ile montaj sanayimden imalât sanayii
ne geçmenin zorlukları üzerinde tartışılmakta
dır. Elbette Sanayi Bakanlığı bütçesi görüşülür
ken bu husus üzerinde ayrıca durulacaktır. Esa
sen ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında mon
taj sanayiinin bâzı zaruretlerle doğduğu ve bil
hassa geçmiş on yılda sınai mamullerin yürürlü
ğe konmuş olan ithal kısıtlamaları ve gümrük 
duvarlarının çeşitli faaliyet dallarında bu adla 
bir üretim ünitesinin ortaya çıktığını ve aynı 
mamullerin çok sayıda tip ve modellerinin kul

lanılması yüzünden büyük israflara yol açtığı 
tesbit edilmiş bulunmaktadır. Hal böyle olunca 
bu israfların önüne geçmek ve çok sayıda tiple
ri muayyen tiplere irca etmek suretiyle montaj 
sanayiinin memleket sanayileşmesine zararlı ol
maması yolundaki çalışmaların devam edeceği, 
burada sarih olarak ifade edilmiş bulunmakta
dır. 

Şimdi, sözün burasında, bir noktanın daha 
üzerinde durmak istiyorum. 

Muhterem milletvekilleri, montaj sanayiinin 
arz ettiğim gelişme seyri içinde gerek özel te
şebbüsün, gerekse yabancı sermayenin montaj 
sanayii ile olan ilişikleri üzerinde de bir nebze 
durmakta, hakikatleri ortaya çıkarma bakımın
dan fayda vardır. 

Tetkik edildiğinde görülecektir ki, montaj 
sanayii yüzünden dışarıya transfer edilen döviz
lerin ilk girdiklerinin izinleri Cumhuriyet Halk 
Partisinin iktidarı zamanında olmuştur. Eğer 
bugün, yabancı sermaye döviz kaçırıyor, kârla
rının tamamını transfer ediyor diye bir düşün
ce var ise, hemen ifade edeyim ki, bu yabancı 
sermayelerin yurda girmesine izin verilmesi Cum
huriyet Halk Partisi zamanında olmuştur. 

Takdir buyurulur ki, o za^an ölçüleri ve or
tamı içinde bu izinler kimlere verilmiştir, bunu 

ismen ayrıca çıkartmakta ve halk efkârına kim
lerin ne okluğunu duyurmak uj, fay ela olduğu ka
naatindeyim. Bizim zamanmımızda montaj sa
nayii ile ilgili yabancı sermayeye verilen veya 
verilmesi düşünülen bu ruhsatların, izinlerin da
ha kârlı bir duruma geçmedikleri için veya geç
melerinin bu anlattığım tedbirler muvacehesin
de mümkün olmadığı için kâr transferleri yap
tığı söylenemez. Çünkü daha tesisler kurulup, 
kârlı hale gelmiş değildir. 

Şimdi, üzerinde çok durulan ve gayriciddi te
lâkki ettiğimiz (Sayın anamuhalefet sözcüsü 
tarafından bu isimle nitelendi) besleme sektör 
konusuna geliyorum. Hakikaten Cumhuriyet 
Halk Partisi ortanm sonuna meylettikten bu ya
na ortanın solu deyiminden neyi anlattıklarını, 
neyi anlatmak lâzım geldiğini veya ne olduğunu 
halk efkârına intikal ettirebilmek için her fır
sattan istifade ederek böyle yeni deyimler uy
durmakta ve bu deyimlerin altına sığınarak or
tanın solunun nereye kadar gideceğini veya ne
rede durması lâzım geldiğini anlatırken, Türk 

— 670 — 



M. Meclisi B : 50 13 . 2 . 1969 O : 2 

Milletinin bâzı endişelerini giderici duraklama
lar yapmak mecburiyetinde kaldığı için, buna 
da besleyici sektör ismini takmış, ümit ederim 
ki, tahrik ve teşvik ettikleri mitinklerden birisin
de üç, beş tane kendisinin ne olduğunu şaşırmış 
kimse çıkar, «besleme sektöre karşıyız» diye di
renişlerde bulunurlar, onların tabiri ile bunalım 
içinde oldukları için patlama haline gelirler ve 
bundan da halk efkârına bâzı şeyleri duyurma 
gibi bir duruma gelmiş olurlar. 

Muhterem milletvekilleri, 
Üzülerek ifade edeyim ki, bütçe gibi Devletin 

bir yıllık kaderini tâyin edecek çok ciddî, çok 
önemli, üzerinde hakikaten bütün milletvekille
rinin, hangi partiye mensubolursa olsun, ciddi
yetle eğilmeleri ve Beş Yıllık Plânın, yıllık pro
gramın tesbit ettiği hedef ve ilkelere ulaşmasını 
temin edecek yapıcı ve faydalı bir davranışa gir
mesi lâzım gelirken, karma ekonomi sistemi için
de yer almış, esasları tesbit edilmiş ve ne olduğu 
şimdi arz edeceğim şekilde belli olan bir özel teş
vik fonunu besleme sektör diye tavsif etmeyi ana-
muhalef et partisinin ağırlığı ile telif etmek müm
kün değildir. 

Muhterem milletvekilleri, 
1969 programında döviz kazancına yönelen 

özel programlar ayrı bir yer işgal etmektedir. 
Bunları kısaca şöyle sıralıyablliriz : Hayvancı
lığı geliştirme projeleri, yaş meyva, sebze ih
racatını geliştirme projeleri, gıda sanayiini 
geliştirme projesi madencilik ve metalürji prog
ramları, ormancılık ve orman ürünleri programı, 
turizmde geliştirme programı. Bundan başka 
tarımda teknolojik geliştirmeyi hızlandırıcı 
programlar arasında tohumluk programı, güb
re kullanımı ve artırma, ayrıca tarımda ma-
kinalaşmayı hızlandırıcı tedbirler de ele alın
mış bulunmaktadır. 

Takdir buyurulur ki; muhalefetin bu özel 
fondan neler sağlanacağını saymak, vatan
daşa bunu anlatmak mümkün değildir. Esa
sen böyle bir hizmet de beklediğimiz yoktur. 
Ama buna başka bir ad takmak suretiyle 
değişmesini istedikleri düzenin bu da bir nevi 
faktörü imiş, bundan kurtulmak için şimdi
den tedbirli olmak lâğımgelir, diye bir ih-
tirazî kayıtta bulunmaktan da kendilerini ala
mamaktadırlar. Düzen değişikliği mevzuu 
üzerinde de maruzatımızın sonunda durmak is
tiyoruz : 

1969 programında izlenecek teşvik politi
kalarının ilkeleri plânın sosyal ve iktisadi he
deflerine uygun olarak tesbit edilmiştir. Bu 
ilkeleri şöylece sıralamak mümkündür : Sana
yileşmede özel sektör yatırım ve üretim 
payının artırılması, sanayiin milletlerarası re
kabet gücünü haiz veya buna ulaşabilecek güçte 
kurulmasının temini, döviz gelirini artırıcı 
veya döviz harcamasını azaltıcı kuruluşların 
gerçekleştirilmesi, tarımda modernleşmenin 
sağlanması, tarım ürünlerinin değerlendiril
mesi, istihdamın artırılması, gelirin üretime 
katılanlar arasında adaletle dağılımının sağ
lanması. 

Muhterem milletvekilleri, bu hedefleri izaha 
ve 1969 bütçesiyle tatbikatının nasıl yapılaca
ğına geçmezden önce bu arada şu hususa da 
temas etmek istiyorum : Takdir buyurulur ki, 
beş grup adına yapılan konuşmayı politik 
kısım ve bütçenin tekniğiyle ilgili kısım ola
rak ayırıp her birine ayrı ayrı grupumuz 
adına cevap vermek hemen hemen mümkün 
bulunmamaktadır. Ama bâzı hususları, plân 
ve program dönemine girdiğimiz, kalkınmanın 
plân ve program -bütçe bağlantısı ile yürü
tüldüğü bir devrede plânda ve programda 
zikredilen bu terimleri olduğu gibi naklet
mekte fayda vardır. Esasen anamuhalefet par
tisinin plânlı, programlı devre diye ortaya 
atıp da neticelerini istihsal edemeden, neti
celerini alamadan iktidardan ayrıldığı bir ha
kikat olduğuna göre, plân ve program fik
rini yine aslına sadık kalarak, inançlarımı
zın tahakkuku bakımından, ele alıp tahak
kuk ettirecek de bizim iktidarımız olması ha
sebiyle, bu tâbirleri kendilerinin de iyice an
lamaları ve kulaklarından çıkmaması, bir iz 
bırakması bakımından tekrar etmekte fayda 
mülâhaza ediyorum. Mazur görüleceğimden 
eminim. 

Muhterem milletvekilleri, 1969 yılında özel 
sektörün hangi ilkeler göz önünde bulundu
rularak teşvik edileceğini yukarda sıralamış 
bulunuyoruz. Muhalefet partileri sözcülerin
den bâzı arkadaşlarımın, 1969 yılı bütçesine 
konulan geliştirme ve teşvik fonu ödenekleri
nin sarfında, bunların Devlet eliyle şahıs 
zengin etme gibi partizanca, başka bir de
yimle, ekonomik olmıyan amaçlar için sarf 
edileceğini ileri sürmelerine hayret etmemek 
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mümkün değil. Bütçe tasarısında 600 milyon 
lira ödenek konulan bu fon Karma Bütçe 
Komisyonu tarafından 75 milyon liralık bir 
kısıntı yapılarak huzurunuza getirilmiş bu
lunmaktadır. Bâzı çevrelerce mahiyeti iyice 
anlaşılmıyan veya bâzı maksatlarla tenkid 
ve polemik konusu yapılan geliştirme ve teşvik 
fonunun tesis amacını kısaca arz etmek iste
rim : 

Geliştirme ve teşvik fonu tesisi İkinci Beş 
Yıllık Plân dönemi sonunda erişilmesi gereken 
ve memleket ekonomisi bakımından hayati 
önem taşıyan hedeflere bütçe imkânlarını zor
lamadan ulaşmak amacını gütmektedir. Böy
lece plân hedeflerine ulaşmak için yapılması 
gerekli yatırımların önemli bir kısmının yıllık 
dilimler halinde programlara alınmadan özel 
sektör eliyle gerçekleştirilmesi imkânı gelişti
rilmiş olacaktır. 

Şimdi muhterem milletvekilleri, muhalefet 
partilerinden çoğu kendilerinin Anayasaya 
bağlı olduğu, Anayasayı kendilerinin koru
duğu gibi inhisarcı bir düşünceye sarılmış 
görünmektedirler. Her söz alışta, partileri
nin fikirlerini dile getirişte Adalet Partisinin 
bugünkü Anayasadan tedirgin olduğunu, onu 
değiştirme çareleri ve çabası içinde bulundu
ğunu ifade ederler. Sözlerimin başında Ana
yasada Cumhuriyetin nasıl nitelendirildiği
ni üzerinde ısrarla durarak belirtmemin se
bepleri ! vardı. İşte o sebeplerden birisi de 
burada gelip çatıyor. 

Şimdi, kalkınma karma ekonomisi düzeni 
içinde olacağına göre, Anayasaya taraftar 
olanlar, Anayasanın koruyuculuğu inhisarını 
ellerinden bırakmıyanlara soruyorum : Anaya
samızın kurduğu iktisadi düzen sosyalist bir 
düzen midir, yoksa karma ekonomiye dayalı 
bir düzen midir? Eğer sosyalist bir düzen ise o 
zaman Anayasayı değiştirmek için çare ara
yan sizlersiniz. Anayasada «Devlet koopera
tifleşmeyi geliştirir», hükmü var. Biz, yukarı
da sıraladığım konulardaki gelişmeyi sağla
mak, döviz kazancını artırabilmek, mühtah-
sil köylüyü - sizin tâbirinizle - örgütlendirip, 
bir kooperatif halinde güçlerini birleştirmek 
gibi bir husus üzerinde, memleket ekonomisi
ne yapacağı tesirleri de nazarı itibara alarak, 
dururken, sizler bu düzene «Besleyici özel 
sektör düzeni» diyeceksiniz... Ondan sonra da 
kalkacaksınız, «Kooperatiften yanayız. Koope
ratifleri geliştirmek lâzımdır.. Bu, Devletin 
görevlenrindendir.» diyeceksiniz. Hattâ hattâ 
Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü gibi, daha 
ileri giderek; «Devlete verilen vazifeleri siz 
yapmıyorsunuz. Onun için müstahsil • halk 
bunalım içindedir. Yürüyelim arkadaşlar... Biz 
her istediğimiz müessesenin kapısına koopera
tif levhasını asmak suretiyle, bu arzumuzu 
genişlettik veya ferahlığa kavuştuk.» diye
cekler. Yok, sizin özlediğiniz veya özliyen-
ler varsa onlara hitabederek söylüyorum; 
Kolhoz sistemi ise veya ona benzer Sovkhoz 
sistemi ise, veya başka memleketlerde de gö
rülen emsallerine uygun bir kooperatifleşme 
ise, Anayasa düzeni içinde bunu aramanız, 
elbette boş bir gayretten ibaret olacaktır. 

Burada, sanayi yatırımları üzerinde de bu 
konuda durmak istiyorum. 

Programda öngörülen yaş meyva ve sebze 
ihracatının aynı zamanda et, konserve ve 
bitkisel yağlar üretiminin, 1969 programında 
yer alan besi hayvancılığı geliştirme projesi 
ile damızlık hayvan projesinin gerçekleşti
rilmesi için, yaş meyva ve sebze tasnif, am
balajlama ve depolanması tesisleriyle canlı hay
van ve hayvan, ürünleri ihracını sağlayıcı te
sislerin kurulması gerekmektedir. 1969 prog
ramında öngörülen 127,5 milyon liralık hayvan
sal ürün, 145 milyon liralık canlı hayvan, 
6Q milyon liralık narenciye ve 20 milyon li
ralık yaş meyva ve sebze ihracı hedeflerine 
varılması için Çukurova bölgesinde Mersin ve 
Adana, Ege bölgesinde İzmir ve Marmara böl
gesinde Bursa'da müstahsılların da iştirakiyle 
kurulmuş şirketlerce değerlendirilmesi ve ih
racının sağlanması maksadiyle tasnif, amba
lajlama ve depolama tesislerinin tamamlan
ması ve müstahsil kooperatif ve birliklerin vü
cuda getireceği mahsulün değerlendirilmesi, 
tesislerinin ve gerekli amTbalâj tesl işerinin ku
rulması maksadiyle, bu projelerin gerektir
diği yatırım değerlerinin asgari % 40 mm 
kooperatif veya müstahsılların iştirak ettiği 
şirketler tarafından sağlanmaları şartiyle, 1969 
yılı bakiye finansman ihtiyacı olan kısmın 
tarım için ayrılmış 120 milyon liralık tarım
sal gelişme fonundan karşılanması öngörül
müştür. 
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1968 yılında 6 milyon ton civarında olan 
çimento üretiminin 1971 yılında 10 milyon tona 
ulaşması öngörülmektedir. Bu nedenle, 1969 
yılında Kars, Mardin, İsparta, Ünye ve Bolu'da 
olmak üzere, asgari 5 çimento fabrikası kurula
caktır. Kars ve Mardin'deki Devlet eliyle ktı-
rulacak olan bu yeni 5 fabrika ile, bu sektör
deki darboğazlar aşılmış olacaktır. Darboğaz-
lar'a hangi devrede girdiğimiz üzerinde pek 
fazla durmadan, şu hususu arz etmek isterim 
ki, muhalefet sözcülerinden bâzılarının «Ada
let Partisi iktidarı zamanında çimento kara
borsası oldu. Çimento tesisleri hâlâ tamamlan
madı» gibi aslına uygun olmıyan beyanları
nı burada kendilerine hatırlatmak isterim. As
lında Birinci Beş Yıllık Plân iyice tettkik 
edilirse, çimento üretiminin istihlâki karşıla
madığı ve bu yüzden iktisadi nedenlerle, arz 
ve talep kaidesine uyularak çimento karabor 
sası olduğu ve bu darboğazlar'a hangi devir
de, kimin iktidarının zamanında gTİldiğini de, 
bu vesile ile hatırlatmakta, zihinleri tazele
mek bakımından fayda vardır. 

Şimdi bu «Besleyici sektör» neler yapacak** 
Onlan arz ve ifade ediyorum. Şimdi, bu sözü 
söyliyen partiye mensup arkadaşlarıma soru
yorum : Acaba, Kars'ta, Mardin'de, İspar
ta'da ve Ünye ile Bolu'da bu çimento fabrikala
rının yapılmasına karşı mıdırlar? Orada kendi 
leri de oturduklarına göre, kendi nitelendir
dikleri bir şeye göre beslenecek demektir. 

Muhterem arkdaşlarım, söylenen sözlerin 
moda olmuş yeni terimler içinde, halkın anla-
mıyacağı bir üslûpla ifade edilmesinde, mesele
ler teşhir edildiği vakit, hiç t e fayda olmuyor, 
bunlar geri tepen silâhlar gibi oluyor. 

Şimdi, bu çimento fabrikalarının yanında, 
10 tane süt ve yem fabrikası kurulacaktır. Bu 
nun yanında, gıda sanayiinde Kalkınma Plânı
na ve 1969 yılı program hedeflerine uygun ola
rak, geliştirilecek ileri teknikle, meyva, sebze 
ve et işleme tesisleri yatırımları da aynı fon
larla desteklenecek ve böylece bir taraftan seb
ze, meyve, et ürünlerimizin değerlendirilmesi, 
diğer taraftan bunların ihraç imkânları gelişti
rilmiş olacaktır. 

Ayrıca, portesi 1 milyar lira civarında olan 
Karadeniz bakır kompleksi tesisleri ile, yine tu
tarı 1 milyar lirayı bulacak olan Akdeniz ve 
Marmara gübre tesisleri, bütçe imkânları fazla 

zorlanmaksızın geliştirme ve teşvik fonlariyle 
desteklemek suretiyle, karma teşebbüs olarak 
gerçekleştirilecektir. 

Çinko, cıva ve diğer maddeler konusunda, 
memeleketin ihtiyacı olan İkinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânı hedeflerine uygun yatırımlar 
da, geliştirme ve teşvik fonlariyle desteklenecek 
ve böylece programa alınarak, kamu sektörüne 
yatırılması halinde büyük finansman ihtiyacını 
gerektirecek olan bu yatırımlar daha kolaylık
la realize edilmiş olacaktır. Çünkü, Beş Yıllık 
Plânın başlangıç kısmında da ifade ettiğimiz 
gibi kalkınma karma ekonomi düzeni içinde 
gerçekleşecek ve müteşebbisin yaratıcı gücün
den, imkânlanndan her zaman istifade imkân
ları aranacaktır. Eğer, sadece müteşebbis oldu
ğu için, sadece bir özel teşşebbüs sahibi olduğu 
için ona hemen peşinen, Devletin de iştiraki ol
masını bir istismar konusu yaparak, «Besleme 
özel sektör» tâbirini, damgasını vurmayı, mem
leket ekonomisinin arzu edilen istikrar içinds 
ve hızlı olarak, demokratik yollar ve nizam için
de yükselmesine bir nevi takoz koyma diye te
lâkki etmek, hatalı bir görüş olmasa gerekir. 

Ayrıca, burada ihracatı geliştirmek için müte
şebbislere tanıtma ve haber araştırması ve yurt 
dışında ilk yerleşme faaliyetlerinde yardımcı ol
ması bakımından yapılacak ve yine turizmi ge
liştirici tedbirler meyanında, Plânda öngörülen 
55 879 yatak kapasitesine ulaşma imkânlarının 
sağlanması temin edilmiş olacaktır. 

Böyle bir fon tesis edilmediği takdirde, yu
karda sayılan yatırımlardan, bilhassa çimento, 
bakır, gübre, yem, süt, civa, çinko ve kur
şun gibi yatırımların program hedeflerine 
ulaşabilmesi için, kamu sektörü tarafından 
yapılması gerekecektir. 

Diğer taraftan, ihracatın geliştirilmesi mak-
sadiyle, özel sektörün sahibolduğu büyük po
tansiyelin, fonlardan küçük destekler sağla
narak harekete geçirilmesi imkânı sağlana
mamış olacaktır, ve tabiatiyle böyle bir yola 
gidilmediği takdirde, plân ve program hedefle
rine ulaşamadınız, diye bir tenkid silâhını da 
elinizden kaptırmış olacaksınız. 

Muhterem milletvekilleri, 1969 Programı 
hakkındaki bu mâruzâtımızdan sonra, 1968 
bütçe tatbikatı ve 1969 bütçesi üzerinde tartış
ma konusu olan bâzı hususlara temas etmek 
isterim : 
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Muhterem milletvekilleri, aşağı -yukarı 15 
saate yakın bir zaman içinde bütçe üzerinde 
çok rakamlar söylendiği için, benim maruza
tımın rakamlara taallûk eden kısımları 
belki de bilinen şeyleri tekrar etmek telâkki 
olunabilir. Bu bakımdan bundan sonraki ma
ruzatımda mümkün olduğu kadar bu rakam
lardan kaçınmaya ve bütçe gerekçesine ve büt
çe kanunu tasarısına atıflar yapmak suretiyle 
geçmeye çalışacağım. 

Konsolide Devlet gelirleriyle Devlet gider
leri arasındaki farkın 1 milyar 200 milyon 
lira civannda olması, her ne kadar bütçe ge
rekçesinde bu farkın 600 milyon lirasının kadro 
tasarrufu, 600 milyon lirasının da iç istikraz
larla karşılanacağı ifade edilmesine rağmen, 
bütçe açığının ne olduğu hususunda tartışma
lar devam etmektedir. Hakikaten bunları dik
katle takibettiğimiz zaman bütçe açığının ne 
nrktara varacağı hususundaki artırma şimdilik 
Sayın Bülent Ecevit'e ait bulunmaktadır. 
1 milyar 200 milyondan başladı, 4 milyara, 4.5 
milyara kadar yükseldi; hattâ hattâ gelir
deki tahmin, söylendiği gibi, ciddiyetten uzak 
ve samimiyetten uzak ise, bu miktarın nereye 
kadar varacağının da belli olmadığı gibi bâzı 
mütalâalar ileri sürüldü. 

Bu arada program - bütçe ilişkileri üzerin
de duran Sayın Y. T. P. sözcüsü de programla 
bütçe arasındaki rakam farklarının doğru ol
madığını, Hükümetçe hazırlanan iki doküman 
arasında bu farklılığın ciddiyetle kabili telif 
olmadığını ileri sürmüş olmasına da bir iki 
cümle ile cevap vermiş olmak isterim. 

Esasen, Sayın Alican bütçe gerekçesinden 
bu farkın neden ileri geldiğini aynen okumuş 
olmalarına rağmen tatmin edilmiş olmadılar. 
Benim buna ilâve edeceğim her hangi bir şeyle 
tatmin olmasını temin etmem mümkün değil
dir. Mamafih böyle bir hususun illâ bir tenkid 
konusu olmaması için üzerinde durulmasında 
fayda mülâhaza «ttiğimi ifade etmek iste
rim. 

Muhterem milletvekilleri; 1969 bütçesi ge
lir ve gider tahminleri üzerinde rakamları tek
rar etmemek için bu konu ile ilgili olan diğer 
bir hususa temas etmek istiyorum, o da şudur : 

Bugün Hükümetçe alınan vergi tedbir
leri - ki, bâzı muhalefet sözcüleri buna vergi 
reformu diyor, biz vergi reformu, demediği

miz için, vergi tedbirleri, diyoruz. Belki bn 
kelimeler üzerinde bir ittifak hâsıl olmadı 
ğından tartışma da devam edip durur. Ben
deniz şimdi bizim vergi sistemim'z üzerinde, 
Vasıtalı - Vasıtasız vergiler münakaşası üzerin
de ve bu arada Hükümetçe alman vergi ted
birlerinin 1969 bütçesi gelirlerinin tahminin
de saminr'yet olup olmadığını, bu tahminle
rin gerçekleşip gerçekleşmediği üzerindeki 
Grupumuzun kanaatlerini arza çalışacağım. 

Vergiden söz açılınca tartışma konusu olan 
'bir diğer önennli husus da şudur: Türk vergi 
sisteminim âdil olmadîğı ve Vasıtalı vergilerin 
ağırlığı j^iizünden zavallı Ihalfcm ve dar gelir
limin ezildiği ve böylece sosyal adalet ilkelerine 
uyulmadığı fileri sürülmektedir. 

Bu tartışmaların bir berraklığa kavuşturul
masında büyük bir isabet olduğu kanaatinıde-
yiım, 

Bir defa Vasıtalı, vergiler, çok vergiciler ta
rafından ifade edilir, bitaraflığı, yatırım indi
rimlerime imkân vermesi, ısatınalma gücüyle 
mütenasip bulunması ve verimliliği giıM nite
likleri dolayısiyle birçok (memleketlerde vergi 
gelirlerinim (büyük bir kısmını teşkil etmekteıdar. 
Nitekim Ortak Pazar memleketlerinde de uygu
lanması kabul ©dilen ve bizim (kalkınma plânı
mızda yer alan, ikataıa değer vergisi, harcama 
üzerinden alınan bür vergi, yani Vasıtalı bir ver
gidir. 

İleri 'sürülen iddialara yüzde yüz itibar et
mek ioalbederse, katma değer vergisini sırf Va
sıtalı bir vergi olduğu için sosyal adalete aykı
rı bdr vergi saymak licabeder. Vergi teorisi bu
nun tamamen (aksini (söylemektedir. Vasıtalı ver
gilerin ısosyai adalete aykırı olduğu iddiası 
25 - 30 yıl evvel ileri sürülen katılığını bugün 
kaybetmiş (bulunmaktadır. Bugün artık sosyal 
adalete uygun olan Vasıtalı vergilerden veya 
sosyal adalete aykırı Vasıtalı vergilerden söz 
edilmektedir. Nitekim ikinci Dünya Savaşından 
sonra inığiltereide uygulanan Genel Satmalıma 
Vergisi, Vasıtalı vergilerin de müterakkiyete 
yer verebileceğini, ısosyai adalet ilkelerine uy
gun olabileceğini göstermesi bataımdan zti!kre 
değer bir örnektir. 

Görülüyor ki, 'meseleyi mâkuliyet içinde tar
tıştığımız takdirde Vasıtalı vergilerin tümünü 
sosyal adaılet ilkelerine aykırı mütalâa etmek 
hiç doğru değil. 
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İkinci olarak; vergicilikteki son gelişmeler 
Vasıtalı vergiler istikametine kaymış görün
mektedir. İngiltere'de uygulanan katma değer 
vergisine ilâveten. Almanya'da da böyle bir 
verginin sosyal adalete aykırı olmadığı husu
sunda birçok müellifler tarafından dikkatli 
çalışmalar yapılmaktadır. Yine bu arada rapor
ları dolayısiyle, Beş Yıllık Kalkınma Plânımızın 
müzakerelerinde de üzerinde durulan Caldor'un 
bir eserinde gelir yerline (harcama üzerinden bir 
vergi alınması hususunda tekliflerde bulunduğu 
bilinmektedir. Nitekim bu müellif galiba Sey
lan'da bu düşüncesini de uygulıyacak bir fır
sat bulmuş bulunmaktadır. 

Şunu ifade etmek istiyorum: Dünya vergici
liği artık 19 ncu yüzyılın vergi telâkkilerinden 
ayrılmaya başlamıştır. Bugün gerek teoride, ge
rek uygulamada verginin istikbali harcama ver
gilerine, yani, Vasıtalı vergilere doğru kaymak
tadır. Nihayet şurasını da belirtmek yerinde 
olur ki; Türkiye, erişmiş bulunduğu gelişme se
viyesi göz önünde tutulduğu takdirde birçok 
az gelişmiş ülkeye nazaran vergi sistemi bakı
mından ileri bir durumda bulunmaktadır. Me
selâ 'Türkiye'nin durumunu bir İsviçre ile kar
şılaştırmak elbette isabetli olamaz, zira isviç
re'de fert başına millî gelir Türkiye'nin sekiz 
misli kadarıdır. Ama, Türkiye ile aynı gelir 
seviyesindeki memleketler arasında bir karşı
laştırma yapmak daha doğru olur. 

Şimdi Vasıtalı vergilerin Devlet gelirleri 
içindeki nisbetini de birkaç misalle arz etmek 
istiyorum. 

Birleşmiş Milletlerin 1966 da yayınladığı ista
tistik yıllığı tetkik edildiğinde Bolivya'da yüz
de 63, Milliyetçi Çin'de 63,4, Finlandiya'da yüz
de 56,7, Fransa'da 64,6, Yunanistan'da 61,1, 
Hindistan'da 64.3, İrlanda'da yüzde 63,3, İsra
il'de yüzde 72,4, İtalya'da yüzde 67,2, İspanya'
da yüzde 54,9, İsviçre^de yüzde 53,3, Tunus'da 
yüzde 62, Türkiye'de İse bu nisbet yüzde 53 ci
varındadır. Oörülüyor ki Vasıtalı vergilerin 
sosyal adaletle ilgili yönü veya Devlet gelirleri 
içerisindeki nisbetinin yüksekliği her şeyden 
önce o ülkenin içinde bulunduğu kalkınma du
rumuna, 'başka bir if ade ile geri kalmışlıktan 
kurtarılmasına bağlıdır. 

Yukarıdaki izahatımla 'Türk vergi sistemi
nin [kusursuz denecek bir mükemmeliyete erişti
ğini ve daha yapılacak bir şey kalmadığını söy

lemek istemiyorum. Bir defa sistemin tümü iti
bariyle ifade etmek mümkündür ki, vergi sis
temimiz gayrisâfi millî hâsılada meydana gelen 
artışları, artan finansman İhtiyaçlarını karşılı-
yacak derecede kendiliğinden takibedecek bir 
esnekliğe, elastikiyete kavuşmuş değildir. Esa
sen, seçim beyannamemizde üretimi artırma gay
retlerini]. önlsiyen, müteşebbisleri işlerini genişlet
mekten alıkoyan, üretimi daraltan vasıtalı ve 
vasıtasız vergileri yeni baştan gözden geçirerek 
vehimısiz vergileri kaldırmak veya nisbetlerinde 
indirimler yapmak imkânını araştıracağımızı 
büyük Türk Milletine taahhüdetmiş bulunmak
tayız. 

Muhterem milletvekilleri, yine Türkiye'deki 
gelirlerin tahminlere yaklaşıp yakaşmıyacağı 
hususunda ileri sürülen tenkidleri Sayın Maliye 
Bakanı cevaplandırırken; vergi sistemimizde 
yapılacak değişikikleri ve merkezi vergi siste
mimizin vergi ziyamı önliyecek bâzı tedbirleri 
de kapısıyacak hale getirdiğini ifade etmiş bu
lunmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri; şimdi önemi dola
yısiyle izlenen para kredi ve fiyat politikası 
üzerinde de kısaca mâruzâtta bulunmak istiyo
rum. 

Temel para ve kredi politikamızın hedefi 
plân ve programlarda öngörülen kalkınma hı
zının istikrar içinde gerçekeştirilmesini sağla
mak. 1969 yılı programının temel hedefleri dıe 
İkinci Beş Yıllık Plânın uzun vadeli amaçlarına 
paralel olarak gayrisâfi millî hâsılanın yüzde 7 
artırılması, dış dengenin sağlanması ve iç tasar
ruf seviyesinin yükseltilmesidir. 1969 yılı para 
ve kredi politikasının önemi daha çok artmış 
bulunmaktadır. Fiyat istikrarının temini için 
kamu sektörünün Merkez Bankası kaynakların
dan artan şekilde yararanmasını önlemek, ka
mu harcamalarının gerçek tasarruflarla karşılan
masını sağlamak, iç tasarrufları harekete geçir
mek için bankanın malî kurumlara tasarrufla
rı toplama tedbirleri sağlamak, tasarrufların 
banka sistemi dışında yüksek faiz hadleri ile 
kullanılmasını önlemek ve böylece maliyetlerin 
ve dolayısiyle fiyat seviyesinin yükselmesine 
mâni olunmak, teşvik edilmek istenen sektör ve 
bölgelerin kredilendirilmesi bu politikanın esası
nı teşkil etmektedir. 1967 sonunda 22 küsur mil
yar olan para arzı Ağustos 1968 sonunda yüzde 
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19 oranında 426 000 000 artarak 23 100 000 000 u 
bulmuştur. Bu gelişme özellikle vadesiz tasar
ruf mevduatının yüzde 6,8 oranında artmasın
dan ileri gelmiştir. Banknot emisyonu 
297 000 000 lira gibi bir artış göstermiş, fakat 
1967 yılı ile mukayese edildiğinde bunda da bir 
azalma ve düşme olduğu görülür. 

Muhterem arkadaşlarım; para - kredi konu
sunda bâzı rakamlar vermek mümkün olmasına 
rağmen, bendeniz 1968 yılı içinde bu kredilerin 
sektörlere göre dağılışı üzerinde durmak sure
tiyle nazari bâzı şeyleri geçiştirmek mecburiye
tinde kalıyorum. Esasen vaktimin büyük kısmı
nı Sayın Alican gibi müşkül durumda kal
mamak üzere kıymetlendirmek niyetindeyim. 
Daha aşağı - yukarı 20 sayfadan fazla yazılı 
hususlar var, Bunları sadece zapta geçmek endi
şesiyle okumak istemiyorum. Yalnız kredi tev
ziatımda iktidarımızın ne yaptığını, 1969 bütçe 
tatbikatında da neler yapması lâzımgeldiği hu
susunda bir fikir verebilmek ve aynı zamanda 
zavallı köylü, zavallı esnaf kimin nasıl el uzat
tığını, Devletin imkânlarının yine millete dönük 
olduğunu rakamlarla ifaide etmek bakımından 
tatbikatla ilgili bâzı rakamlar vermek istiyo
rum. 

önce kredilerin sektörlere göre dağılışını 
mukayeseli olarak arz etmek istiyorum. 

Resmî malî sektöre açılan krediler : 1967 
sonu itibariyle 1 413 000 000, Haziran 1968 
sonu itibariyle 1 477 000 000; resmî ekonomik 
sektöre açılan krediler 1 364 000 000, 1968 in 
Haziran sonu itibariyle 1 114 000 000, resmî 
sektör toplamı 2 777 000 000, Haziran sonu 
itibariyle 2 621 000 000. 

Zirai krediler : 1967 de 5 500 000 000, 
1968 in Haziran sonu itibariyle 5 500 000 000. 
Sınai Kalkınma Bankası kredileri: 787 000 000, 
1968 Haziran sonu itibariyle 872 000 000. Sınai 
Yatırım ve Kredi Bankası kredileri 256 000 000, 
1968 Haziran sonu İtibariyle 275 000 000. 
Mesken inşaat kredileri; 1 858 000 000, Haziran 
erbabı, esnaf ve esnaf teşekkülleri kredileri; 
sonu itibariyle; 1 793 000 000. Küçük sanat 
585 000 000, Haziran sonu itibariyle 703 000 000. 
Ticari krediler ve diğer krediler 11 554 000 000, 
1968 Haziran sonu itibariyle 13 687 000 000. 
özel sektör toplamı 20 591 000 000, 1968 in 
Haziran sonu itibariyle 21 867 000 000. 

Şimdi, Halk Bankası ve Esnaf Kefalet Koo
peratiflerine bu tesbit edilen ve rakam olarak 
ifade ettiğim kredilerden ne miktarının nasıl 
dağıtıldığını ifade etmek için şu hususları arz 
ediyorum : Zirai krediler; 1965 yılında yani 
bizim iktidara geldiğimizde 3 287 000 000. 
1968 de iki misline çıkmış; 6 923 000 000 ol
muş. Halen bu miktar 7,5 milyarın da üstüne 
çıkmış bulunmaktadır. Tarım Kredi, Tarım 
Satış Kooperatifi ve banka aracılığiyle 1965 te 
ikibuçuk milyon çiftçiye dağıtılan bu krediler 
1968 yılında üçbuçuk milyon insana dağıtılır 
hale getirilmiştir. 

Görülüyor ki, dar gelirli vatandaşın, köy
lünün, çiftçinin ve esnafın bu kredilerden âza
mi istifadelerini sağlamak bakımından tarım 
kredi kooperatifleri sayısı 1965 te 1 734 iken 
1968 de 1 919 adede yükseltilmek suretiyle 
19 930 köyü içine alan ve üçbuçuk milyon in
sanın istifade etmesine imkân verecek bir da
ğılım içine sokulmuş bulunmaktadırlar. 

Bu kredilerin ayrıca Ziraat Bankası mari
fetiyle suni gübre, tarım âlet ve makinaları ve 
zirai mücadelede kullanılan miktarlarını zaman 
almaması bakımından ifade etmiyorum. Bu 
arada esnaf kefalet kooperatifleri ve Halk 
Bankasının da gördüğü hizmetleri ve fonksiyo
nu ifade bakımından, esnaf kefalet kooperatif
leri sayısının 1963 te 183 olmasına rağmen 1968 
de 403» e yükseldiğini ve 1963 te 86 142 olan 
ortak sayısının 1968 de 158 bine çıkarılmak su
retiyle geniş halk tabakalarını nasıl içine aldı
ğını da ayrıca zikretmekte fayda olduğu kana
atindeyim. 

Halk Bankası meslekî kredileri ise 1965 te 
bizim iktidara geldiğimiz yıllarda 312 milyon 
civarındayken halen 815 milyonu geçmiş bulun
maktadır. 

Ayrıca zirai kredilerin iktisaden geri kal
mış bölgelere intikali üzerinde de uzunboylu 
mütalâalar serd edilmiş bulunmaktadır. 

Şimdi, hakikatlerle bu ileri sürülen mütalâa
ların ne derece bağdaştığını ifade etmek bakı
mından bâzı rakamlar vermek mecburiyeti var
dır. Halen iktisaden geri kalmış telâkki olu
nan 21 ilimizin bâzılarında 1965 yılında, yani 
A. P. İktidarının ilk yılındaki zirai plasman 
miktarı ile 1968 yılındaki durumu mukayeseli 
olarak ifade etmek istiyorum. 
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1985 yılında Diyarbakır'da 28 küsur milyon 
lira olan zirai plasman 1968 de 68 milyona, 
Elâzığ'da 12 küsur milyondan 38 - 39 milyona, 
Erzincan'da 20,5 milyon civarında iken 1968 de 
59 milyona, Mardin'de 22,5 milyon civarında 
iken 64,5 milyona, Muş'ta 11 milyon iken 29 
milyona, Erzurum'da 30 milyon iken - küsurla- , 
rını ifade etmiyorum - 57 milyona, Bitlis'te 6 
milyondan 17 milyona, Van'da 13 milyondan 
28 milyona, Siirt'te 10 milyondan 26 milyona, 
Kars'ta 43 milyondan 84 milyona, Tunceli'n
de 8 milyondan 16 milyona, Hakkâri'de 1 mil
yondan 5,5 milyona, Bingöl'de 4 milyondan 7,5 
milyona, Ağrı'da 13 milyondan 27,5 milyona 
çıkarıldığı resmî rakamların tetkikinden an
laşılmaktadır. 

Görülüyor ki, iktisaden geri kalmış bölgele
re kredi dağılımındaki adaletsizlikler yüzün
den bu imkânların zamanında ve istifadeye 
yarar bir şekilde gönderilmemesi iddiası an
cak bizden evvelki iktidarlar için mevzuubah-
solacaktır. 

Rakamların tetkikinden de anlaşılacağı üze
re, çiftçiyi üretmen hale getirmek, üretici hali
ne getirmek ve onun imkânlarının millî gelir 
içindeki nisbetini artırabilecek tedbirlerden 
biri olan zirai kredilerin dağıtımında iktidarı
mız devresinde bizden evvelki imkânlar en 
azından iki, ikibuçuk misline çıkarılmak sure
tiyle Cumhuriyet idaresinin kurulduğundan 
bugüne kadar olan vaziyetin en rekor seviyesi
ne çıkarılmış bulunmaktadır. 

'Muhterem arkadaşlarım, A. P. iktidarı 
devresinde fiyatların arttığı, geçinme endeks
lerinin süratle ve büyük ölçüde arttığı ve bu 
yüzden hayat pahalılığının tahammül edilmez 
bir hale geldiği de ileri sürülen iddialardan 
biri ve en önemlisidir. 

Bu iddiaların resmî rakamlar muvacehesin
de hakikatle ne derece ilgili olup olmadığını 
arza çalışacağım. Rakamlar tetkik edildiğinde 
fiyat artışlarının geçmiş devrelere nazaran ve 
konu üzerinde en çok duran C. H. P. iktidarı za
manında artış seviyeleriyle bizim iktidar döne
mimiz arasındaki nisbetlerini mukayese ettiği
mizde hakikatler daha iyi ve daha berrak or
taya çıkacaktır. 

Devlet istatistik Enstitüsü aylık bültenle
rinde yayınlanan toptan eşya fiyat endeksleri

ne göre 1958 yılı yüz olmak üzere genel endeks 
1965 te 154 ve 1968 yılı on aylık ortalaması 
174 tür. Buna göre 1965 ile 1968 yılları ara
sında endeks 154 ten 174 e yükselmiştir. Böy
lece 'bu devrede toptan eşya fiyat endeksinde 
% 13 bir artış olmuştur. Endeksi 1961 ile 1965 

, yılları arasında mukayese edersek yine 1958 
yüz olmak üzere genel endeks 1961 de 130 ve 
1965 te 154 olduğu görülür. Böylece 1961 ile 
1965 yıllarından endeksin artışı % 18 in üze
rinde olmuştur. 

Şu halde A. P. iktidara geçtiği tarihten bu 
yana toptan eşya fiyatlarındaki artış kendi
sinden evvelki devreye nazaran daha az bulun
maktadır. 

Geçinme endekslerine gelince : Yine Devlet 
İstatistik Enstitüsü tarafından yayınlanan An
kara, diğer adiyle tüketici fiyat endeksi 1958 
yılı yüz kabul edilmek şartiyle 1965 te 149, 
1968 yılı on aylık ortalaması ise 165 tir. Bu
na göre, 1965 ile 1968 yılı arasında endeks 16 
puvanlık yani % 10 bir artış kaydetmiştir. 
1961 ile 1965 yılı mukayese edildiği takdirde 
bu artışın 131 den 149 a yükseldiğini görmek
teyiz. Böylece 1961 ile 1965 yılları arasında 
yükselme 1965 ile 1968 arasındaki artıştan da
ha fazla olmuştur. Aynı endeksi 1965 yılı yüz 
olarak incelediğimizde ise 1965 ile 1968 yılı ara
sında genel endeksin 113 e yükseldiğini görü
rüz. 

Binaenaleyh, gerek toptan eşya fiyatları, ge
rek geçinme endekslerinin ortaya koyduğu 
gerçek gudur: 

Her iki endeksteki artışlar bizim iktidarı
mız zamanında geçmiş devreye nazaran daha 
azdır. Her iki endeks için 1965 ile 1968 yılı 
arasında yıllık ortalama artış % 3,4 civarın
da olmuştur. Kalkınmasını tamamlamış ülke
ler için dahi normal kabul edilen bu ölçüde
ki fiyat artışları büyük bir kalkınma çabasın
da olan memleketimiz için elbetteki çok daha 
tabiî ve normaldir. 

Mulhterem milletvekilleri, muhalefete men
sup bâzı arkadaşlarım diğer bir konu olarak 
dış ticaret dengemizdeki açıkları ele almakta 
ve ithalâtın artmasına mukabil ihracatın ge
rilediğini ifade ederek tenkiıdlerini bu açıidan 
yapmakta Ve o açıkların ve tediye dengesiz
liğinin Adalet Partisi iktidarı ile başladığını 
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ifade eden bir havanın hâkim olmasına çalış
maktadırlar. Evvelâ şu gerçeği ifade etmek 
yerinde olur ki, ticaret dengesi 1947 yılından 
Iberi istisnasız her yıl açık vermiş ve bu açık 
1963 te âzami seviyeye ulaşmıştır. 

Plânlı devreyi ele alırsak 1963 - 1965 yılla
rı arasında yıllık programa göre üç yıllık 
ihracatın toplamı 1 133 milyon dolar tesbit 
edilmiş, gerçekleşme ise 1 242 milyon dolar ol
muştur. Gerçekleşme ite programlar arasında 
üç yıl için ortalama olarak yılda 36,5 milyon 
dolarlık bir fazlalık vardır. Aynı devreye ait 
ithalât ise programlara göre 1 871 milyon do
lar olarak derpiş edilmiş. Gerçekleşme ise üç 
yılın ortalaması olarak 24 milyon dolar geri
de kalmıştır. 

Burada ihracatı ve ithalâtı rakamlar ola
rak 1963 - 1965 devresi ve 1965 - 1968 sonu 
itibariyle sıralamayı bir yana bırakarak bir 
hususu ifade etmek istiyorum. «Son üç yıllık 
devrede yeter ihracat yapılmadı» şeklinde bir 
iddia bahis konusu olmamak icabeder. Çün
kü son üç yılın ortalama ihracat haomî plân
da derpiş olunan miktarın yine de üzerinde 
gerçekleşmiştir. 

2. — ithalâtın artmakta olduğu iddiası ise 
hiçbir şekilde gerçeğe uymamaktadır. Zira it
halât hacmınıdaki şikâyetimiz bu üç yıllık dev
rede ithalâtın artmasından değil, bilâkis son 
üç yıl içinde ithalâtın plân hedeflerinden 64 
milyon dolar geri kalmasmdandır. 

Muhterem arkadaşlarım, ihracatın artırıl
ması için alman tedbirler de bugün kâfi gel
memekte, ithalâtta da bâzı kısıtlamalara gidil
mek istenmesine rağmen plân hedeflerine ula
şabilme bakımından aradaki dengesizliğin ko
lay kolay kalkamayacağını kabul etmek icabe
der. Elbette bu, ithalâtı kısıtlayıcı veya ithalât 
mevzularını değiştirici ve ihracatı teşvik edi-, 
ci tedbirler alınmasın mânasına telâkki olun-
mamalıdır. 

öyle görülüyor ki, önümüzdeki üçüncü Beş 
Yıllık Plân devresinde de dış ticaret muvaze-
nemizdeki dengesizliklerin devam edeceği an
laşılmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, yukarda da arz 
ettiğim üzere Türkiye'nin dış ticaret bilanço
su 1947 yılından itibaren devamlı surette açık 
yermektedir. Bunun ortaya koyduğu gerçek, 

kalkınmasını tamamlamamış olan memleketi
mizin dış kaynaklara olan bağlılığının devam 
edeceğini göstermektedir. Bu sadece Türkiye 
için değil, ekonomisi tarıma dayanan ve geri 
kalmış bütün ülkeler için de değişmez bir ha
kikattir. 

Diğer taraftan, Türkiye plânlı döneme ge
çişte sanayileşmesini, binnetice dışardan getir
mek durumunda olduğu sanayi hammadde ve 
mamullerini bizzat istihsal edecek seviyeye gel
mek için, kalkınma plânlarında derpiş olunan 
tedbirlerin tabiî icabı olarak daha bir müd
det dış kaynaklara müracaat etmek zorunlu-
ğu ile karşıkarşıya bulunmaktadır. Nitekim, 
bizden önceki iktidarlar tarafından hazırlan
mış olan Birinci Beş Yıllık Plân aynen dış 
ödemeler dengesine 15 yıllık perspektif içinde 
ulaşılması hedef tutulmuştur: «Birinci Beş 
Yıllık Plânda alınacak tedbirler ve yapılacak 
yeni yatırımlar bu hedefe yaklaşmamızı sağlı-
yacaktır. Fakat bu, Türkiye'nin 15 yıldan son
ra sermaye ithalâtçısı memleket olmaktan çı
kacağı anlamına gelmemektedir.» denilmekte
dir. 

Muhterem arkadaşlarım, burada bir husu
sa dikkat nazarlarınızı çekmek istiyorum. Mu
halefet hatiplerinden bâzıları ve bilhassa 
O. H. P. Grupu sözcüsü ve T. î. P. Grupu söz
cüsü değişik ifadeler içinde kalkınmamızın 
gerçekleşebilmesi için dış yardıma bağlılığın 
nedenlerini ayrı ayrı görüş içinde ifade etti
ler. 

T. t. P. ne göre, demokrasiye geçişimizin 
bir nevi nedeni olarak nitelendi. Ta,. 1947 den 
bu yana Batı ile olan, Amerika ile olan müna
sebetlerimiz yüzünden dışa olan bağlılığımızın 
arttığını ve bu ilişkinin değişik safihalar arz 
ederek bugüne kadar geldiğini, tabiî söylemi
yor dilinin altındaki şeyi; «Ta.. 1947 yılında 
Amerika'nın pençesine iktisaden düştük, on̂  
dan da bir türlü hâlâ kendimizi kurtaramıyo
ruz..» diyor. 

ö. H. P. sözcüsü ise, dışa olan bağlılığın 
nedenleri üzerinde duruyor ve bu ilişkilerin 
gerek Türkiye içinde ve dış ilişkiler yönünden, 
bâzı yolsuzluklara sebebiyet vermesi bakımın
dan ele alıyor ve bunu ekonomik bağımsızlı
ğımıza kadar getiriyor. 
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Şimdi kendilerinin de imzaları bulunan ve 
Sayın inönü'nün Başbakanlığı sırasında kabul 
edilen Birinci Beş Yıllık Plânda, ekonomimi
zin dışa olan bağlılığını ifade eden satırları 
aynen okumuş bulunuyorum. 

Şimdi sormak icabeder; acaba Birinci Beş 
Yıllık Plân tanzim edilirken ekonomimizin dı
şa olan bağlılığını 15 yıl sonra bile, yani Üçün
cü Plân döneminin sonunda bile hâlâ devam 
ettireceğinin ifade edilmesinin hesapları kim
ler tarafından yapılmıştır? Yabancı sermaye 
hayranlığını içinde saklıyan, fakat söylemi-
yen iktidarlar tarafından mı yapımıştır? Yok
sa ekonomimizin içinde bulunduğu zorunluk-
larm icabı mı yapılmıştır?. Bunun cevabını da 
hakikaten merakla beklediğimizi ifade etmek 
istiyorum. 

Bize öyle geliyor ki, ekonomimizin dışa 
olan bağlılıktan kurtulması her şeyden önce 
plân ve programlarda hedefleri tesibit edilen 
ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmamızın 
tamamlanmasına bağlı olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Kılıçoğlu, konuşmanı
zın bitimine on dakika kaldı efendim. 

A. P. GRUPU ADINA ETEM KILIÇOĞ-
LU (Devamla) — Muhterem milletvekilleri, 
millî gelir hakkında da kısaca mâruzâtta bu
lunmak istiyordum. Fakat, Sayın Başkanın 
ikazları üzerine, vaktimi bütçe konuşmaların
da ileri sürülen bâzı politik ve bilinen görüş
leri tekrar ederek bir netice almak istiyenle-
rin ileri sürdüğü ve hakikaten bütçe müzake
releriyle ve bütçe müzakerelerinin ciddiyetiy
le kabili telif bulmadığımız bâzı görüşlere in
hisar ettirmek mecburiyeti hâsıl olmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, önce bir hususu 
tebarüz ettirmekte fayda mülâhaza ediyorum. 
O da şudur; A. P. ne ve onun iktidarına bi
zim söylemediğimiz her hangi bir şeyi yakış
tırmak veya izafe etmek her şeyden önce si
yasi ahlâkla kabili telif olamaz. 

Eğer A. P. Anayasada gösterilen şekillere 
ve şartlara uymak şartıyle Anayasadan bâzı 
sıkıntıları var ise, bunu kimseden ruhsat alma
dan söyliyecek medenî cesarete ve güce sahip
tir. Bu balamdan, «Anayasadan siz tedirgin 
oluyorsunuz, Anayasayı değiştirmek istiyor
sunuz» diye fuzuli avukatlık durumuna düş
mek her halde kârlı bir iş olmasa gerektir. 
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Önce şu hususu ifade edeyim ki, sözlerimin 
başında da sarahatle dokunmuştum, Anayasa
nın getirdiği yeni müesseseler, hukukî statü
ler ve tatbikatta görülen bâzı aksaklıklar do-
layısiyle A. P. ve onun iktidarının bu müesse
selerden, bu müesseselerin işleyiş tarzından ve 
alman neticelerin Türk Milleti tarafından be
nimsenmemiş olmasından şikâyeti vardır ve 
olacaktır. Sarahata kavuşturmak için ifade 
edeyim ki, Sayın Başbakanımızın bir basın 
toplantısında Yüksek Seçim Kurulunun almış 
olduğu kararları eleştirirken Yüksek Seçim 
Kuruluna karşı bir davranış içine girmediği, 
hem basın toplantısında bulunanlar, hem de 
yazılı metni tetkik edenler göreceklerdir. 

Bu metin tetkik edildiğinde anlaşılacaktır 
ki, bizim Yüksek Seçim Kurulundan şikâyeti
miz verdiği kararların neticesi itibariyle va
tandaşın vermiş olduğu reyi iptal etme duru
muna düşmüş olmasındandır. Diyoruz ki, mev
zuatta yapılacak bir değişiklik, Yüksek Seçim 
Kurulunun, vatandaşın verdiği reyi iptal ede
rek, rey almamış, seçimi kazanmamış kimse 
ve kimseleri böyle yerlere getirmiş olması de
mokrasimizin hali ve istikbali bakımından doğ
ru değildir, diyoruz, 

«TRT den şikâyetçi misiniz?» diyeceksiniz; 
hiç tereddüt etmeden, başkasının avukatlık 
yapmasına ihtiyaç kalmadan «evet» diyor, «şi
kâyetçiyiz» diyor. 

TRT nin, Anayasada gösterilen özerkliğini 
korumak kaydı şartiyle, memleket ihtiyaçları 
ve rejimin istikbali bakımından, rejimi arzu 
etmediğimiz bir yöne itme gibi bâzı davranış 
içine girmesine mâni olucu tedbirlerin alınma
sını grup olarak istiyoruz, millet olarak istiyo
ruz. 

Anayasayı değiştirecek misiniz? Anayasa
ların değişmiyeceği hakkında dünyanın hiçbir 
yerinde bir kayıt yoktur. Anayasamız da ni
tekim bunu kabul etmiş ve Anayasamızın ne 
şekilde değiştirileceğini maddesinde göstermiş
tir. 

A. P. eğer iktidara Anayasayı değiştirebi
lecek bir güçte geldiği takdirde istemediği 
şeyleri, değişmesini istediği şeyleri kamu oyu
na, Büyük Meclislere aktarmak suretiyle o 
zaman ifade eder. Peşinen, iktidara gelmemiş
siniz, veya arzu edilen çoğunluğu almamışsı-
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nız, durup dururken «siz Anayasayı değiştire
cek misiniz?» diye bir sual sormak ne muha
liflerin hakkıdır, ne de bizim buna cevap ver
memiz gibi bir durum ortadadır. 

Büyük Türk Milleti, demokrasiye inanan
lara hitabederek söylüyorum, seçim neticele
rinde Anayasanın değiştirilip değiştirilmiyece-
ğini iktidara getirdiği kimselere söylemeyi her 
halde başkasından izin almadan yapabilecek 
şuurdadır, olgunluktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, bir hususa daha 
dokunmak itsiyorum. Sayın Bölükbaşı, geceki 
konuşmalarında bazen ata sözü söylemek su
retiyle geç vakitlerde nazarı dikkat celbetme 
ustalığını gösterdi, bazen de çok düşündürücü 
şeyler ileri sürdü. Bunlar arasında, bizim eski 
Demokratlarla ilgimizi dile getiren ve kendi 
üslûbu içinde söyledikleri hususları bir yana 
bırakıyorum. 

O zaman Kırşehir ilçe olmuş, hâlâ o zihni
yetin adamları iktidardaymış, böyle haksızlık
lar bir daha yapılırmış. 

öyle anlaşılıyor ki, yıllar yılı, ahlâka da
yanan siyasetin müdafiiyiz diyen Bölükbaşı 
bugünkü Anayasayı, yine yıllardan beri savun
duğunu iddia etmesine rağmen hâlâ anlama
mış görünmektedir. 

Bugün, Anayasaya aykırı bir kanunu çı
karmak Yüksek Heyetinizin de elinde değil
dir. Böyle olumca,, «isiz rey hakkı yüzünden 
bir vilâyeti, bir kazayı, bir halk topluluğu
nu cezalandırdınız, siz hâlâ bunların devamı
sınız» diye bir sofist mantığı içinde bulunma
yı kendisine yakıştıramadım. Yalnız bir hu
susu, Anayasanın nasıl anlaşıldığını ifade et
mek bakımından, burada dile getirmekte fay
da vardır. 

Sayın Bölükbaşı diyor ki, «bu, ne âciz Hü
kümettir?» diyor, ne imiş âczi Hükümetin? 
Üç - beş tane kızıl uşağın hakkından geleme
di... 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, evvelâ ız'-
anınıza sığınarak bir hususu arz etmek istiyo
rum. Bizim Anayasamız nasıl bir Anayasa
dır? Bizim Anayasamız gerekçesinde de açık
lamış, kuvvetler ayrıldığı prensibini kabul et
miş, ama kendisine has bir özellik içinde, «yu
muşak» diyor, tâbir aynen bu. Yumuşak bir 
kuvvetler ayrılığı prensibini kabul etmiş bir 

I parlömanter sistem getiriyor. Nedir bu parlö
manter sistem de? Diyor ki; kaza organının 
durumu şudur; müstakil, Türk Milleti adına 
hakkı kazayı müstakil hâkimler kullanacak. 
Meclisin yetkisi şudur; icranın durumu şu
dur, icraya verilen vazifeler de şu şekilde ya
pılır. 

Şimdi Türkiye'de bir çek faaliyelıler olmak
ta, gençlik bunalım içinde deniyor, bir hare
ket.. Köylüler kendilerins aidolmıyan arazile
rin üzerine yürüyor, hareket.. Başka bir ifade 
ile, bunalım. Sayın Bölükbaşı çıkıyor, diyor 
ki, «üç beş tane kızıl uşağa kargı gelemiyen, 
buna bir tedbir alamıyan Hükümet Hükümet 
olur ımu?». 

Muhterem arkadaşlarım, eğer Anayasaya, 
Anayasanın ruhuna sadık kalarak bağlı iseniz, 
Sayın Bölükbaşı dan bir hususun öğrenilmesin
de, demokrasimizin istikbali bakımında, bâzı 

I faydalar görüyorum. O da şudur: Bir kimsenin. 

HASAN LÂTİF SARIYÜCE (Corum) — 
Anayasayı yıkmaya çalışıyorsunuz. 

A. P. G&UPU ADINA İBRAHİM ETEM 
KILIÇOĞLU (Devamla) — Anayasa başına 
geçecek bir gün inşallah. 

HASAN LÂTİF SARIYÜÖE (Çorum) — 
Senin başına geçecek. 

A. P." GRÜPÜ ADINA İBRAHİM ETEM 
KILIÇOĞLU (Devamla) — Şimdi Sayın Bö
lükbaşı diyor ki, «birkaç (tane (kızıl uşağın hak
kından gelemediniz..» Soruyorum; şu, (kısıl 

I uşak kimdir? Eğer Beyazıt Kulesine kırmızı 
bayrağı çeken ise, eğer gençlik bunalım içinde 
diye, üniversiteyi işgal eden ise, bunu şu için
de bulunduğumuz Anayasa sistemi içerisinde 
Bölükbaşı, herkesçe müsellem feraseti ile mi 
tesblit edecek, yoksa suç işliyen bir kimsenin 
hakikaten o suçu işleyip işlemediğini millet 
adına kaza hakkını kullanan müstakil mahke
me 'mi teısbit edecek? Bunun cevabını almadan, 
uluorta başkasını itham etmek, «eskiden böyle 
Oldu, siz de böyle yapacaktınız, sizin niyeti-

I niz budur» diye sanki elinde (insanın içinde, 
kafasında, kalbinde, ruhunda ne olduğunu öl
çecek sihirli bir alet varmış gibi, «siz de böyle 

I yapacaksınız, yarın böyle olacak» diye keha
nette bulunmak, artık 20 nci asırda ımodası 

I geçmiş, iflâs etmiş bir övünme vasıtası olmak-
I tan ileri gidememektedir, 

680 — 
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Muhterem arkadaşlarım, şimdi mühim gör
düğüm M noktaya, aynı konu içinde, temas 
ederek Köslerime son vermek: istiyorum. 

Bugün Meclisimizde temsil edilen bir parti 
lideri çıkıyor, «Türkiye bağımsız, sosyalist bir 
rejime er - geç kavuşacaktır,» diyor. Bağım
sız Türkiye, sosyalist bir Türkiye.. Arkasından 
ilâve ediyor, diyor ki, «işçi sınıfı Hükümet ida
resine ağırlığını koymalıdır.» Yine başka (bir 
gün çıkıyor, diyor ki, «er - geç işçi sınıfı ikti
dara gelecektir..» 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasadaki sa
rahate rağmen, ısözkrimin başında ifade ettim, 
hiçbir zümre, hiçjbir şahıs millete aidolan ege
menlik haklarını kullanamaz, diye sarih ola
rak bu hususu itesbit ettiği halde ve Türkiye'de 
işçi sınıfının sayısının ne kadar olduğu, kim
leri kapsadığı bilindiği halde, (demokratik ni
zam içinde işçi sınıfı er - geç iktidara nasıl ge
lecek, Türkiye sosyalist 'bir ülke nasıl 'olacak? 
Bunun hesabım ıhakM Atatürkçüler yapımaya 
mecburdur. Bunun hesabını milleti temsil eden 
muhterem Heyetinizin yapması zaruridir. Da
ha ileri giderek ifade edeyim, Atatürk Türki
ye'si hakikaten soyguncuların toplandığı, vur
guncuların toplandığı, tefecilerin, koitacılarm, 
permicilerin toplandığı bir soyguncular diyarı 
ise, bize böyle bir miras kaldı ise, bugün Ata
türk'ün bize bıraktığı emaneti onunla birlikte 
yürüttüğünü, kurduğunu, Türk gençliğine ha
kikaten fazilet olması lâzıımgelen bir Cumhuri
yeti emanet ettiğini söyliyen Sayın inönü'ye de 
sormak istiyorum. Eğer Atatürk'ün bize bırak
tığı miras §u sayılan ve değiştirilmesi istenen 
bir düzen ise, üztülere'k beyan etmek isterim ki, 
insanın böyle bir vasıftaki mirası reddetmesin
den başka çare kalmıyor. 

BAŞKAN — Sayın Kılıçoğlu, sözleriniz 
uzun ısürecekse Yüce Heyetin tasvibini -almak 
mecburiyetindeyim. 

A. P. GRUPU ADINA İBRAHİM ETEM 
KILIÇOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan 5 da
kika içinde tamamlıyalbilirim. 

BAŞKAN — Efendim, hatibin 5 dakika da
ha konuşması hususunu oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Buyurun. 

A. P. GRUPU ADINA İBRAHİM ETEM 
KILIÇOĞLU (Devamla) — Muhterem arka

daşlarım, dünkü konuşmalarda C. H. P. söz
cüsü, köylülerin toprak reformu yapılmaması 
yüzünden artık Devletin, İktidarın yapıması lâ-
zımgelen şeyleri bizzat kendisinin yapmaya kal
kıştığını ve anayasaların üzerinde de tabiat 
kanunları bulunduğunu ifade ettiler. Sayın 
Başbakanımız kendilerine gerekli cevabı ver
miş bulunuyorlar. Bendeniz bu noktada bir hu
susu ifade etmek mecburiyetinde kalıyorum. 
O da şudur- İktidarlar ne olursa olsun, muha
lefet partileri demokratik hayatımızın vazge
çilmek unsurları olduğuna göre, bir parti çı
kacak, diyecek ki, «Bağımsız sosyalist Türki
ye bir gün olacaktır.» Bir diğeri çıkacak; şöyle 
tavsif etmek mümkün, komünizme karşı oldu
ğunu beyan edecek, bütçenin başında ve so
nunda «Bu bütçenin vatan ve milletimize ha
yırlı olmasını niyaz ederim,» diye seçmenden 
rey alma yoluna gidecek, seçmenlerde Diya
net İşleri Başkanını yanına alacak, dini istis
mara gidecek, beri taraftan imamlara yaran
mak için onlara mektup yazacak, diğer taraf
tan da gelecek, yıkıcılarla şer kuvvetleriyle be
raber olacak.. İşte böyle bir parti. Onun arka
sından «Atatürk'ün kurduğu partiyiz», diye 
övünen bir parti; «Düzen değişikliği isteriz» 
diye halk efkârını kışkırtmaya ve ne dediğini 
kendisi de anlamamanın telâşı içinde, her gün 
yeni yeni tâbirler icadetmek suretiyle, kendi 
kendini takdir etme yollarını aramaktadır. 

Şimdi Adalet Partisi olarak, hakikaten söz
lerimin başında da söylediğim gibi, bütçe mü
zakerelerinin medeni ve demokratik ölçüler 
içinde yapılmasını ve havanın elektriklen diril
mesinde hiçbir fayda olmadığını ifade eder
ken, Anayasamızın yeni getirdiği düzenin mem
leket ve milletimize daha faydalı hale gelme 
imkânlarını aramamız yerine, böyle bir dav
ranış içine gittiğimizden üzüntü duymamak 
mümkün değildir. Bütün bunlara rağmen şim
di Adalet Partisini beceriksizlikle itham ede
rek Sayın Alican da şöyle diyor: «Kanunları 
tatbik etmemeyi Adalet Partisi İktidarı ve onun 
başı bir nevi basiretli olma şeklinde anlama
ya başlamıştır. Bu bir kompleks, bir itiyat hali
ne gelmiştir.» diyor. 

Muhterem arkadaşlarım, hakikaten, bu çe
lişmezlikler içinde grupumuzun düşünceleri
nin tamamını ifade etmek elbette mümkün 



M. Meclisi B : 50 

değil, -ama bir kelimeyle de olsa Sayın Ali 
car.'a şu cevabı vermeye mecburuz. Sayın 
Başbakan oturduğu yerden dediler ki, «Bizim 
vazifemizi yapmadığımızın, kanunları tatbik 
etmediğimizin bir misalini verebilir misiniz?» 
Aynen cevap şu; dediler ki, «Burada park ya
pılmaz diye bulvarda tabelâ asılı, halbuki her 
gün gidip bakıyorsunuz, bu yasaklara riayet 
etmiyen bir sürü insan var» diyor, «işte bak, 
burada iktidarınız suçludur,» diyor. «Burada 
park yapılmaz levhasının altında hâlâ durul
maktadır» diyor. 

Şimdi, sormak lâzım ve hakikaten mecbur 
olduğumuz için de sormaya mecburuz. (C. H. 
F. sıralarından gülüşmeler) Olabilir, efendim, < 
olabilir. Soruyorum Sayın Alican'a: Kendileri 
Başbakan Yardımcısı iken Adalet Partisi, bir 
sürü nizam bozucu, düzen bozucu, tahrik edil
miş, kafası ve gözü dönmüş insanlar tarafın
dan tahribedilirken Başbakan Yardımcısı ola
rak vazifesini yapıyorlar mıydı, yoksa «Aca
ba Adalet Partisi dağılır da bundan bir parça 
da ben toplarım» diye kıs kıs gülüyor muydu? 

Bakınız, bizim ortaya koyduğumuz, Ana
yasanın bir müessesesidir. «Siyasi parti ister 
iktidarda olsun, ister muhaleyette olsun, de
mokratik hayatın vazgeçilmez unsurudur» di
yor. Biz bir siyasi partinin demokrasinin bir 
icaba olup olmadığını, Anayasa içinde yeri olup 
olmadığını soruyoruz. Ciddiyetiyle tanınmış 
Alican, «Tabelânın altında hâlâ yasağa riayet 
etmiyen, otomobiller vardır» diyor. «Sayın Baş
bakan, sizin iktidarınız kanunları tatbik etme
meyi kompleks haline getirmiştir» diyor, «Siz
den sual sormak lâzımdır» diyor. Böyle bir 
tezatlar diyarında hakikaten insanın kimse
ye ne cevap vereceği, anlaşılamamaktadır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, sözlerimi şöy
le bağlamak isterim. Anamuhalefet partisi ola
rak Cumhuriyet Halk Partisi bu Anayasaya sa
dık ise, bu Anayasaya bağlı ise, Türkiye'de dü
sen değişikliğinden neyi anladığını sarih ola
rak ifade etmeye mecburdur. Sarih olarak ifa
de etmeye mecburdur, çünkü diyor ki, «Köy
lüler gidiniz» diyor, «Hükümet, Devlet kendi
sine düşen toprak reformunu yapmalı, siz Ana
yasanın üstünde oilan kanunlara dayanarak, 
gideceksiniz» diyor, «Gideceksiniz, orayı, işgal 
edeceksiniz» diyor. Ama basma dağıttığı bül-
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tenin en sonunda diyor ki, «Cumhuriyet Halk 
Partisi seçimlerle işbaşına gelecektir» diyor. 

Muhterem arkadaşlar, siz gideceksiniz, üni-. 
versiteyi işgal edeceksiniz, bunu teşvik ede
ceksiniz. Köylü gidecek toprağı işgal edecek, 
bunu teşvik edeceksiniz. «Nizam değişmelidir, 
düzen değiştirilmelidir» diyeceksiniz, ondan son
ra da hangi vatanda, hangi seçimle, Devletin 
olmadığı yerde hangi seçimle iktidara gele
ceksiniz de demikrasiye bağlı olduğunuzu söy-
liyeceksiniz? Bunun imkânı yok. 

BAŞKAN — Sayın Kılıçoğlu, uzatılan beş 
dakika, üç dakika fazlasiyle g'eçti efendim. 
Eğer daha uzuyacaksa yine Yüce Heyetin tas
vibini alalım. 

A. P. GRUPU ADINA i. ETEM KILIÇOĞLU 
(Devamla) — Bir cümle ile bitiriyorum, Sayın 
Başkanım. 

Şimdi, Anamuhalefet partisinin sözcüsünü 
dikkatle dinleyiniz. Muhterem arkadaşlarım, 
zabıtlardan metni alınız, bir hakikat üzerin
de durmak istiyorum. Zabıtlardan metni alı
nız, bir tek imam - hatip okulları hariç dinle 
diyanetle ilgili bir tek kelime sarf etmemiş
lerdir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bir tek ke
lime sarf etmemişlerdir, ama imam -,- hatip 
okullarının fazla sayıda açılmış olmasına da 
şöyle kendi tabirleriyle bir değinmek suretiy
le geçmişlerdir. Ama Adalet Partisi iktida
rının 291 tane orta mektep açmak suretiyle 
Türk maarifine ne kadar hizmet ettiğini söy
lememişlerdir, mecbur da değildir. Bizi tenkid 
edecek, orayı bulup söyliyecek, doğrudur. Ten-
kidlerin faydası vardır, ama özellikle din ko
nusuna temas etmemişlerdir. Çünkü burada ko
nuşulanlar aynen Türk halkına intikal ettiri
liyor. Eğer burada deseydi ki, siz imam, hatip 
okulları açmak suretiyle, Yüksek İslâm Ensti
tüsü açmak suretiyle, köylere kadro gönderil
mek suretiyle irticayı teşvik ediyorsunuz de
seydi, o zaman halkın huzuruna gitmesi müm
kün olmayacak. Ama biz söylüyoruz; biz Türk 
halkının bir dini olduğunu, islâm Dininin var 
olduğunu, Türk halkının bu dinden ayırmanın 
mümkün olmadığını biz söylüyoruz. Ama, biz 
bunun bir yerinde Türk halkını... 

ORHAN BİRGİT (istanbul) — Ulus mey
danında söyle böyle. 
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İSMET KAPISIZ (Konya) — Meydan ko
nuşması yapıyorsun. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin, karşılıklı 
görüşmeyin, müdahale etmeyin efendim. 

Sayın Kılıçoğlu, Yüce Heyetin size verdiği. 
konuşma süresi bitti efendim. Ben bu kararı 
yerine getirmeye mecburum. Eğer devam ede
cekseniz, müsaade edin, Heyetten yeniden tas
vip alayım. 

SEYİT FARUK ÖNDER (Konya) — Gaze
tecilerle kılman namaz namaz değildir. 

BAŞKAN — Sayın Seyit Faruk önder, otur
duğunuz yerden müdahale etmeyin efendim. 

Sayın Kılıçoğlu, ne kadar, var, lütfen sarih 
olarak söyleyin. 

A. P. GRUPU ADINA i. ETEM KILIÇOĞ
LU (Devamla) — Eferidim, iki dakikada biti
riyorum. 

BAŞKAN — iki dakikada buyurun. 
A. P. GRUPU ADINA i. ETEM KILIÇOĞ

LU (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, şim
di bir cümle ile mâruzâtıma son vermek istiyo
rum, O da şudur; Ana Muhalefet Partisi söz
cüsü din ile diyanetten hiç bahısetmeksizin söz
lerini tamamladılar. Bu doğrudur. Yalnız 
sözlerinin başından sonuna kadar üzerinde ıs
rarla durdukları bir tabir vardır, o da şuidur. 
«Halka dönük bir politika izlemek», Şimdi 
Yüksek Heyetinize ve Türk Milletine seslene
rek şu hakikatlerin cevabını arıyoruz. 

Yıllar yılı arkasını halka dönük tutmuş olan 
bir parti, simidi halka dönük bir politika izle
mek sevdasındadır. Kendilerine hemen şunu 
ifaide edeyim ki, arkalarına döndükleri vakit 
veyahut halka dönük bir politika takibettikle-
ri vakit milletin çoğunluğunu teşkil eden Ada
let Partililerle karşı karşıya geleceklerdir. Ve o 
zaman köylünün kim olduğunu, dar gelirlinin 
kim olduğunu, fakirin kim olduğunu yıllar 
yılı mütegal'libelerm... 

SEYDi SADİ PENCAP (Muğla) — Var 
mı? 

A. P. GRUPU ADINA İ. ETEM KILIÇOĞ
LU (Devamla) — Kim olduğunu söylüyorum. 

Yıllar yılı m.ütegallibelerin, hakikaten kim
senin aklına, hayaline gelmiyecek şekilde tesi
rine mâruz kalan insanlar çoğunluğunun yine 
Adalet Partisine mensup insanlar olduğunu gö
receklerdir. Dün mütegallibeye dayanarak mil

letin sırtına bineceksiniz, bugün de fırsat bu
lacaksınız da milletin şuuruna inanmaJdığınız 
için halka dönük politika ile rey almaya çalışa
caksınız... 

Bir cümle ile ifade ediyorum ki, sizler hal
kı aldatamıyacaksmız, çünkü ıhalk uyanıktır, 
çünkü halk sizden çok çile çekmiştir. Böyle 
bir çile çekmek için elinize fırsat vermiyecek-
tir. 

Saygılar sunar, hepinize bütçenin hayırlı 
ve uğurlu olması dileğimi tekrar ederim. Sa
yın Başkana ve Yüksek Heyetinize zamanım dı
şında da bana imkân verdiğiniz için teşekkür 
etlerim. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, gruplar adına ikinci 
defa yapılacak konuşmaların 15 dakika ile sı
nırlandırılmasını istiyen bir önerge vardır. 
önergeyi okutuyorum. 

Başkanlığa 
Parti grupları adına yapılacak ikinci konuş

maların 15 dakika olarak talhdidedimıesini tek
lif ederiz. Saygılarımızla. 

Bursa Manisa 
Cemal Külâhlı önol Şâkar 

BAŞKAN — Sayın ismet Kapısız, buyurun 
önerge aleyhinde. 

İSMET KAPISIZ (Konya) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; dün saaJt 11.Û0 den 
itibaren Yüce Parlâmentoda 1969 malî yılı büt
çesi münasebetiyle siyasi parti gruplarının söz
cüleri ve bugün, de sayın iktidar partisinin 
Gözcüleri konuştular. Dün bir ara iSaym Baş
bakan da Cumhuriyet Halk Partisi iSaym Genel 
iSekreterinin konuşması üzerine 10 dakika bu 
'kürsüde gerekli izahlarda bulundular. Bugün
kü müzakereler sırasında iSayın iktidar Partisi 
Sözcüsünün Sayın Başkanın müsamahası ve siz
lerin de tasvibi ile 20 dakikalık bir konuşmayı 
da 2,5 saatine ilâve ettiler. 

Bendeniz, bir arkadaşın yerine Riyaset Di-
nma çıktığımda Sayın Adalet Partisinden önol 
Şaikar ve bir kıymetli arkadaşımız daha ikinci 
defa gruplar adına konuşacak grup sözcülerinin 
konuşmalarının 15 dakika ile taihdidedilmesi 
konusunda bir önerge vermişlerdi. Bu önerge 
üzerinde görüşlerimi arz ediyorum. 

önergenin aleyhindeyim. Çünkü, Sayın ik
tidar Partisinin Sözcüsü, bir mânada görevi ol-
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mamakla beraber, Hükümetin müdafaasını üze
rine aldı. Benim bilebildiğim kadar, ISaym İk
tidar Partisinin de bu bütçe üzerinde gerekli 
tcnkid ve Hükümeti uyarmaları da olabilirdi. 

Grupların ikinci defa ısöz almalarının 15 da
kika ile tahditine 'Sayın Adalet Partisine men
sup kıymetli iki arkadaşımın imza koymuş ol
ması bizde birtakım endişeler yaratıyor. Bura
da grupları olan beş tane muhalefet partisi 1969 
Bütçesi üzerinde memleketin bugün içinde bu
lunduğu her mevzuu geniş ve etraflı bir şekil
de dile getirsinler. Gönlümüz bunu arzu eder. 
Biz, 10 gün müddetle sabahlara kadar 450 mil
letvekili ile çalışmanın da bu memleket için 
hayati bir zaruret olduğu inancındayız. Dün 
sabahlara kadar burada bulunan arkadaşlarımı-
zm çilelerini Meclise devam etmiyen milletve
killerinin çekmesi ve icaibederse 24 saati devam
lı olarak bütçenin müzakeresine hasretmemiziin 
memleketin bir ihtiyacı olduğu inancı içindeyiz. 
Bu bakımdan Yüce Meclis üyelerinin önerge
nin aleyhinde oy vereceklerini ümideder, hepi
nizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — önergenin leh veya aleyhinde 
başka bir mütalâa var mı, efendim?... Bulunma
dığına göre önergeyi oyunuza ısunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Şimdi Sayın Maliye Bakanı söz istemiştir, 
luyurun Sayın Bilgehan. Bilâhara grupların 
ikinci defa yapacakları konuşmada şimdiye ka
dar vaki talep ve kayıt sırası şöyledir. Cum
huriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın ismet 
inönü, Güven Partisi Grupu, Adalet Partisi 
Grupu, Millet Partisi Grupu ve Yeni Türkiye 
Partisi Grupu. 

Buyurun Sayın Bakan. (A. P. sıralarından 
alkışlar) 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Balıkesir) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; 1969 Bütçesi üzerinde Hükümet adına 
yapılan takdim konuşmasını mütaalkıp, muha
lefete mensup beş grupun değerli sözcü arka
daşları 12,5 saat süre ile bu bütçe üzerinde gö
rüşlerini açıkladılar. 

Hür ve demokratik bir düzen içinde her tür
lü hürriyetin kanun dairesinde ve en geniş su
rette mevcudolduğu bir vasat içinde muhalefe

tin yapmış olduğu tenkidler elbette Hükümeti
mizin programı çerçevesi içinde değerlenecek-
tir. Biz, Adalet Partisi iktidarı ve Cumhuri
yet Hükümeti olarak bu tenkidlerin ne kadar 
ağır olursa olsun, ne 'kadar insafsız olursa ol
sun, ne kadar hakikatlere aykırı olursa olsun, 
hiçbirisinden tedirgin olmadığımız gibi rahat
sız da olmayız. Çünkü, biz icraatımızın her1 

noktasında her zaman ve her yerde bütün he
sapları milletin huzurunda açıkça verecek bir 
güçte, verecek bir dürüstlükte 'bir iktidar ola
rak bulunmaktayız. 

Bu tenkidlerin bir kısmına elbette bakan
lıkların bütçeleri konuşulduğu sırada değerli 
bakan arkadaşlarım, daha geniş, daha şümullü, 
daha tafsilâtlı cevapları Yüksek Heyetinize arz 
edecektir. Ancak, bendeniz burada umumi 
bâzı görüşler üzerinde Hükümetin görüşlerini 
arz edeceğim. Ancak, derhal ifade edeyim ki, 
bütçenin tümü üzerindeki görüş ve tenkidler 
burada bütçenin bizatihi kendisi üzerinden da
ha çok, her siyasi partinin kendi siyasi dü
şüncelerini, siyasi felsefesini kendi görüşleri 
ölçüsü içinde burada ifade etmek şeklinde te
celli etmiştir. 

Bütçe ile doğrudan doğruya alâkası bulun-
mıyan bu tarz beyanların Anayasa ve hür de
mokratik düzen içinde yerini tesbit ve tâyinde 
elbette fayda vardır. 

Sayın sözcüler bütçeyi tenkit ettikleri sıra
da kendi görüşlerine ve siyasi kanaatlerine ve 
parti programlarına göre ayrı ayrı birtakım 
Türkiye'lerin tablolarını çizmişlerdir. Onun için 
bu tablolar çok değişik bir şekilde görünmüştür. 
Siyahından pembeisine, hattâ kırmızının muhte
lif tonlarına kadar bu tablolarda birtakım hâ
kim renkleri görmemek mümkün değildir. Hür 
demokratik düzen içinde meseleleri takdirde ye
gâne değişmez hakem ve hâkim olan aziz mille
timiz, bu tabloların İçinde doğru teşhisi koya
cak ve isabetli karara mutlaka varacaktır. Zira, 
milletimizin uzun bir tarih akışından gelen en
gin tecrübesi ve müstesna hasletleri, kim ne der
se desin, her zaman doğruyu bulmakta ve ay
dınlık yolunu seçmekte yegâne rehber olmuştur 
ve öyle kalacaktır. Bu inancımızı bir defa daha 
Yüksek Huzurunuzda beyan ve teyidetmekten 
bahtiyarlık duymaktayım. 
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Muhterem milletvekilleri, 
Kırkıncı ayını henüz doldurmuş bulunan 

Adalet Partisi iktidarının Hükümetine mütevec
cih tenkitlerin değerlendirilmedi için, iktidarı 
hangi şartlar içinde devraldığımızı bir kere ha
tırlatmakta fayda vardır. 

Asırlık İhmallerin biriktirmiş olduğu dert ve 
ıstıraplar, çeşitli ihtiyaçlar artan bir tazyikle 
birikmiş ve o haliyle bize intikal etmiştir. Susuz, 
yolsuz, okulsuz, ışıksız, sağlık hizmetlerinıden 
mahrum köylerin ıstıraplarını devraldık. Sağlık 
hizmetlerinden, eğitim imkânlarından, barınacak 
meskenden, çalışacak işyerinden mahrum mil
yonlarca insanların ıstıraplarını devraldık. Hu
zurdan, istikrardan yoksun, yarınından emin 
olmıyan ümitsiz ve şevksiz insanların yaşadığı 
bir Türkiye'yi 1965 te devraldık. 

Bunları niçin söylüyorum? İktidara geldiği
miz günün şartlarını ortaya koymadan, bugün 
katedilmlş bulunan merhale ile vâısıl olunan ba
şarılı sonuçları lâyıkı ile değerlendirmek imkâ
nı yoktur da onun için söylüyorum. 

Arkadaşlarımızın da kabul ve takdir buyu
racağı üzere, biz acaba köylerde ve kentlerde 
akan çeşmelerin musluklarını mı tıkadık, tü
ten bacalarını mı söndürdük, işyerlerini mi ka
pattık, aydınlık içindeki köyleri karanlığa mı 
sürükledik, açılmış hastaneleri mi kapattık?.. El
bette bunların hiçbirisini yapmadık. Bugün şikâ
yet mevzuu olan ve düzen değişikliğinden bah
seden arkadaşlarımızın bunları bilmemesine im
kân yoktur. Aksine biz, dörtyüzbin gecekondu
nun elektriğini, suyunu, yolunu getirmiş ve ka
ranlıkta yaşiyan bu vatandaşlarımızı, elektriğe, 
suya ve yola kavuşturmuş, bunların büyük bir 
kısmına tapularını vermek imkânını elde etmi
şizdir. 

Biz, 12 500 köye su götürmekteyiz, muhte
rem arkadaşlarım. Sadece bu sene için 1 500 kö
yün suyu verilecektir. 

Bir değerli arkadaşımın da ifade ettiği gibi, 
demokratik düzen gelmeden evvel köye sadece 
jandarma, sadece tahsildar giderdi. 1946 dan 
sonra demokratik nizamın Türkiye'de kurulma
sını mütaakıptır ki, bugün halkın ıstırapların
dan bahsetmek cesaretini gösterenler, köylüden, 
köyden, yoldan, sudan bahsetmek durumunda 
olmuşlardır. Eğer bugün Türkiye'de bir demok
ratik düzen olmasaydı, bu arkadaşlarımız bu

gün hâlâ hangi köyde hangi insanın yaşadı
ğından ve hangi şartlar içinde idamei hayat et
tiklerinden bihaber kalacakları. (A.P. sıraların
dan «Bravo» sesleri) 

Yine bu sene 1 500 köye elektrik götürmek
teyiz, muhterem arkadaşlarım. Biz iktidarı dev
raldığımız zaman 40 000 köyden belki sadece 
15 - 20 köyde elektrik mevcut idi. Bugün tertib-
edilmiş bulunan bir program ile, her sene bin -
Mnlbeşyüz köyün elektriği yapılmak suretiyle 
çok kusa bir zamanda karanlıkta yaşiyan bu 
dertli vatandaşlarımızın elektrik nurundan isti
fadesini «ağlamak imkânını bulacağız. 

Cumhuriyetin kurulduğu günden bizim ikti
darı devraldığımız güne fcadar yapılmış ve açıl
mış olan okulların yarısı kadar üç senelik ikti
darımız zamanında okul açmış bulunmaktayız. 
Bir değerli arkadaşım, burada, sadece imam -
Hatip okullarının açıldığından bahsetti. Rakam
ları Millî Eğitim Bakanlığının bütçesinde ifade 
edilecektir. Biz sadece imam - Hatip okulu aç
mış değiliz muhterem arkadaşlarım, imam - Ha
tip okullarından çok daha fazla, bugün kasaba
lara kadar ortaokulları götürmüş bulunmakta
yız. Böylece köylü vatandaşlarımızın sadece bir 
zamanlar ideal olan ilk tahsil mecburiyetinin ve 
ilk tahsil yapmak imkânının Ötesinde, ortaokulu 
okumak imkânını da vermişizdir. 

Biz Adalet Partisi iktidarı olarak bir muay
yen zümrenin, bir muayyen sınıfın mümessilleri 
olarak huzurunuzda bulunmuyoruz. Biz topye-
kûn Türk Milletinin, işçisiyle, köyliisiyle, esna-
fiyle, memuriyle ve tüccariyle, serbest meslek 
erbabiyle, bütün Türk Milletinin biran içinde 
asırların ihmalinden kurtarılarak arzu edilen ve 
Atatürk'ün vasiyeti olan «Garp medeniyeti se
viyesine ulaştırılması» nın gayreti içinde bulun
maktayız. 

Biz Türk esnaf ve sanatkârının daha önce 
almış olduğu kredileri kendi iktidarımızda dört 
misline çıkartmış bulunmaktayız. Biz Türk köy
lüsünün alıriterini ve el emeğini her hususta de
ğerlendirmek suretiyle en büyük destekleme 
alımlarını almış, bu hususta maddeleri genişlet
miş, milyarlarca liralık bir meblâğı bu konuya 
tahsis etmiş bulunmaktayız. 

Burada iktidarımızın geniş halk kütlelerine, 
işçiye, köylüye sanatkâra, memura temin ettiği 
imkânları sayıp dökmiyeceğim. Ancak, Türkiye 
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bugün içte emniyet ve istikrar, dışta itibarı yük-
ısek bir Devlet olarak ayakta bulunmaktadır. 

Türkiye, milletlerarası dünjyada bu müstes
na ve şerefli mevkiini devam kararındadır ve 
öyle olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, ileri sürülen tenkit
lerin bir başka özelliğine de temas edeceğim. 

Adalet Partisi iktidarının icraatı elbette se
çim beyannamesine ve Hükümet programına da
yanmaktadır. ileri sürülen tenkidler, her par
tinin kendi siyasi kanaatine göre ve kendi prog
ramlarına göre yapılmasını istedikleri, program-
laştırmış oldukları hususların neden Adalet Par
tisi iktidarı tarafından yapılmadığına mütevec
cih bulunmaktadır. 

Şimdi, burada biraz tevakkuf etmek lâzım-
gelir. Siyasi partiler, hepimizin bildiği gibi, 
demokratik bir nizam içinde birer program ya
parlar. Seçimlere girdikleri zaman da bir seçim 
beyannamesi neşrederler. Bu seçim beyanname
sini bütün vatandaşlar, rey verecek olan, vermi-
yecek olan bütün vatandaşlar tetkik ederler, 
incelerler ve o parti, «ben iktidara geldiğim tak
dirde şunları, şunları, şunları yapacağım, size 
şunları vadediyorum», der. Seçimlere girilir, 
seçimlerden sonra vatandaşların reyleri ile her 
hangi bir parti iktidara gelir. O parti iktidara 
geldiği zaman şu veya bu partinin programla -
riyle değil, ancak kendisinin seçim beyanname-
siyle bağlıdır. Yine bildiğiniz gibi, Anayasa 
hükümleri içinde iktidara gelen Hükümet bir 
program ile Yüksek Meclisin huzuruna çıkar. 
Adalet Partisi iktidarı da böyle yapmıştır. 

1965 te bir seçim beyannamesiyle aziz Türk 
milletinin huzuruna çıktık. Birtakım vaitleri-
miz oldu, millete birtakım beyanlarımız oldu 
ve 1965 seçimlerinde % 50 nin üstünde, o zama
nın seçim sistemine ve bir tek partiyi iktidara 
getirmeye mâni olacak bir seçim sistemine rağ
men aziz milletimiz A. P. yi iktidara lâyik gör
dü, itimadını bize tevcih etti ve bizim aşağı - yu
karı Hükümet programımız 1965 senesindeki se
çim beyannamemizle mutabakat halindedir. Biz 
bu beyannameye ve bu programa göre halen 
iktidarda bulunuyoruz. Binaenaleyh, diğer si
yasi parti müntesiplerinin, diğer muhalefet men
suplarının gelip de bu kürsüden; siz neden 
NATO'dan çıkmıyorsunuz, siz neden yabancı 
sermayeye karşı bu tutumda bulunuyorsunuz, 
diye bizi tenkid etmeye hakkı yoktur. Çünkü 

biz, milletin daha önce verilmiş bulunan mezu
niyeti ve vekâleti neticesinde iktidara geldik ve 
biz bu iktidara gelirken vait etmiş bulunduğu
muz, seçim beyannamemizde ve Hükümet prog
ramımızda beyan ettiğimiz hususları icra ile 
mükellefiz. 

Bunun dışında şu veya bu düşünceyle, şu ve
ya bu siyasi partinin kendi programı içinde olup 
da iktidara geldiği zaman elbette yapmak im
kânına sahip bulunduğu birtakım hususları A. P. 
nin yapmamasından dolayı tenkid etmeye ve 
bundan yakınmaya hakkı yoktur, ama görüyoruz 
ki, bütçe münasebetiyle yapılan bu tenkidler sı
rasında siyasi parti sözcüleri bu nokta üzerinde 
de A. P. yi suçlamak durumunda olmuşlardır. 

Biz, elbette muhalefetin iddia ve görüşlerine 
göre değil, kendi programımız, kendi beyanna
memiz çerçevesinde icrai Hükümete mecburuz. 
Anlaşılıyor ki, 1969 da seçimlerin yapılması dola-
yısiyle siyasi partiler, muhalefet partileri sözcü
leri 'öyle zannediyorum ki, 1969 genel seçimle
rinin seçim propaganda kısmını bu kürsülerde 
açmış bulunmaktadırlar. 

Şimdi, meselâ bir siyasi parti müntesibi ar
kadaşımız NATO'dan çıkılması lüzumunu ifade 
etti ve bundan dolayıda niçin NATO'dan çıkma
dığımız noktasında A, P. iktidarını tenkid etti. 

Muhterem arkadaşlar, tabiî bu konuda Sayın 
Hariciye Vekili arkadaşımız size daha geniş, 
daha tafsilâtlı bilgiler verecektir, ama bugün şu 
Mecliste bulunan siyasi partilerden bir tanesi 
müstesna, diğer muhalefete mensup partilerle 
i^idai' partisi NATO'nun bu lüzumuna kaani 
bulunmaktadır. Şimdi bu istisna dışında Meclis
te mevcut bulunan siyasi partilerin NATO için 
«Uygundur memleketin menfaatlerine muvafık
tır, müşterek bir müdafaa manzumesidir, bina
enaleyh, bunun içinde kalınması lâzımdır, üye
lerden her hangi birisinin menfaati için değil, 
müşterek menfaat için kurulmuştur» demiş ol
masına rağmen, bir siyasi partinin; «Ben 
NATO'dan çıkmak zaruretindeyim, çıkmayı arzu 
ederim» diyerek A. P. iktdarını, bugün memle
ketin zaruretleri, millî menfaatleri bunu gerek
tirdiği NATO içinde kalmış olmasından dolayı 
tenkid etmeye hakkı yoktur. 

NATO'ya biz zorla girmedik, muhterem ar
kadaşlar. Hiç kimse o zaman, mevcut bulunan 
Cumhuriyet Hükümetine; siz NATO'ya mutlaka 
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gireceksiniz demedi. NATO, demin de ifade 
ettiğim gibi, müşterek bir ittifak manzumesidir. 
Bu ittifak mazumesi içinde devletler serbest ira
deleriyle bu manzumenin içinde bulunmakta
dırlar. Mütekabiliyet esası üzerine birbirlerine 
karşı birtakım hakları ve vecibeleri olmuştur ve 
NATO'nun hangi sebeplerle kurulduğu hepini
zin malûmudur. 

Muhterem arkadaşlar, biz, Hükümetlerde te-
madiyet esasını kabul ederiz. Bizden önce gel
miş geçmiş bulunan Hükümetlerin şu veya bu 
şekildeki milletlerarası anlaşmalar dolayısiylle 
yüklemiş oldukları külfetleri, sureti katiyede; 
bu hükümet bizim partinin hükümeti değildi, bi
naenaleyh, biz kabul etmiyoruz, diye bir düşün
ceyi kabule imkân yoktur. Hal böyle olduğuna 
göre Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri tarafın
dan serbest iradeleriyle, sırf o günkü şartlar 
içinde, o tarihteki zaruretlerin bir icabı, ki bu 
zaruretler bugün dahi mevcudiyetlerini devanı 
ettirmektedirler, değişmiş bir hal yoktur, Tür-
kiyenin müdafaası sadedinde bir anlaşmaya im
za koymuştur ve bu anlaşmanın tatbikatı bu
gün yapılmaktadır. Bundan dolayı AP iktidarı
nı tenkit etmenin, heüe bir bütçe müzakeresi do-
layısiyle uygun olmıyacağmı burada bir defa 
daha ifade etmek isterim. 

Yine bir değerli siyasi parti müntesibi ve 
genel başkanı arkadaşımız dediler ki: «Biz ikti
dara geleceğimiz ve iktidara geldiğimiz zaman 
Anayasayı tastamam uygulayacağız...» 

Dün sayın Başbakanın da burada ifade etti
ği gibi Anayasanın yalnız bir maddesini okumak 
öbür maddelerini itmek gibi bir şey olamaz. 
Anayasa bir küldür, bir bütündür, bir manzume
dir. Binaenaleyh, bir binanın nasıl herhangi bir 
taşını oradan söküp attığınız zaman bina sağlam 
kalmaz ise, Anayasanın sadece kendilerinin işi
ne gelen hükümlerini ortaya koyup da, diğer hü
kümlere imazı ayn etmeye imkân yoktur. 

Şimdi Anayasayı tastamam uygulayacağız, 
ama bu Anayasada yazılı olan birtakım hakla
rı başkalarının kullanmasına müsaade etmiyece-
ğiz.. Bu mümkün değildir. Anayasayı tümüyle 
eğer tatbik edeceksek, o takdirde, demin de ifa
de ettiğim gibi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa
sının başından sonuna kadar bütün hükümlerini 
hâkim kılmak mecburiyetindesiniz. 

Şimdi birtakım öğrencilerin yapmış olduğu 
birtakım hareketler var. Hem Anayasayı tasta
mam uygulayacağız, diyor, hem de öbür taraf
tan bir kısım öğrencilerin hareketlerini destek
ler ve över mahiyette beyanda bulunuyor. 

Muhterem arkadaşlarım Türkiye, diyebilirim 
ki, kurulduğu günden bugüne kadar her türlü 
hürriyetlerin en rahat kullanılabildiği, hiç bir 
surette hiç bir kimsenin mâni olmadığı bir vasa
tın içindedir. Türkiye'de toplanma hürriyeti var
dır, basın hürriyeti vardır, Türkiye'de her türlü 
hürriyetler en ufak bir halel gelmeksizin kanu
nun teminatı altında yürümektedir. 

Şimdi bir fikri beğenmediğiniz takdirde 
bu fikre karşı çıkabilirsiniz. Bunun muhtelif 
yolları vardır; basında yazarsınız, kimse size bir 
şey söylemez. Miting yaparsınız, toplantı yapar
sınız, yürüyüş yaparsınız, ama bu yürüyüşleri 
yaparken gerek Anyasanm hükmüne göre, ge
rekse Toplantı ve gösteri Yürüyüşleri Kanunu 
hükmüne göre bunların sureti katiyede baş
kalarına tecavüz eder mahiyette olmaması lâ
zımdır. Nitekim Anayasanın bu hükmü sarahaten 
28 nci maddede yazılıdır: «Herkes önceden izin 
almaksızın silâhsız ve saldırısız toplanma veya 
gösteri yürüyüşü yapma hakkına sahiptir. Bu 
ancak kamu düzenini korumak için kanunla 
sınırlanabilir.» 

Kamu düzeni ne?.. Kamu düzeni, mevcut bu
lunan, kanunların teminatı altında bulunan hak
lara, hürriyetlere riayettir. Gayet basit, daha 
ilkokuldayken öğretildiği gibi; bir insanın hür
riyeti nerede biter? Diğerinin hürriyetinin başla
dığı yerde biter... E! Pekâlâ, kendin için bir 
hürriyeti kabul edeceksin, ama bir başkasının 
hürriyetine, bir başkasının hakkına tecavüz ede
ceksin ve bu hareketi de burada öveceksin... Bu
nun Anayasayı tastamam uygulayacağız iddiası 
ile kabili telif bir yeri yoktur ve bu suretle bir 
insanın hareketleri, nihayet bugün söyledikleri
nin yarın yerine getirilip getirilebilmesini anla
mak bakımından, söylenen sözlerin gerçeğe ve 
kanunlara uyup uymadığını aramak noktasın
dan tetkika tâbi tutulur. Mademki Anayasayı 
tastamam tatbik edeceksin o takdirde başkaları
nın hürriyetine de mevcut nizamlara da uymak 
mecburiyetindesin. 

Fabrika işgallerinden bahsettiler. 
Evvelâ şunu tesbit edelim ki muhterem arka

daşlar, işgal diye bir hak yoktur. Türk mev-
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zuatmda; Anayasasında olsun bundan evvel
ki parlâmentolar tarafından çıkarıl
mış ve halen mer'i bulunan kanunlarda olsun 
ilga edilmiş olan kanunlarda olsun, işgal diye 
bir hak mevcut değildir muhterem arkadaşlarım. 
Işgâl bilâkis suç mevzuudur. Gerek milletlerara
sı hukukta, gerekse iç hukukta işgal tecviz edi- , 
lemez. Bugün bilfarz İsrail'in bir arap memle
ketini işgal etmesini tasvip ediyor musunuz? 
Birleşmiş Milletler'de bu mesele müzakere edili
yor. Milletlerarası hukukta dahi tecviz edil
meyen, kabule şayan olmıyan, kanuna uymıyan 
'bir hareketin, Türkiye'de iç hukukumuzda bir 
hak olarak gösterilmesi ne hak anlayışıyla, ne 
hukuk anlayışıyla ne de kanun anlayışıyla ka
bili telif değildir. 

Şimdi bir muhalefet partisi lideri diyor ki: 
«Fabrika işgallerine bakınız.» diyor. «Bu işgal
lerde patronlar sari sendika kurdukları için, 
bu durum karşısında grevlere bağlamışlardır. 
Derby grevinde böyle olmuştur, Singer grevinde 
böyle olmuştur ve hemen hemen bütün işgalli 
grevlerde...» 

İşgalli grev diye, demin de arz ettiğim gibi" 
bir tâbir de yok, bir müessese de yok, bir mev
zu da yok. 

Gelelim şimdi Singcr grevi nasıl olmuş? Res
mî kayıtlara dayanarak bunu arz edeyim, yani 
grev halkikaten haklı olarak yapılmış. 

Greve bir şey demiyoruz. Grev; Türkiye'de 
kanunlara göre, yasamıza göre, gerek Anaya
saya göre gerekse çıkarılmış bulunan diğer sos
yal kanunlara göre bir haktır; şartlarını haiz-
se yapılır, o takdirde bunu yapmamak diye bir l 
şey yoktur, ama işgalli grev diye bir şey yok
tur muhterem arkadaşlar. 

Şimdi elimizde bulunan resmî kayıtlara gö
re istanbul Kartal ilçesi Cevizli mmtakasında 
faaliyette bulunan Singer Sanayii Anonim Şir
ketine ait fabrikada çalışan 350 kadar işçi 
10 . 1 . 1969 günü saat 07,40 sıralarında fab
rikayı işgale teşebbüs ediyorlar. Bu teşebbüsü 
yapan işçiler ellerinde bir Türk bayrağı oldu
ğu halde sopa ve demirlerle diğer atölyedeki 
işçileri de çalıştırmamak için atölye kapılarını 
kilitliyorlar, Bu arada personel dairesi kapısını 
da kitliyerek 40 kadar fabrika personelinin dı
şarıya çıkmasına mâni oluyorlar. Singer Fab
rikasında 550 işçi çalışıyor. Bunlorm büyük bir 

ikısmı Türk - iş'e bağlı Çelik - iş Sendikasına 
kayıtlıdır, işveren ile işçi arasında halen yürür
lükle bulunan Toplu İş Sözleşmesi de o zaman 
Çelik - İş taraf]ndan yapılmış, İşgal fiilini baş
latan işçi grupu ise 100 kurucu üyesi bulunan 
Maden - iş Sendikasına kaydolmuşlardır. Ma
den - iş'e mensup bir grup Çelik - iş'e kayıtlı 
isçilerin çalıştığı atölye ve personel dairesinin 
kapısını kilitleyip, fabrika giriş ve çıkışını 
kontrol altına aldıktan sonra; «iş teminatı is
tiyoruz, 175 kuruş saat ücreti azdır.» gibi slo
ganlarla fabrikanın cereyanını kesmişler. Du
rumun, işveren tarafından Kartal C. Savcılığı
na intikal ettirilmesi üzerine olaya adlî makam
lar el koymuş, işgalci işçilere hareketlerinin 
kanunsua olduğu, fabrikayı terk etmeleri, hür
riyetlerini sorla tahdidettikleri işçi ve personeli 
serbest bırakmaları hususu müteaddit defalar 
ikaii ve ihtar edilmiştir. Yapılan bu uyarma
lara rağmen kanunsuz hareketlerini devam et
tirmeleri üzerine, aynı gün saat 11 de işgalci
lerin tahliyesi ve durumun normale avdetini 
sağlamak için emniyet kuvvetleri faaliyete geç
mişlerdir. Bu sırada işgalciler pencere camla
rını kırarak sopa ve demir parçalannı görevli
lerin üzerine atmışlar ve fiilî mukavemette bu
lunarak 11 emniyet mensubunun yaralanması
na sebebiyet vermişlerdir, işgalcilerin görev
lilere attıkları demir parçalarının fabrika depo
larında bulunan makina aksamı sandıklarının 
kırılması suretiyle elde edildiği anlaşılıyor. Sa
at 12 de fabrikaya gelen emniyet görevlileri 
isçilerin bir kısmını dışarıya çıkarmış ise de, 
fabrikanın diğer kısmında kalan bir grup, daha 
mütecaviz bir şekilde işgale ve direnmeye de
vam etmişlerdir ve bu suretle işgal fiilî olmuş, 
netice itibariyle zabıta, bunlar hakkında taki
bat yapılmak üzere suçluları Kartal C. 'Savcılı
ğına tevdi etmiştir. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, bu arz ettiğim 
fiilin, (mesele mahkemeye intikal etmiştir, uzun 
boylu konuşmak istemiyorum) grev hakkı ile 
bağdaşır bir tarafı var ise, biz A. P. liler ola
rak da bu beyanda bulunan değerli Genel Baş
kanla beraber olalım, Hem Anayasayı tastamam 
tatbiik edeceğim diyeceksin, hem de teminat al
tında bulunan mülkiyet hakkına, kanunların 
suç saydığı birtakım fiilleri işlemiş bulunan 
kimseler için «uygundur bunların bu hareket-
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leri» diye "burada beyanda bulunacaksın... Doğ
rusu bu bunların ilerde iddia ettikleri gibi, bil
miyoruz, iddia ettikleri gibi iktidara geldiği sa
man Anayasayı tastamam değil, belki hiç tatbik 
etmiyeceklerinin bir delili olarajk ortada dur
maktadır. 

Yine aynı partinin Gelen Başkanı toprak 
reformu hakkında konuştular. Bunu, bir diğer 
partinin sözcüsünün toprak reformu ile ilgili 
beyanlarına temas ettiğim zaman arz edece
ğim. 

Bu arada aynı partinin Genel Başkanı top
rak ağalarından bahsettiler ve 33 toprak sahi
bine Ziraat Bankasının 27 milyon lira kredi 
vermiş olduğunu ifade ettiler. 

Şimdi, ben tabiî partilerin içişlerine müda
hale etmem. Yalnız bir gazete okuyucusu ola
rak şunu biliyorum ki, bu «ağa» dediği kimse
ler bizzat kendi partilerinin içindedir. Bunu 
ben söylemiyorum, bunu kendi partilerine men
sup bir değerli yazar bütün efkârı umumiyeye 
günlerce ilân etti. 

Demek ki, anlaşılıyor ki; değerli Genel Baş
kan iktidara geldiği zaman evvelâ ilk is olarak 
kendi partisi içinden bu meseleleri halletmeye 
başlıyacaktır. 

Bunu böylece teısıbit ettikten sonra derhal. 
ifade «deyim ki, bizim zamanımızda, yani Ada
let Partisi iktidarı zamanında 33 toprak sahi
bine 27 milyon kredi dağıtılmamıştır. Bu id
dia hilafı hakikattir, dağıtılmasına da imkân 
yoktur. Zira bizden önce vâki tatbikatta sirai 
kredilerin bir limiti mevcut değil idi, fakat biz 
mevcut imkânlarımızı, daha çok vatandaşlara 
tevzi ve taksim etmeyi temin ısadedinde, Ziraat 
Bankasında bir karar aldık; 250 000 liradan 
daha fazla bir kredi vermek imkânına bugün 
Ziraat Bankası sahip değildir ve bu da ancak 
kooperatifler vasıtasiyle verilmektedir. 

Binaenaleyh, 250 000 lirayı 33 le çarptığınız 
zaman hesaba göre 33 kişinin 27 milyon liralık 
kredi almasına maddeten imkân yoktur. 

Ben 'isterdim ki, değerli arkadaşlarımın, 
değerli hatiplerin burada söyliyecekleri iddia
lar, vâki beyanlar gerçeklere uysun, vakıalara 
uysun, mevcut nizama uysun. 

Yine sözlerinin sonunda bu değerli parti 
başkanı diyor ki; «Hergün işyerinde, köyde, 
oturduğu mahallede vatandaş belediye meclis

lerinde, şehir meclislerinde, nihayet bu çatı al
tında Devlet işlerinin yönetimine ağırlığını 
koyacaktır.» 

Şimdi bunun doğru olup olmadığını, yani 
ben bir vatandaş olarak bu sözler muvacehesin
de düşünüyorum; hakikaten böyle olabilir mi, 
olamaz mı? Bu meseleyi düşünüyorum. Ne ola
cak? Eğer kendileri iktidara gelirse, bu düzen 
değişirse, - ki, cümleye öyle başlıyor - «Bu dü
zen değiştiği takdirde tamamen işçiler, köylü
ler tbu çatı altında Devlet işlerinde ağırlıkları
nı koyacaklar..» 

E, şimdi bugünkü duruma bakıyorum, ha-
len 15 kişiden ibaret bir grupları mevcut. Yani, 
bu büyük seçimlere girdiği zaman her parti, 
ben iktidara geleceğim diye girer. Adalet 
Partisi de 1965 te iktidara geleceğim diye girdi, 
O. H. P. de, Y. T. P. de, M. P. de, İşçi Partisi de. 
Yani ilk hareket noktası iktidara gelmek üzerin
de duruyor. Zaten seçimin mânası da bu. 

Binaenaleyh, 1935 seçimlerinde de fikirleri
nin aynı olması lâzımgelir, madem İki bir parti 
programına (bağlıdırlar, o zaman da bahsi ge
çen T. i. P., iktidara gelmek niyetiyle 1965 is 
seçimlere girdi ve bugün çok değerli 15 tane 
üyesi var. Bendeniz sabahleyin bu arkadaşların, 
T. İ. P. e mensup bulunan milletvekili arkadaş
ların durumlarını inceledim. Netice itibariyle 
vâsıl olunan netice şu: Hâlen 15 kişilik grup
ta 11 tanesi yüksek mektep mezunu ve bu yük
sek mektep mezunu, üniversite mezunu olan bu 
arkadaşlardan birkaç tanesi - bizim gibi de de
ğil, tabiî bizim imkânımız yoktu öyle - dok
tora yapmışlar. Türkiye'de değil, Fransa'da, 
başka yerlerde doktora yapmışlar. Buna muka
bil kayıtlara göre sadece iki tanesi sendikacı 
olarak gözüküyor, bir tanesi yayınevi sahibi. 
Bu duruma göre mevcut 15 milletvekili arka
daşımdan % 80 i ne işçi, ne köylü, ne kendi
lerinin ifade ettiği g'ibi emekçi sınıfa dâhil. 

EÎZA KUAS (Ankara) — 3 tane sendikacı 
var Sayın Bakan. 

(A. P. sıralarından, «Hepsinin arabası var.» 
sesleri). 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN (De
vamla) — Tabiî Allah versin, herkesin araba
sının almasını gayet tabiî isterim. Mühim değil, 
gayet tabiî.. Elbette olacaktır; her vatandaşın, 
her kazananın, her namusluca hareket edenin 
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evi de olacak, apartmanı da olacak, otomobili 
' de olacak, her şeyi olacaktır. Ben sadece bir 

fikri ortaya koyuyorum muhterem arkadaşlarım, 
yani bu iddiaların gerçeklik derecesini bir va
tandaş olarak kendi kendime düşündükten son
ra bunu burada ifade ediyorum. 

E, peki şimdi 15 kişilik bir grup içinde - ben 
iki tane saydım, bir arkadaşım ben de sendika
cıyım dediler, onu da kabul ediyorum - üç tane, 
15 e mukabil üç tane sendikacı arkadaşımız 
var, diğerlerinin hepsi yüksek mektep mezunu. 
G-ayet tabiî olacaklar. 

Buna mukabil Adalet Partisi Grupumuzda 
bilfiil işçi olan, yani makinasmm başında çalı
şan dört tane milletvekili arkadaşım var. Biz
zat makinanm başında terlemiş, tulumunu giy
miş, kimi tekstilden, kimi çimento sanayimden, 
kimi maden - işten,. Arkadaşlarımız var. E, 
şimdi burada bunu iddia edeceksin, öbür taraf
tan kendi grupunda bulunan arkadaşların an
cak % 20 si işçi olacak. O halde bu iddia bü
yük iddia, yersiz bir iddia. 

Kaldı ki,-yine ben gazete malûmatına istina
den ifade ediyorum; büyük kongrelerini yap
tıkları zaman; işçi kesimi, aydın kesimi.. Şu 
kadar aydm kesiminden, şu kadar işçi kesimin
den bir genel idare kurulu teşkil ettiklerini de 
gazetelerde okuduk. Şimdi bir taraftan sınıf 
kavgası yapacaksınız, onun mücadelesini yapa
caksınız, öbür taraftan bir de aydm sınıfına yer 
vereceksiniz.. Bunun mânasını anlamanın da 
imkânı yoktur. 

Yine diyor ki Türkiye işçi Partisi : «İşsizlik 
son bulacaktır, bedava toprak dağıtılacaktır, 
bütün çocuklar okuyacaktır, hastane, doktor, 
ilâç derdi kalmıyacaktır.» 

Şimdi bunlar rahatlıkla söylenebilir ve zan-
nedilebilir ki; hele hele Türk halkını tanımı-
yan, vatandaşların hangi söze inanıp, hangi sö
ze inanmıyacaklarmı bilmiyen kimseler için ilk 
anda denilebilir ki; yahu ne güzel; işte, bedava 
toprak dağıtacak, hastaneler olacak, bedava 
ilâç olacak, bütün çocuklar okuyacak, doktor, 
ilâç derdi kalmıyacak. Binaenaleyh, böyle bir 
şeye biz reylerimizi verelim. Böyle bir kanaate 
sahibolunm aktadır, 

Muhterem arkadaşlar, sözlerime başlarken 
de ifade ettiğim gibi, Türk Milleti büyük, ge
niş, asgari 600 senelik bir imparatorluk ve onun 

ötesinde Malazgirt'ten itibaren başlıyacak olur
sak, Anadolu topraklarında 900 senelik mazisi 
olan bir millettir. Bunu birtakım ananeleri var
dır, inanışları vardır, tarihten, geçmişinden al
mış olduğu birtakım dersler, tecrübeler vardır, 
iz'an vardır, hak duygusu vardır. 

Binaenaleyh, bâzılarının yaptıkları gibi 
Türk Milletini; şöyle bir mukayesenin içine so
kup; eh, Türkiye az gelinmiş bir memleket, Af
rika'nın filân memleketinde bulunan, yeni daha 
dün kurulmuş olan devlet, millet, o da az geliş
miş memlekettir, binaenaleyh biz bu az geliş
mişleri birbirleriyle mukayese eder de, orada 
ne tatbik ediliyor ve ne netice alınabiliyorsa, 
bunları Türkiye'de tatbik etmek suretiyle bu ne
ticeyi alırız) dersek büyük-bir gafletin içinde 
bulunurum 

Şimdi, bunu nasıl yapacaksınız diye soracak
tır size? Radyonun başında bunu dinledi ve 
eminim ki, köylerde bu kahvelerde oturan bir
takım akıllı vatandaşlarımız bunları dinledik
ten sonra, acaba bunları nasıl yapacaksınız di
yecektir? 

Okumıyan çocuk kalmıyacak. 

Türkiye'de bir senede sizin öğretmen olarak 
yetiştirdiğiniz miktar belli. O miktardan daha 
fazla yetiştiremezsiniz. Bu bir bina değildir ki, 
farz edelim hemen büyük bir gayret ile yirmi-
dört saat içinde yeni bir bina yapabilesiniz. 
Bu personel meselesidir. Bir doktor altı senede 
yetişiyor. Bu altı seneyi beklemeden doktoru 
yetiştirmenize imkân yok ki, hastanesiz, dok
torsuz bir yer bırakmamış olasınız. 

Bedava toprak dağıtacaksınız. Peki, bir ta
raftan demokratik düzen ile sosyalizmi getire
ceğim diyorsunuz, konuşmanın başında da, Ana
yasanın bir hükmüne dayanarak bunu on sene 
taksitle vermek suretiyle zenginden alacağım 
diye ifade ediyorsunuz. Bunun için hangi büt
çeye hangi imkânı koyacaksınız, eğer demokra
tik düzenden gidiyorsanız öbürünü söylemiyo
rum. O kolay. 

Şimdi bir tutarsızlık içinde vatandaşın karşı
sına çıkarak bu türlü sözlerle, hakikaten olmıya-
cağma inandığı birtakım vaitlerle ikna edebile
ceklerini zannediyorlarsa, muhakkak ki, büyük 
hata ediyorlar. Bu hataları da, Türk Milletini 
tanımamış olmalarından doğmaktadır, 
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Şimdi, Yeni Türkiye Partisi sayın sözcüsü 
Sayın Alican'm bütçe tekniği ile ve bütçenin bi
zatihi kendisiyle ilgili tenkidlerine biraz sonra 
cevap vereceğim. Yalnız, sayın sözcü, ikibuçuk 
saatlik konuşmasının sonunda Hükümetin serin
kanlılığından bahsettiler ve bu serinkanlılığın o 
hale geldiğini ifade ettiler ki, kanunları dahi 
tatbik etmediğini beyan buyurdular ve buna 
mütenazır olarak yine bâzı muhalefet sözcüsü 
değerli arkadaşlarım kuvvetli Hükümetten bah
settiler. Hükümetin kuvvetli olup olmamasın
dan, kanunların tatbik edilip edilmemesinden 
bahis buyurdular. 

Sayın Alican'm konuşması sırasında, benden 
evvel konuşan değerli arkadaşım Etem Kılıçoğ-
lu'nun ifade ettiği gibi, Sayın Başbakanın, «Aca
ba hangi kanunlar tatbik edilmiyor» diye vâki 
bir sualine karşı derhal park yapılma meselesine 
temas ettiler. 

Bu, bizim için memnuniyet verici bir hal 
oldu. Demek ki, tatbik edilemiyen tek kanun bu 
kanunmuş. Bunun dışında başka bir kanun yok
muş. 

Kuvvetli Hükümet, zayıf Hükümet meselesi
ne gelince, bu meselenin ürerinde mutlaka dur
mamız lâzımgelir arkadaşlarım. 

İki türlü kuvvet var: Birisi meşru kuvvet, 
ikincisi kaba kuvvet. Bir hukuk düzeni içinde 
bir kaba kuvveti zannetmiyorum ki, bize tavsiye 
etmiş olsunlar. Zaten hukuk düzeni içinde meş
ru kuvvetin dışında her hangi bir kuvveti Ada
let Partisi iktidarının kullanmasına hiçbir kimse 
bizi ne teşvik edebilir, ne zorlayabilir, ne de 
böyle bir teşvik ve zorlama Adalet Partisi Hü
kümeti üzerinde bir tesir icra edebilir. Buna 
imkân yok. O halde mesele nedir? Kanunların 
tatbiki ve ademi tatbiki meselesi nedir? Şimdi, 
bunları mutlaka biliyorsunuz ama, bizzarure ce
vap vermek durumunda olduğumuz için, sadece 
hafızalarınızı tazelemek bakımından Türkiye'de 
bu mekanizmanın nasıl işlediğini açıklamak isti
yorum. 

Bildiğiniz gibi, Türkiye'de sokakta giderken 
yahut parkta, evde her hangi bir suç işlenebilir. 
Zaten suç işlenmez diye bir mesele bahis mevzu 
değil. Eğer suç işlenmez bir şey olsaydı o tak
dirde bu kadar ceza kanunlarına, mahkemelere, 
hâkimlere lüzum kalmazdı. Suç işlenecektir. 
Suç, cemiyetin tabiî, hayatın tabiî icaplarından 
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birisidir. Ne olacaktır? Suç işlendiği anda, bu 
suçlu sanılanı, ki sanık diyoruz, maznunu ya ora
da bulanan bir zabıta kuvveti görecektir, el ko
yacaktır ve yahut da mağdur olan, bundan müş
teki bulunan kimse gidecek, zabıtaya şikâyette 
bulunacaktır. Bu şikâyeti mütaakıp zabıta, hâdi
senin mahiyetine göre ya mahalline gelecektir, 
ya tarafları alacaktır, bir hazırlık tahkikatı ic
ra edecektir Cumhuriyet savcısı adına. Sonunda 
suçluyu, yahut daha güzel, doğru tabiri ile maz
nunu, sanığı, tanıkları, şahitleri, mağduru, za
rar görmüş olan kimseyi delilleriyle beraber (bü
tün delilleri tesbit ile mükelleftir, Ceza Muhake
meleri Usulü Kanununun zannediyorum 154 ncü 
maddesine göre) tesbit edip savcıya götürecek
tir. Savc?ya mesele intikal ettikten sonra, bizim 
Anayasa düşenimize göre, Ceza Usulü Muhake
meleri Kanunumuza göre, Ceza Kanunumuza gö
re, Hükümetin isi bitmiştir arkadaşlar. Ondart 
sonra savcı bunu mahkemeye verecektir veya 
vermiyecektir. Mevcut bugünkü kanunlara gö
re, mahkemeye vermemesi halinde Adalet Baka
nının yazılı emirle mahkemeye tevdi etmek hu
susunda emir verme yetkisi vardır. Şimdi, mah
kemeye gittikten sonra ya hazırlık tahkikatı sı
rasında sorgu hâkiminden veya sulh hâkiminden 
tevkif talebinde bulunacaktır ya bulunmıyacak-
tır, o hâdisenin mahiyetine göre ve neticede tabi 
bulunduğu mahkemede yargılanacaktır. Bu yar
gılama sırasında Hükümetin, herhangi bir hâ
lam, her hangi bir mahkeme hakkında, üzerin
de en ufak bir şekilde tesir ve tazyik yapmasına 
imkân yoktur aziz arkadaşlarım. Bunu Adalet 
Partisi iktidarı sureti katiyede aklının köşesin
den dahi geçirmemiştir, geçirmesine de im
kân yoktur, yani Anayasada böyle bir hüküm 
olmaca bile. Çünkü biz, mahkemelerin istiklâli
ne, mahkemelerin bağımsızlığına saygı duyan bir 
Hükümetiz. 

Şimdi, yakalamışsınız, götürmüşsünüz ama, 
mahkemede beraet etmiş. Delillerin takdiri hâ
kime mevdudur. Şimdi bu meseleden dolayı artık 
Hükümet kuvvetli mi, zayıf mı, kanunları tat
bik etti mi, etmedi mi diye bir münakaşa açmaya 
imkân yoktur aziz arkadaşlarım. Bizim vazife
miz suçluyu yakalamak, delilleri toplamaktı. Bu
güne kadar mevcut bütün kanunsuz hareketler
de, Hükümetiniz, kendisinin emrinde bulunan 
emniyet kuvvetleriyle gereken vazifesini ifa et
miş, suçluları yakalamış, delillerini toplamış ve 
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adlî mercilere tevdi etmiştir. Adlî mercilerin 
vermiş olduğa kararlardan Hükümeti mesul tut
maya imkân vo ihtimal yoktur. 

Şimdi, hal böyle iken ve bugün mevcut bu
lunan Anayasa düşeni içinde kuvvetli Hükümet
ten ne mâna anlaşıldığımn burada izah edilme
si icabeder; mevcut kanunlar, mevcut Anayasa, 
mevcut nizam içinde kuvvetli Hükümetten anla
şılan mânanın burada ifade edilmesi lâzım gelir. 

Ba ararla yine bir değerli arkadaşım, (Kuv
vetli Hükümet meselesinde ifade edeyim) İstan
bul'da Beyast Kulesine bir kırmızı bayrağın çe
kilmiş olduğundan bahsettiler ve bunu da yine 
Hükümetin kuvvet ve sa'fı münakaşasında, 
zannediyorum ki, bir delil gibi ifade ettiler. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, Beyazıt Kulesi 
İstanbul Üniversitesinin bahçesinin içinde, Üni
versite sınırları içinde, Beyazıt Kulesi polis, 
jandarma veyahut her hangi bir emniyet kuv
veti ile muhafaza ve müdafaa edilmek üzere bir 
tedbir alınması icabeden bir yerde de değil. 
Orada sadece iki tane itfaiye eri var. Yani, Be
yazıt Kulesine elli tane polis, tank, yirmi tane 
şey koymamza lüzum yok, zaruret de yok buna, 
ama vazifesini, görmüş olduğu işin icabı olarak 
iki tane itfaiye erini koymuşuz. O sırada geli
yorlar, kanunsuz olarak, Üniversitenin içinde 
bulunan Bej/azıt Kulesinden çıkıyorlar ve hepi
nizin resmini ve tafsilâtını gazetelerde gördü
ğünüz bayrağı çekiyorlar. Burada Hükümetin 
vazifesi şurada başlıyor: Bir Türk bayrağının 
dışında başka bir bayrak çekilmiyeceğine göre, 
bu bayrağı kimler çekmişçe bunlar hakkında ge
reği adlî merciler tarafından yapılmak üzere ken
disine mevdu vazifeyi yerine getiriyor bayrak 
oradan indiriliyor, bayrak indirildikten sonra bu
nun failleri yakalanıyor ve adlî mercilere tevdi 
ediliyor. Şimdi bu, üniversitenin bahçesinde 
oluyor. 

Bâzı hâdiseleri tetkik ederken muhterem 
arkadaşlar, demin de ifade ettiğim gibi, nasıl ki 
biz Adalet Partisi olarak iktidarı devir aldığımız 
zaman envanterin ne olduğu tesbit edildikten 
sonra bir mukayese yapmak gerekli ise, bâzı 
hâdiseleri de değerlendirirken Türkiye'nin geç
mişinde vâki hâdiseleri de gözden uzak tutma
mak lâsımgelir. 

Hepinizin bildiği gibi, Yassıacla Mahkemesi
nin kararları var; bu kararların birisinde var, 

o tarihte bir polis memuru üniversitenin bahçesi 
içinde bulunmuş olmasından dolayı mahkûm 
edilmiştir. Şimdi, mesele, emniyete mensup bir 
zatın, her hangi bir harekette bulunmadan, hiç
bir şey yapmadan sadece Üniversite bahçesine 
adınım?, atmış olduğu için mahkûm edildiği bir 
vakıa, Yassıarîa Mahkemesinin zabıtları ortada, 
Biz, bir taraftan Üniversitenin bu özerkliği için
de her hangi bir talep vâki olmadan, (bir suç 
olursa her saman için girilebilir) Üniversite 
ile Hükümet arasındaki miicam.eloye göre bir 
talep vâki olmadıktan sonra pcîkJ. sokmuyoruz. 
O sırada Beyazıt Kulesine böyle bir bayrağın 
çekileceğinden rabıtanın haberi yok, Hükümet 
olarak bizim buradaki vazifemiz; bir cürüm iş
lenmişse, kanunlara aykırı bir fiil varsa, bu
nun faillerini yakalamaktan, ve adlî mercilere 
tevdi etmekten ibarettir. Binaenaleyh kuvvetli 
Hükümet, zayıf Hükümet diye yapılan münaka
şada kuvvetten ne anlaşıldığının burada ifade 
edilmesi lâzımgelir. 

Suçlu yakalanmış, adliyeye tevdi edilmiş, 
Hükümet ne yapacak başka? 

Bir nokta var; eğer bugünkü mevzuat işlen
miş bulunan suçların teorimi için kâfi değilse, 
o takdirde Parlâmentolar, Hükümetler yeri i ted
birler getirirler. Madem ki. böyle bir iddiada 
bulunuyorsunuz ve biz Hükümet olarak cemiyet
lerin ilerlemesiyle,.. Mâlûmuâiinis Mecellede 
bir kaide vardır; «edvarın tegayyürü ile ahkâ
mın tebeddülü inkâr olunamaz» Saman geçtik
çe birtakım yeni hâdiseler çıkar, bu hâdiseler 
karşısında yeni yeni suçlar tekevvün eder. Bun
dan bilfarz 50 sene evvel Türk parasının kıyme
tinin korunmasına dair bir suç yoklu, ama 
kambiyo meseleleri böyle bir suç çıkardı. Bugün 
de cemiyetin içinde eğer birtakım suçlar çıkmış 
ise ve bu suçlar için mevcut mevzuat kâfi gelmi
yorsa ve cemiyetin huzuru da bunu gerektiri
yorsa, o takdirde yeni hükümler getirilir. Hü
kümetiniz bu yolda bir çalışmanın içindedir. 
Zannediyorum ki, kanun da sevk edilmiştir. Bu 
konuda şikâyeti bulunan arkadaşlarımın ümide-
derim ki, bu kanunun buradaki müzakeresi sı
rasında, bu kanun lehinde oy kullanmak sure
tiyle bize yardımcı olacaklardır ve o zaman za
yıf olduğu iddia edilen Hükümetin, böylece da
ha da takviyesi imkânını bize bahşetmiş olacak
lardır. 
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Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Sayın Ge
nel Sekreterin geçen yılki konuşmasiyle hu yıl-
ki konuşması arasında uzun boylu bir fark bu
lamadım. Çünkü, Sayın Sözcünün konuşmasın
da, her adrese göre tanzim edilmiş bir şikâyet
name mevcuttur. Bunlarm ürerinde tabiî ayrı 
ayrı durmak mümkündür. Kendileri uzun yıllar 
- partisi gayet tabiî - iktidarda bulunmuşlardır. 
Bu konuşmalarında, iktidarda bulunan Cumhu
riyet Halk Partisiyle muhalefette bulunan Cum
huriyet Halk Partisi tam bir tezat içinde bulun
maktadır. Şu mânada ki; Cumhuriyet Halk 
Partisi iktidarda iken yapmadığı veyahut yala
madığı ne kadar şey varsa, muhalefete geçtiği 
zaman karşısındaki iktidardan bunu ister. 

Son zamanlarda dikkat ediyorum, bilhassa 
iki üç seneden beri, tanı bu bütçe müzakerele
rinin başlıyacağı sırada, Türkiye'nin bâzı yer
lerinde bir araziye tecavüz ve arazi işgali hâdi
sesi çıkıyor, Elmalı gibi, diğer yarler gibi... 
1968, 1987 ve 1988 da aynı şekilde oluyor, Af
yonda, Emirdağında olduğu gibi Bütçe müza
kereleri başlamadan 15-29 gün evvel böyle bir 
işgal hâdisesi çıkıyor tam o sıralarda oluyor, 
onun arkasından Sayın Genel Sekreterin rahibi 
bulunduğu Ulus Gazetesi bir neşriyat yapıyor 
ve arkasından Saym Genel Sekreter burada 
Toprak Reformu hususunda iddialarda bulunu
yor. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Tanı o 
sıralarda.. Bravo. 

MALÎYE BAKANI CİHAT BİLG3HAN 
(Devamla) — Aşağı - yukarı öyle. öyle geliyor, 
pek emin değilim ama aşağı - yufkan öyle olu
yor. Yani tam bütçe müzakerelerindim önce 
filân oluyor. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Tarih
lerinden emkmıisiniz Sayın Bakan. 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Devamla) — öyle bir endişenin içindeyim. İti, 
bundan sonra takvimler nasıl, hani Berdülâcuz, 
Koç katımı fırtınası gibi tarihleri yazarlarsa 
(A. P. sıralarından, «Bravo» sesleri, alkışlar) 
bütçe müzakerelerinin başlıyacağı hangi gün 
ise, bunu da Cumhuriyet Halk Partisinin arazi 
işgali gibi tesbit edecekler. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Emin 
olmadan lütfen söylemeyin Sayın Bakan. 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Devamla) — Şimdi, toprak reformu, toprak 
reformu. İyi. Ben de hatırlıyorum simdi, bu 
konuda Hükümet programının müzakeresi sıra
sında, Saym Başbakan rakamlara dayanarak 
ne kadar topraksız çiftçi var, ne kadar toprak 
var, bunun taksimini yapmak suretiyle kaç aile
ye ne verilir burada uzun uzun anlattılar. Ben 
bunları tekrar etmiyeceğim. Sonra, zannediyo
rum ki, Senatoda bu konuda gene Sayın Baş
kanın gayet etraflı izahları oldu. Mükerreren 
bu konular bahsedildi, ama değerli arkadaş
larımız hâlâ Türkiye'de bir toprak reformunun 
her şeyi halledebileceği kanısındadırlar. Bu 
kanılarına da hürmet ederim tabiî 

Kendileri 1923 den 1950 senesine kadar ik
tidarda bulundular. Bu «üre içinde bir toprak 
reformu yapılmadı. Hükümet programları diye 
bir kitap var, arkadaşlarım da her halde oku
muşlardır, bu Hükümet programlarının aşağı -
yukarı hepsinde - şimdi vaktinizi almamak için 
ifade etuniyeceğim - işte çiftçinin topraklandı
rılması lüzumunda, zaruretinden bahsedilmiştir, 
ama hiçbir zaman bunu fiilî bir hale getirmek 
imkânı bulunmamıştır. Onu bir tarafa bırakı
yorum. Çünkü, değerli Genel Sekreter bundan 
evvelki -bütçe konuşmasında, zannediyorum ki, 
bir reddi miras etmiştir, ama ondan sonraya 
bakalım; 1981 den sonraya bakalım: 

27 . 11 . 1981 tarihli dik Koalisyon Hükü
metinde, Sayı ismet inönü Başbakan bulun
makta ve değerli C. H. P. sözcüsü de o tarihte 
Çalışma Bakanıdır. Hükümet programında di
yor ki: «Memleketimiz ekilebilir toprakların 
sınırına varmıştır. Bundan sonra, zirai istihsa
li artırmanın yolu, dekar başına verimi yükselt
mek olacaktır. Bunun için, sulama, toprağı bes
leme ve koruma, tohumluk ihtiyacını tam ola
rak karşılama, haftalık ve haşarelerle mücade
le konulan üzerinde azimle takib olunacaktır. 
Toprak Reformunu Anayasanın ruhuna, ekono
mik ve zirai bünyemize uygun ve dengeli bir 
şekilde gerçekleştirecek kanuni tedbirler dik
katle hazırlanacaktır.» 

Şimdi, 27 . 11 . 1961 tarihinde, Hükümet 
programı okunmuş ve Hükümet vazifesine baş
lamış... Sonra, Hükümet istifa lettar-. O tarihe 
kadar da toprak reformuna dair kanun tasarısı 
Meclise gelmedi. 
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İkinci bir Hükümet kuruluyor 2 Temmuz 
1962 tarihinde. Yine sayın sözcü arkadaşım Ça
lışma Bakanı olarak o Hükümetin içindedir. 
Yine aynı şekilde diyorlar ki; «Sayın arkadaş
larım, iktisadi ve sosyal kalkınmamızda millî 
ekonomimizin temeli olan tarıma büyük önem 
vermekteyiz. Tarım alanında sağlanacak ge
lişme, nüfusumuzun 2/3 ünün yaşama şartları
nı iyileştirecek ve aynı zamanda diğer sektör
lerdeki gelişmelere kaynak ve dayanak teşkil 
edecektir. Hazırlanmakta olan tarım plânı bu 
amaca ulaşmak için gerekli bütün tedbirleri 
göz önünde tutmaktadır. Zirai kalkınmamızda 
ve zirai istihsalin artışında çok önemli rolü bu
lunan zirai kredi rejiminin daha tesirli bir ha
le getirilmesini Hükümet önemli bir konu ola
rak görmektedir. Zirai ekonomi bakımından 
lüzumlu, fakat o nisbette güç bir konu olan 
zirai sigorta alanında temel çalışmalara da de
vam edilecektir.» 

Burada bir toprak reformundan bahsedilme
miştir. Bahsedilmediğine göre getirilmemiştir. 
Nihayet 3 ncü Koalisyon Hükümetinde, ki de-

•ğerli sözcü o zaman Çalışma Bakanı olarak bu 
Hükümetin içindedir, o günden bugüne şartlar 
da değişmemiş, O gün de arazi miktarı belli, 
aileler belli, reformun lüzumu belli. 

30 . 12 . 1963 te bu Hükümet kuruluyor, 
Sayın inönü'nün kurduğu üçüncü Hükümet ve 
Şubat 1965 e kadar bu Hükümet devam ediyor. 
Buna rağmen yine bir toprak reformu ile ilgili 
tek kanun gelmiyor. Vaktaki iktidardan düşü
yor, ondan sonra toprak reformunun bir âşık-
lıısı olarak ortaya çıînyor. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, vatandaş ola
rak sormak lâzım: «Madem ki toprak reformu 
lüzumlu idi. Neden bu 3 senelik süre içinde bu
nu getirmediniz?» (0. H. P. sıralarından «Ge
tirdik» sesleri). 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Hep 
yanlış beyanlarda bulunuyorsunuz, bile bile. 

LEBİT YURDOĞLU (izmir) — Bunu, Mec
lise 3 ncü İnönü Hükümeti getirdi. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Milleti 
aldatabilirim zannı ile yalan beyanda bulunu
yorsunuz bu Mecliste. 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Devamla) ^- Yalanı siz söylüyorsunuz beye
fendi. 

BAŞKAN — Efendim,* oturduğunuz yerden 
müdaJhalede bulunmayınız. (A. P. sıralarından, 
«Şuna bak, bir de genel sekreter olacak» ses
leri, gürültüler). 

Sayın Ecevit, oturduğunuz yerden hatibe 
müdaJhalede bulunmayınız efendim. 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Devamla) — Şimdi muhterem arkadaşlar, 
biran için getirdiklerini kabul edelim. Ben 
zannetmiyorum, benim bildiğim kadariyle bu 
kanun gelmedi, ama biz iktidara geldikten 
nonra.. 

LEBİT YURDOĞLU (izmir) — Bilmiyor
san, kürsüye çıkıp da söyleme bari. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Üçüncü 
Koalisyon Hükümetinin bunu getirdiğini pe
kâlâ biliyorsunuz. 

ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — Üçüncü Ko
alisyon Hükümeti zamanında geldi, 8 tane ko
misyona havale edildi. (A. P. sıralarından gü
rültüler). 

BAŞKAN — Efendim, oturduğunuz yerden 
lütfen müdahalede bulunmayın. 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Devamla) — Şimdi muhterem arkadaşlar, ben 
şu noktayı arz etmek istiyorum. Yani, mesele 
bu kadar önemli idi ise, neden zamanında bu 
kanunu çıkarmadılar, getirmediler. Getirdikle
rini kabul ediyorlar. Bilmiyorum yani, ben ke
sin olarak «getirmediler» de demem. Bu, zabıt
lardan tetkik edilir, öğrenilir ama, 1 nci ve 
2 nci Koalisyonda böyle bir kanun gelmedi; 
1923 ten 1950 ye kadar da gelmedi, 4753 sayılı 
Kanun müstesna. Getirilmiş ise mesele yok, ama 
kanun çıkmadı. Şimdi hal böyle iken kalkıp da, 
'bütün Türkiye'nin meselelerini mücerret toprak 
reformuna bağlamayı doğru da bulmuyorum. 
Bunu ifade etmek istiyorum. 

Diğer taraftan, bu sene buğday tohumuna, 
Güven Partisi Genel Başkanı arkadaşımın ifade 
ettiği gibi, hani sırf tohumun başka bir mem
leketten, Amerika'dan gelmiş olmasını tenkid 
konusu yaptıkları bu Sonora Buğdayına rağ
men, bu sene istihsal az oldu ve biz buğdayı 
ithal etmek mecburiyetinde kaldık* 

Buraya gelmişken ifade edeyim muhterem 
arkadaşlar; dünyanın her tarafında bugün, 
Amerika'da da en teknik yollar ve usullerle 
ziraat yapılmaktadır. Buna rağmen, Amerika'-
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da dahi tarım yüzde 30 nisbetinde hava şart
larına bağlıdır. Türkiye "de de mutlak surette 
hava şartları, önemli bir noktada bulunmak
tadır. Nitekim, tetkik edildiği zaman görü
yoruz ki, tarım istihsali seneden seneye de
ğişmektedir, Bakıyorsunuz, bir sene yüzde 
1,2 oranında bir artış kaydediyor; öbür sene 
bakıyorsunuz ki, yüzde 10,5 oranında bir ar
tış olmuş. 

Bu sene biz Sonora Buğdayı ektik bunun 
neticelerinden memnunuz. Bu, ilk tecrübe yılı 
idi, ümidediyoruz ki, önümüzdeki hasatta çok 
daha iyi neticeler alacağız. 

Sayın Genel Sekreter, Cumhuriyet Halk 
Partisi Sözcüsü, bu meseleyi de toprak refor
muna bağladı : «Eğer toprak reformu ol
saydı, bu takdirde istihsal fazla olurdu.» dedi
ler ve bu arada, bir de kooperatiften bahset
tiler. Bendeniz o hususu hakikaten sarih ola
rak anlamadım; acaba, yani bu küçük arazi 
parçaları toplanacak, vatandaşların elinden alı
nıp bir kolhoz şeklinde mi idare edilecek? Bil
miyorum. Bunu ifade etmiyorum, bilmiyorum. 

ORHAN BİRG1T (istanbul) — Bravo sana, 
hâlâ. anlıyamamışsın. 

LEBİT YURDOĞLU (izmir) — Mevcut 
kanunu okuyun yeter... Kolhoz gibi lâflar iyi 
değil, yakışmaz. 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Devamla) — Yalnız bir kooperatif şeklinde, 
yani beraberce istihsal edecekler, şeklinde ifa
de ettiler. (C. H. P. sıralarından, «Yanlış anla
mışsınız» sesleri.) Bunu anlıyamadım. Tabiî 
ben burada bunu böyle arzu ettiler, demek 
istemiyorum beyefendi. Böyle bir beyanları bu
rada zabıtlarda var, bunu çıkartmak mümkün. 

Şimdi ben bir noktaya geleceğim; reform 
ile istihsal arasındaki ilişki bakımından bir 
noktaya geleceğim. Şimdi ben zannediyorum 
ki, bu toprak reformunu, her halde en iyi 
bir şekilde Sovyet Rusya yapmıştır. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Milliyetçi 
Çin yaptı, italya yaptı. 

BAŞKAN — Lütfen oturduğunuz yerden 
hatibe müdahalede bulunmayın efendim. (A. P. 
sıralarından «Biraz da dinlemesini öğrenin» 
sesleri.) 

ORHAN BİRGİT (istanbul) — O da tahrik
çilik yapmasın. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen oturduğunuz 
yerden yüksek sesle karşılıklı olarak konuş
mayınız. 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Devamla) — Şimdi muhterem arkadaşlarım, 
bendeniz bir noktaya geleceğim : 

Değerli arkadaşlarımız tabiî ilim sahibidir
ler, bu mevzuları çok iyi biliyorlar, onların 
ilmine de hürmet ederim. Ben bir noktaya 
gelmek istiyorum, Sovyet Rusya da bu refor
mu yaptı mı, yapmadı mı? Yaptı... 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — O refor
mu değil, biz, italya'daki gibi bir reformu 
düşünüyoruz. 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Davamla) — Şimdi muhterem arkadaşlar, de
ğerli sözcü arkadaşımız, reform yapılmadığı 
için bu sene ithal etmek mecburiyetinde kal
dığımızı ifade ettiler. Ben de diyorum ki; 
bu reformun her halde istenilen tarzda en mü
kemmeli, o sistemler içerisinde, Kolektivizm 
içinde, Sovyet Rusya tarafından yapılmıştır. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — O, en 
kötüsünü yaptı... 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Devamla) — Ama, şu noktayı da her halde 
bu mevzuları çok iyi bilen değerli arkadaşla
rım, demin başka memleketlerde yapıldığını 
ifade ederlerken de, bilirler ki, Sovyet Rus
ya'da böyle bir reform yapılmış olmasına rağ
men, Kanada'dan buğday ithal etmek duru
munda kalmıştır. (A. P. sıralarından, «Tamam, 
bravo» sesleri, alkışlar.) Eğer reform böyle is
tihsali artıracak tek faktör ise, o takdirde 
Sovyet Rusya'nın bu ithalâtı yapmaması lâ-
zımgelirdi. Binaenaleyh, görüş tarzı da bu 
noktadan yanlış bulunmaktadır. (A. P. sırala
rından «Bravo» sesleri.) 

Yine değerli C.H.P. Sözcüsü, bizim özel te
şebbüse ulufe dağıttığımızdan ve «Bir yeni tâ
birle besleme özel teşebbüs» ten bahsettiler. 

Aslında, bizim koymuş bulunduğumuz bu 
teşvik fonları her hangi bir kimseye ulufe di
ye dağıtılsın diye konulmuş değil. Nasıl dağı
tıldığı, niçin dağıtıldığı, kimlere verildiği mey
danda. Şurasını derhal ifade edeyim ki, çok 
şükür Türkiye bugün her türlü hak ve hürri
yetlerin teminatı altımda. Türkiye'de gizi bir 
şey yok; basm var, her yerde her türlü hakka 
sahip. Burada aşağı - yukarı 6 - 7 muhalefet 
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partisi var, TRT var, gayet tabiî şu mânada ifa
de ediyorum; haberleri büyük bir tarafsızlık 
içinde vermekle mükellef olan bir müessese. Bi
naenaleyh, bizim kalkıp da, benim partimden 
olan Ahmet efendiye veyahut öbürünün parti
sinde (bulunan Mehmet efendiye bu ayrılmış 
bulunan fondan ulufe dağıtmamıza imkân yok. 
Bunu böyle göstermek hakikatle kabilitelif de
ğildir. 

Kaldı ki, özel teşebbüs hakkında yine ken
dilerinin Çalışma Bakanı olarak bulundukları 
İkinci Koalisyon Hükümetinde şu beyan var, 
diyorlar ki; «Bu temel kararda da açıkça be
lirtildiği gibi, özel teşebbüsün yatırımlarının 
artırılması, (ki biz bunun için getirdik, bunun 
için yapıyoruz, başkasını söylemeye imkân yok) 
hızlı ve muvazeneli kalkınmanın gerektiği saha
lara yönetilmesi Devletçe teşvik edilecektir. 
Ancak bu teşvik kabul ettiğimiz siyasi ve ikti
sadi düzenle bağdaşamıyacak olan ve doğrudan 
doğruya (Bakın o tarihte söylenen sözler) mü
dahale usulleriyle değil, maliye ve kredi poli
tikası, (sermaye piyasasının teşekkülü, yol gös
terme, teknik bilgi sağlama gibi usullerle yapı
lacaktır.» 

Şimdi muhterem arkadaşlar; kendin bir Hü
kümette üye bulunatoaksm ve program olarak bu
nu söyliyeceksin, öbür taraftan senin bu prog
ramında yazılı olan maliye ve kredi politika-
siyle destekliyeceğini söylediğin hususu ben 
Adalet Partisi olarak iktidara gelip de bu fik
rin muvafık olduğunu, doğru bulunduğunu söy
leyince tenkit edeceksin... Nihayet akıl için ta
rik birdir, siz onu öyle düşünmüşsünüz, biz de 
aynı şekilde düşünmüşüz. 

Kaldı ki, «Hükümet buna böyle karar ver
di, Ahmet böyle karar verdi» ile olmuyor, bu
gün. Madem ki, bir plân var, program var; 
Plânlama Teşkilâtında meseleler tetkik ediliyor; 
Yüksak Plânlamalva geliyor, uygundur, denili
yor, Heyeti Vekile kararnamesiyle bunlar dağı
tılıyor. 

Peki, sen bunu yapmayı kabul etmişsin ya
pamamışsın, ama ben A.P. iktidarı olarak yap
mışım. O zaman ne oluyor bunun adı : özel te
şebbüsü, besleme özel teşebbüs olarak geliştir
mek... 

Kaldı ki, bu konuda 347 milyon liralık bir 
fon ayrılmıştı zannediyorum, teşvik fonu ola-

• rak. Biz geçen sene bunun ancak 60 milyonunu 
kullandık. Eğer ulufe gibi dağıtılacak bir mev
zu olsaydı, biz bu 347 milyonun tamamını dağı
tırdık. Sonra, sadece A.P. li müteşebbis değil, 
(Kimsenin hangi partiden olduğunu sormadığı
mız için) her halde C.H.P. ye mensup, Y.T.P. ye 
mensup, M.P. ye mensup değerli müteşebbüs ar
kadaşımız da bundan istifade etmiştir. Şimdi 
bunu, kalkıp da bu kürsüden «Ulufe dağıtıyor
sunuz» diye takdim etmenin hakikatle, ciddiyet
le bağdaşır bir tarafı yoktur, aziz arkadaşlarım. 

Yine değerli sözcü arkadaşım, zannediyorum 
ki, Gr.P. Sözcüsü arkadaşım da bu noktaya te
mas etti, dediler ki : «6831 sayılı Orman Kanu
nunun 13 ncü maddesine göre Devlet bütçesine 
orman köylerini kalkındırmak için bir fon ko
nulması lâzımgelirken, A.P. iktidarı bu orman
da yaşıyan köylüleri düşünmemiş ve bir fon 
ayırmamıştır.» 

Şimdi bakalım gerçek bu mu, değil mi? 
C.H.P. ne yapmış, biz ne yapmışız, ne olmuş? 

Bu kanun 1956 ısenesinde meriyete girmiş; 
1956 senesinde 1 milyon lira, 1957 senesinde 
5 500 000 lira, 1958 senesinde 1 milyon lira ko
nulmuş, 1960 da sıfır, 1961 de 1 milyon, 1962 de 
1 milyon, 1963 te 1 milyon ve 1964 te sıfır ko
nulmuş. Buna mukabil bizim iktidara geldiği
mizden sonra ikinci yaptığımız 1966 senesi büt
çesinde 2 milyon lira, 1967 de 2 milyon lira ve 
1968 de 4 milyon lira, 1969 da da 5 milyon lira 
koymuşuz. 

Şimdi, sen iktidarda bulunduğun sırada bu
na bir milyon lira gibi lâşey mesabesinde bir 
şey koyacaksın, öbür taraftan A. P. iktidarı 
orman köylülerine bir fon ayırmadı, diyecek
sin. Bunu da ciddiyetle kabili telif görmeye im
kân yok. 

Düzen değişikliğinden geçen sene bahset
mişti, bu sene ben ümidediyorum ki, o konuş
malardan sonra değişik olarak hangi düzeni 
getireceğini burada ifade ederler. Bu suretle 
biz ve. diğer vatandaşlarımız tenevvür eder
dik, ama bu konuda bir beyanda bulunmadılar. 
Yalnız geçen seneki konuşmalarında düzen de
ğişikliğinin gerekliliği için bir - iki vakıadan 

! bahsetmişlerdi. Bu vâkılardan bir tanesi ola
rak buyurmuşlar ki; «Eğer bu düzen olmasa, 
bizim istediğimiz düzen olsa Rumelikavağı'n-

I daki balıkçılar için bir buzhane yapılır.» 
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Birinci madde olarak bunu ifade etmişler
di - hafızam beni yanıltmıyor ise - ve ben o zaman 
Hükümetim adına demiştim ki; «Merak buyur
mayın, eğer Rumelikavağı'ndaki balıkçıların 
buzhanesi için bu düzen değişecekse bırakın 
bu düzen değişmesin, biz oraya bir tane buz
hane yapalım...» 

Şimdi kendileri bahsettiler bu düzen deği
şikliğinden, ama bendeniz ifade edeyim, yani 
Hükümetimi* 1968 senesinde Rumelikavağı'n
daki balıkçılar için bir buzhanenin temelini at
mış, inşaat devam etmektedir, ümidederiz bu
günlerde bitecektir. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

Şimdi muhterem arkadaşlar, bu arada bi
zim Emirdağlı Bayram'dan da bahsetmişlerdi 
düzen dolayısiyle. Onun duruşması da devam 
ediyor. Sayın Adalet Bakanının ifade ettiği
ne göre, müdahiller birtakım yeni şahitler 
göstermişler, o şahitlerin dinlenmesi zımnın
da. Mart ayına kalmış. Onu da burada ifade 
edeyim, düzen değişikliği ile ilgili. 

Şimdi muhterem arkadaşlar; bir önemli 
noktaya daha geleceğim. Bu, gerçekten bizim 
partiler olarak münasebetlerimiz bakımından 
çok önemli noktadır. 

Bu çatının altında bulunan her arkadaş ka
bul etmelidir ki, buraya «Milletvekili» sıf atiyle 
gelmiş olan insanlar vatansever insanlardır, 
namuslu insanlardır ve milletin menfaatlerini 
kendi şahsi menfaatlerinin üstünde tutan inşa
lardır. Bunun aksine iddia olabilirse, bu iddia
nın bu kürsülerde ispat edilmesi lâzımdır; 
edilmediği takdirde mutlaka kalır ve evvelâ 
bu iddia sahibinin kendisini, ,sonra da bu çatı
nın altında bulunan bütün arkadaşları yaralar. 

Cumhuriyet Halk Partisi sayın sözcüsü bu
radaki konuşmaları sırasında dediler ki; «Bir 
kere Adalet Partisi yöneticilerinden, hiç de
ğilse bâzısının zihniyeti öteden beri bu yolda 
işliyordu. Yabancı sermaye çevrelerinin tuttu
ğu adam olmak, Adalet Partisi yönetici kad
rosunun içinde yükselmeye yetiyor.» 

Bu çirkin bir iddiadır, asgari mânada çir
kin bir iddiadır. Böyle bir iddiayı yapan, böyle 
bir iddianın sahibi bunun delillerini gelir bu
rada ortaya koyar. 

BÜLENT EOEVİT (Zonguldak) — Koya
cağım, Sayın Bakan. 

MALİYE BAKANI CİHAT BILGEHAN 
(Devamla) — Aksi takdirde müfteri durumun
dadır. (Adalet Partisi sıralarından alkışlar). 

Şimdi muhterem arkadaşlar, bir vesile ile 
bir gazete almam, aramam icabetti, bilhassa 
bu aradığım gazete Ortak Pazarla ilgili konu
da idi. Bu gazetede, zannediyorum ki, kendi
lerinin de fikirlerine hürmet ettiği ve bizim 
mutlaka hürmet ettiğimiz ve Türkiye'nin Cum
hurbaşkanlığını yapmış olan merhum Cemal 
Gürselin, Sayın Genel Başkanımız ve Başbaka
nımız hakkındaki kanaatini o tarihte sormuş
lar, vermiş olduğu cevabı burada okuyacağım. 
Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanlığını 
yapmış olan bir zatın, (kendilerinin fikirlerine 
saygı duyduğunu ümidederim, öyle olması 
lâzımgelir) beyanları şudur muJbJterem arkadaş
larım: (Tarihi eski taibiî, 1864 Ârabk.) «Soru: 
Yeni Adalet Partisi Genel Balkanı hakkındaki 
düşüncelleriniz nedir?» Sayın Gürsel'in cevabı: 
«Şahsiyetleri tetkik etmek, birine iyi, birine 
kötü demek yanlıştır. Halkın çoğunluğunun sev
gisine ımıazhar olmak, öncelikle arzu edilen iyi 
bir sonuçtur. Demirel iyi yetişmiş, iyi tahsil 
görmüş, mâziisıi pak, karakteri sağlam, vatan
perver bir şahsiyettir.» 

işte Cumhurbaşkanı Gürsel'in Sayın Baş
bakan hakkındaki kanaalt'i budur. Şimdi böyle 
bir zrjtm tou (kanaati yanımda, kalkıp da, «öte
den (beri bilinen yabancı isermaye çevrelerinin 
tuttuğu laJdam olmak, Adalet Partisi kadrosu 
içinıda yükselmeye yetiyordu» sözünü söylemek 
ahlâk ile kabili telif değildir. (Adalet Partisi 
sıralarımdan alkışlar ve «Bravo» 'sesleri.) 

Şimdi muhterem iarkaldaşlar, bâzı değerli 
muhalefet hatiplerinin montaj 'sanayii ile ilgili 
bâzı iddiaları oldu ve bu konuda bâzı siyasi 
partiler de birtakım yürüyüşler yaptı, yaptırıl
dı filân. Bu montaj sanayii ne? Yani Adalet 
Partisi 'bu hususta ne yapmış fou hususta kısa 
bir mâuûmait arz etmek istiyorum. Tabiî bu ko
nuda Sanayi Bakanlığının Bütçesi sırasında de
ğerli arkadaşım daha geniş malûmat verecektir. 

Bu'gün, ısamki Türkiye'de mevcut montaj sa
nayiine Adalet Partisi iktidarı müsaaJde 
etmiş, o sekilide yürüyormuş gibi bir kanaat 
vermek 'istenmektedir. Şimdi muhterem arka
daşlar; iben firma isimlerimi ööylemiyeceğim, 
yalnız kararname tarihlerini ifade edeceğim. 
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10 Ağustos 1963 tarih ve 6/2057 Sayılı Ka
rarname üle kamyon ve kamyonet için bir mü
saade verilmiş zannediyorum iki, değerli Cum
huriyet Halk Partisinin sözcüsünün Çalışma Ba
kanı olarak /bu kararnamenin altında imzası 
var. 

Yine başka bir kararname, tarihi 10 Temmuz 
1962, isayısı 6/709. Yine o zaman sayın sözcü, 
Çalışma Bakanı orada bulunuyor. 

CEVAT YALÇIN (Rize) — Muhalefet şerhi 
vardır. 

MALİYE BAKANI CİHAT BiLGEHAN (De
vamla) — Balkanlar Kurulu Kararnamesinde 
zannediyorum muhalefet şerhi olmuyor. 

Yine 18 . 6 . 1964 tarihli 6/3170 sayılı bir 
Kararname var. Bir de isim var burada, onu 
okumak istemiyorum. Bu da montaj sanayii ta
limatımdan önce, daha ©ski tarihlerde verilmiş 
bir kararname. 

Bu arada 7 . 1 . 1966 tarihli bizim zamanı
mızda verilmiş ve 6/5788 numaralı bir montaj 
müşahedesi var. 

1962 tarihinde verilmiş bulunan mü
saade yabancı sermaye nisbeti yüzde 60. 
Dün değerli arkadaşım burada yabancı 
sermayenin seyyiatından bahsetti ama o zu
rnan demek ki hasenatı varmış, yüzde 60 olmuş. 

Traktör liçin yine 10 Ağustos, 1963 tarih ve 
6/2057 sayılı bir müsaade var, yüzde 26 yaban
cı sermaye. 

Yine 17 Ağustos 1954 ve 30 Mart 1955 ta
rihli kararnameler var ve yine 18 . 6 , 1964 ve 
3170 sayılı bir Kararname var, bu kararname 
ile yine montaj sanayiine müsaade ediliyor. 

Montaj sanayiinin otomotiv ve traktör kol
larında mevcut firmaların sayısı, bizim iktida
ra geldiğimiz 1 . 11 . 1965 tarihinden evvel 23 
tane yerli ve yabancı karışımı ve 10 tane ya
bancı sermayeli olmak üzere 33 tane. Buna mu
kabil bizim 1 . 11 . 1965 ten sonra müsaade ver
diğimiz firima sayısı, iki yerli fair yabancı ol
mak üzere toplam üçtür. Kamyon, kamyonet, 
minibüs, treyler çekicisi ve arazi bineğine ver
miş olduğumuz montaj bu ve bizim montaj için 
vermiş olduğumuz müsaadede zannediyorum ki 
yüzde 60 a kadarının yerli yapılması kaidesi, 
usulü vardır. Buna mukabil o zaman verilmiş 
bulunanlarda bu oran daha düşük olmuştur. 

Binaenaleyh, montaj sanayiini biz tek (başı
mıza iktidar olarak bu memlekette kurmuş de-
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ğiliz. Biz geldiğimiz 'zaman bu montaj sanayii 
vardı. Bize de müracaat edildi. Memleketin 
menfaatleri hangisini gerektiriyorsa, uzun tet
kiklerden sonra biz ide müsaade etmişiz 3 tane. 
Bizden evvel bu şekilde verilmiş 33 tane müsaa
de var. Yani, biz 1/10 vermişiz, sanki montaj 
sanayiinin Türkiye de mucidi Adalet Partisi 
imiş gibi burada tenkid ©diliyoruz. Bunun da 
samimiyetle bağdaşır tarafı yok muhterem ar
kadaşlarım. 

iSayın Millet Partisi sözcüsü, tabiî siyasî 
hayat içinde uzun zaman mücadele vermiş, 
değerli bir arkadaşımızdır. Zannediyorum ki, 
bu konuşmaları sırasında, daha evvelki bu ko
nuşmalarını bir araya getirmek suretiyle bir 
kompozisyonla burada beyan buyurdular, ama 
adres yanlış idi. 

İSMET KAPISIZ (Konya) — Aslına sa
dık adres yanlış değil. 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Devamla) — Onun için biz muhatap değiliz.. 

İSMET KAPISIZ (Konya) — Muıhatabo-
lan sizsiniz. 

MALİYE BAKANI CİHAT BiLaEHAN 
(Devamla) — Şimdi değerli arkadaşımız rüş
vetten, irtikâptan, suiistimalden bahsettiler. 
Demin de ifade ettim, biz hangi devirdeyiz 
muhterem arkadaşlarım? Basın hür, serbest, 
her şeyi yazıyor, hamdolsun. Meclis burada... 
ispat hakkı var. Bizim Meclisin, benim bildi
ğim kadarı ile, bütün çalışma süresinin % 60 ı 
murakabe ile geçiyor. Ancak esas vazifesi olan 
yasamayı (ismi üzerinde Yasama Meclisi) ya
sama işini % 40 yapıyor, buna mukabil % 60 ı 
Adalet Partisi iktidarının murakabesi ile geçi
yor. Eğer iddia ve şikâyet ettikleri gibi bu 
rüşvet irtikâp ve suiistimal mevcut ise, bun
lardan hangilerini bu kürsüye getirdiler? Lüt
fen beyan buyursunlar. Şimdi ben, bu mek
tuptaki adresin bize aidolmadığmı onun için 
ifade ediyorum. Burada kemali cesaretle ge
çen sene de ifade ettim muhterem arkadaşlar, 
Adalet Partisi iktidarı dürüst bir iktidardır, 
namuslu bir iktidardır, her türlü suiistimal
den, her türlü rüşvetten, her türlü irtikâp id
dialarımdan münezzeh bir iktidardır. Yani, bu 
konuları konuşurken mutlaka bu iddiaların 
delillerini de vermesi lâzımgelirdi. 
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Zannediyorum ki, bâzı arkadaşların bir si
yasî partiden diğer bir siyasî partiye girip 
çıkmalarından da bahsettiler. Şimdi muhterem 
arkadaşlar, siyasî partilere girip çıkmak Ana
yasanın bir hükmüdür. Ben istersem Adalet 
Partisinde kalırım, istersem başka bir partiye 
geçerim veyahut geçmem. Aynı şekilde kendi 
partisine geçmiş arkadaşlar da var. Şimdi, bir 
adam Millet Partisine girdiği zaman fazilet
li, başka partiye gittiği zaman faziletsiz... Bu 
sağlam bir mantık değil muhterem arkadaş
lar. 

Yine bu arada çoğunluk hâkimiyetinden 
bahsetti Sayın Millet Partisi Genel Başkanı. 
Bundan rahatsızlık duyar bir hali var. Muhte
rem arkadaşlarım, ekseriyet olmayınca, yani 
azınlığın ekseriyete hükmetmesini mi istiyor? 
Anayasa koymuş hükmünü; seçim yapılır, kim 
ekseriyeti alırsa gelir Hükümeti kurar diyor. 
Yani bu, Anayasadan evvel demokrasinin ta 
Atinalılar zamanındaki en basit kaidesi. Bina
enaleyh, çoğunluğun hâkimiyetinden şikâyet 
etmeye ne hakkı var? Çoğunluk, demokrasinin 
icabı, ama bu çoğunluğun yanında bugün 
(mektubun bizim adrese aidolmadığını ifade 
etmemin sebebi bu) Anayasa Mahkemesi var, 
birtakım müesseseler var. Kanunların her han
gi bir şekilde Anayasaya aykırılığı Anayasa 
Mahkemesine gidiyor. Buradan çıktıktan son
ra Senatoya gidiyor. Basın var, TRT var, Da
nıştay var, Yargıtay var. Her türlü murakabe 
imkânları var. O halde bir çoğunluğun hâki
miyetinden bahsetmeye bugünkü Anayasa mu
vacehesinde imkân yok. 

Sayın Millet Partisinin değerli sözcüsünün 
birçok beyanlariyle biz de mutabıkız. Burada 
bunu ifade etmek benim için zevkli bir vazi
fedir. 

Sayın Güven Partisi Genel Başkanının, 
tenkidleri yaparken vakıaları korekt bir şekil
de ortaya koymuş olduğundan dolayı memnu
num. Diğer bâzı kendisiyle mutabık olmadığı
mız hususları biraz sonra arz edeceğim. 

Bu arada kendileri de yine bayrak mese
lesinden, kuvvetli Hükümet meselesinden bah
settiler. Biraz evvel bu konular hakkında, 
sayın Y. T. P. sözcüsünün iddialarına cevap 
verirken mâruzâtta bulunmuştum, vakit alma
mak için tekrar etmiyeceğim. Yalnız bu arada 
Sayın Peyzioğlu'nun kapalı bölgelerin petrol 

aramalarına açılması hakkındaki, yine sayın 
C. H. P. sözcüsünün aynı şekilde vâki iddiala
rına Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 
bütçesinin müzakeresi sırasında değerli arka
daşım bütün teferruatı ile cevap verecektir. 
Bu hususta her iki mevzuda memleketimizin 
yüksek menfaatlerinin en titiz ve en hassas bir 
şekilde kanun düzeni içinde korunduğunu, esa
sen başka düşünce sahiplerinin haklı bir dav
ranışta bulunmadığını burada belirtmekle ye
tineceğim. 

O. H. P. nin sözcüsü, Ortak Pazar konusun
da da burada bâzı tenkidlerde bulundular. 
Bunların gerçekle ilgisini ben göremedim. Bu
rada elimde, o tarihte bir anlaşmanın imzası 
dolayısiyle yapılmış olan neşriyatla ilgili bir
takım gazeteler var. O tarihlerde bunu büyük 
bir zafer olarak ilân etmişlerdi. Binaenaleyh, 
bizim bugün yaptığımız, o tarihte imzalanmış 
bulunan mukavelenin icaplarım yerine getir
mekten ibarettir. Hattâ o tarihte Başbakan bu
lunan Sayın inönü, bunu en cesur eser olarak 
methetmişlerdi. Yine o tarihteki Sayın Dışiş
leri Bakanının burada uzun konuşması vardır, 
«Türkiye cesur bir ekonomik kalkınma hamle
sine girmiştir» diye. O zaman bunun çok iyi 
olduğunu ifade etmişlerdi. Biz yapılmış bulu
nan bir anlaşmanın ikinci safhasını yerine ge
tirmekteyiz, ama bunu Adalet Partisi iktidarı 
olarak yapmış olduğumuz için bu bir tenkid 
mevzuu olmaktadır. Bunun da mânasını anla
maya imkân yoktur. 

Sanayicilerden bahsetmişlerdi, bu Ortak 
Pazarla ilgili. Yine elime bir gazete geçti, 
İzmir'de çıkıyor. Orada istanbul Ticaret Oda
sı Meclis Reisi Behçet Osmanağaoğlu'nun bir 
beyanatı var. Bu Osmanağaoğlu'nun siyasî ka
naatini bilmem ama, kendisi, «Türkiye'nin Or
tak Pazara alınması büyük şanstır» diyor ve 
bu suretle bizim Hükümetimizin bu icraatını 
teyidediyor. Her halde bizim emrimizde olan 
bir insan olmadığına göre ve zannediyorum, 
kendisinin de beyan ettiği gibi, komprador da 
olmadığına göre, (çünkü kompradorların bu 
işi şey olduğunu iddia ediyorlar) bunu namus
lu bir beyanat olarak kabul etmek durumun
dayız. istanbul Ticaret Odası Başkanının be
yanı da (Tarihi, 10 Şubat 1969) bu surette 
kendilerini tekzip etmektedir. 
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özel okullar hakkında tenkidler oldu muh
terem arkadaşlar. Bu konuda, bildiğiniz gibi 
Senatoda bir araştırma yapılmış ve bu araş
tırma sonunda bir rapor verilmiştir. Araştır
ma meclislerin vazifelerinden birisidir, ama bu 
araştırma bir nassı katı değildir. Bu araştır
ma üzerinde elbette Hükümetin, ilgililerin di
ğer Senato üyelerinin beyanları olur. Nitekim 
tanzim edilmiş bulunan bu rapor üzerinde Sa
yın Millî Eğitim Bakanı arkadaşım Senatoda 
uzun boylu cevaplarda bulunmuşlardır. Zanne
diyorum ki, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinde 
bu konu görüşülecektir. 

imam - hatip okullarından bahsettiler. Onu 
da Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinde görüşe
cekler. 

Muhterem arkadaşlar, İmam - hatip okulu 
açacaksın, açmayacaksın diye bir iddia yok, 
ama ben sadece İmam - hatip okulu açıp da, 
bunun yerine yeni liseler, yeni ortaokullar, ye
ni meslek okulları açmazsam o zaman belki 
beni tenkid etmeye haklı olabilirsiniz. Ben bir 
taraftan imam - hatip okulu açmışım, ama 
öbür taraftan demin de ifade ettiğim gibi köy
lere, kasabalara kadar ortaokul açmışım. Bi
naenaleyh, bundan dolayı A. P. iktidarını kı
namaya imkân yoktur. Bunu Millî Eğitim Ba
kanlığı bütçesinde arkadaşım uzun boylu ifade 
edeceklerdir, rakamlarını size vereceklerdir. 

Simidi, yine C. H. P. sinin değerli sözcü-
isü benim bir beyanatımı alarak, «işte görü
yorsunuz ya Maliye Bakanı da bir israf oldu
ğunu kabul ediyor. Çünkü beyanatında diğer 
masrafçı dairelerin har vurup harman savur
duğunu beyan etti.» buyurdular. 

Şimdi hikâye şu muhterem arkadaşlar, ra
kamlar vereceğim. 

Bizde bildiğiniz gibi, bütçe bir muayyen 
miktarda masraf yapmaya ve bir muayyen 
miktarda gelir temin etmeye Yüksek Meclislerin 
izin verme belgesidir. Bilfarz Malliye Vekâletine 
150 milyon liralık herhangi bir bölümde tahsi
sat koyduysanız, biz bu 150 milyon lirayı son 
kuruşuna kadar harcıyacağız mânâsında de
ğildir. Sadece Maliye Bakanlığının o bölümden 
150 milyon liralık bir harcama yapmasına yük
sek parlâmento mezuniyet vermiş. Halbuki biz 
de alışılan usul şu: Bir yere ödenek konulduğu 
takdirde, o dairede bulunan arkadaşlarımız o öde
neği son kuruşuna kadar harcamayı usul ittihaz 

etmişler. Nitekim, bilhassa malî yılın 11 ve 12 
nci aylarında bu gayet açık olarak meydanda. 
1963 ü alıyorum kendilerinin Çalışma Bakanı 
olduğu dönem; bütçenin ilk ayında 804 milyon 
liralık küsuru var - harcama yapıllmış, Ocak 
ayında 850 milyon liralık Şubat ayında ise 1 
milyar 189 milyon. 

1964'e bakıyorum, gene kendileri Çalışma 
Bakanı o tarihte, Mart ayında, yani bütçenin 
ilk ayında 739 milyon harcanmış, 11 nci ayında 
894 milyon, 12 nci ayında 1 milyar 231 milyon. 
Rakamlar meydanda. 

1965 te; 543 milyon harcanmış Mart ayın
da, 11 nci ayda 1 milyar 86 milyon, 12 nci ayda 
yine bütçenin son ayında 1 milyar 472 milyon 
lira. 1966 da aynı şekilde Mart ayında 724 mil
yon, Ocak ayında 1 milyar 323 milyon, Şubat 
ayında 1 milyar 947. 1967 de aynı şekilde büt
çenin ilk ayında 1 milyar 524 milyon lira har
canmış, malî yılın 11 nci ayında 1 milyar 629 
miyon lira, buna mukabil Şubat ayındaj malî 
yılın son aymda 2 milyar 163 milyon lira har
canmış. 

Ben bunu söylüyorum. Bunu söylemiş olmam 
vakıalara uymuyor mu? Doğru. Bu itiyat. Ben 
bunu 1963 ten 1923 e kadar götürebilirim, ve 
her sene görürsünüz ki, 11 nci, 12 nci ayda 
artıyor. İşte ben buna «Har vurup harman sa
vurma» dedim. 

Buna mâni olmak için Bakanlar Kurulu bir 
tedbir olmak üzere birtakım lüzumsuz, fuzuli 
lüks masrafların önlenmesi için tamim yaptı. 

Şimdi bu tamime dayanıp ve benim bu beya
nımı alıp ta «Efendim, işte Maliye Bakanı da 
israfın mevcut olduğunu, har vurup harman sa-
vurulduğunu söylüyor» demek suretiyle beni 
teyit etmekte gibi bir kaziyeden hareket etmiye 
imkân yok. Ben bir vakıayı tesbit ettim. Buna 
mâni olduk mâni olacağız, bundan sonra da ay-
nı §eyi yapacağız. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, gerek TİP, ge
rek YTP, gerek CHP, gerekse Güven Partisi 
sözcüleri cari harcamaların artışından bahsetti
ler ve 1969 yılı için Devlet bütçesinde câri har
camaların 1968 yılma kıyasla % 9,7 oranında 
bir artış gösterdiğini tenkit ettiler. Bilindiği 
üzere 1 nci plân döneminde cari harcama artış 
hızının plânda öngörülen seviyeye indirilmesi 
mümkün olmamıştır fakat 2 nci plân döneminin 
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ilk uygulama yıllarında alman tedbirlerle cari 
harcama artış hızı plân hedeflerinin altına indi
rilmiştir. Nitekim 1965 yılında cari harcama ar
tış hızı % 10,8 olduğu halde 1967 yılında artış 
hızının 7,7 ye indiği bütçe gerekçesinde açıkça 
gösterilmiştir. 

Şimdi muhterem arkadaşlar; cari harcama
ları sadece tüketim harcaması olarak nitelen
dirmek doğru değildir. Cari harcamaların 
önemli bir çoğunluğu, yatırımların sonucunda 
ortaya çıkan kuruluşlardan geniş ölçüde yarar
lanmayı' sağlamaktadır. Kaldı ki, plânda geliş
me carileri olarak tarif edilen millî eğitim, ta
rım ve sağlık hizmetleri ile ilgili cari harcama
lar için esasen % 13 gibi bir nisbette yüksek 
artış oranı plânda öngörülmüştür. Bizim 1969 
bütçesi olarak yapılan artırmaların rakamlarını 
şimdi verdiğim zaman, bu paraların nereye git
tiğini ve bu harcamaların yapılmasının zaru
retini Yüksek Heyetiniz kabul buyuracaktır. 

Şimdi İçişleri Bakanlığına bu sene için 256 
milyon 104 bin lira verilmiş; Emniyet Genel 
Müdürlüğüne 402 milyon lira verilmiş. Şimdi, 
arkadaşlarımız geliyorlar, kuvvetli hükümet, 
zayıf hükümet, işte şöyle oluyor suç, sokakta 
huzur, böyle toplantı oluyor... Peki buna nasıl 
mâni olacaksınız? Kuvvetli hükümetin kuvve
tini göstermesi için mutlaka birtakım güvenlik 
tedbirleri olmak lâzım. Bugün Türkiye'de bu
lunan polis adedi zannediyorum ki, Paris'te bu
lunan polis adedi kadar yahut Viyana'da bulu
nan polis adedi kadar bile değil. Bir tek Viyana 
şehrinde bütün Türkiye'de bulunan polislerin 
üç misli polis yar. Gayet tabiî memlekette huzu
ru, emniyeti, asayişi temin edebilmek için birta
kım masraflar yapacaksınız. Bu. sadece cari 
masraf olarak değil ki. Polisten banka otomo
bili olacak, aleti olacak, telsizi olacak. Yani em
niyetin icabettirdiği, modern bir emniyetin, gü
venlik tedbirinin icabettirdiği bütün vasıtaları 
alacaksınız. Savunma dışındaki güvenlik ted
birleri için Jandarma Genel Komutanbğı için 
493 milyon 437 lira vermişiz. 

Şimdi jandarma da aynı şekilde. Şarkta eş
kıya var, dağa çıktı, bir sürü roman, hikâye 
gibi anlatılıp, söylenip duruluyor. Buna karşı 
çıkmak lâzım. Nasıl çıkacaksınız? Bu bölgenin 
şartlarına, hususiyetlerine uygun bir şekilde 
birtakım emniyet tedbirleri almak zaruretinde-

siniz. Bunları teçhiz edeceksiniz, bunlara Vasıta 
vereceksiniz, böylece memleketin o bölgesinde 
asayişi temin edeceksiniz. Bunlar için de 493 
milyon liralık bir ödenek koyulmuştur. 

Öbür taraftan, çok şayanı dikkattir muhte
rem arkadaşlar, eğitim hizmetleri için bu sene 
3 milyar 489 milyon 886 bin 864 liralık bir öde
nek ayrılmıştır ve bu ödeneğin aşağı - yukarı 
1 milyar liraya yakın olan kısmı, 900 milyon 
lirası sadece üniversite için ayrılmıştır. Bir ta
raftan geleceksiniz burada üniveriste reformu 
diyeceksiniz, tam bir çalışma diyeceksiniz, 
öbür taraftan beyanat vereceksiniz, asis
tanların maaşları kâfi gelmiyor, düzeltil
sin diye. Beri taraftan, biz buraya 900 
milyon lira para koyduğumuz için cari 
masrafları siz artırıyorsunuz, pahalı devlet... 
Bizim programımızda, plânımızda bahsettiği
miz pahalı devlet bu değil ki. Hizmetin icabet
tirdiği masrafı yapmak pahalı devlet idare et
mek değildir. 

Tarım hizmetleri için 1 milyar 242 milyon 
lira konulmuş. Biz neden tarım memleketiyiz, 
neden hâlâ gidiyoruz Avrupa'dan, Amerikan
dan buğday ithal ediyoruz diyorsunuz. Bunun 
çaresi bu. Teknolojiyi getireceksin, sulamasını 
yaptıracaksın, tohumluğunu vereceksin, gübre
sini vereceksin. E, şartları bu. Bunun için de 
biz Tarım Bakanlığı bütçesi içinde 1 milyar 
242 milyon liralık bir ödenek ayırmışız. Şimdi, 
bu cari harcama pahalı devlet midir, yoksa bir 
hizmetin icabı mıdır? 

Köy hikmetleri için muhterem arkadaşlarım 
bahsettiler, köye gitmedi, gelmedi... 

Sözlerime başlarken de ifade ettiğim gibi bir 
zamanlar sadece jandarmanın ve tahsildarın 
gittiği köye biz bu bütçemiz ile 1 milyar 166 
milyon liralık bir ödenek ayırmış bulunuyoruz. 
Köy elektrifikasyonu için 80 milyon lira, kara
yollarında teknik personele köy yolları için 
230 milyon lira, köy içme suları için 408 milyon 
lira. Bu rakamlar zannediyorum ki, burada bizi 
tenMd eden arkadaşlarımızın hayalinden dahi 
geçirmedikleri rakamlardır. Biz, programımızda 
da ifade ettiğimiz gibi, köyden fLşkırmıyan bir 
kalkınmanın muvaffak olacağına inanmıyoruz. 
Köylüye elektrik götüreceksiniz, su götürecek
siniz. Yıllardan beri Cenubu - Şarki - Anado
lu'daki köylerde susuzluktan vatandaşların pe-
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rişan bir halde olduğu bir vakıadır. Urfa'nın, 
Mardin'in birtakım köylerinde, yapılmış bulu
nan hususi birtakım programlarla her sene aşa
ğı, - yukarı yüzden fazla köye su götürülmekte
dir. Şimdi, bu hizmetleri nazarı itibara alınca 
cari masrafları artırdınız binaenaleyh pahalı 
Devlet idare ediyorsunuz, demenin mânası yok
tur arkadaşlar. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, yine O. H. P. 
nin değerli Sözcüsü,- Maliye Bakanının sık sık 
kullandığı bir balonu ufak bir iğne darbesiyle 
patlatacağım, dediler. Mesele şu; 1968 bütçesi, 
hakkında ben, «Muhalefet sözcüleri burada 
açık bulunduğu iddiasiyle ortaya çıkmışlar, oysa 
bütçe 98 milyon fazla ile kapanmış ve bu durum 
kesin hesaplarla tescil edilmiş» demiştim. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu bütçe açı
ğı her sene bu Mecliste, Senatoda, Komisyonda 
(geçen sene de ifade ettiğim gibi) bir açık ar
tırmaya çıkarılır, bir ihale mevzuu olur, bir 
pazarlık mevzuu olur. Bakarsınız bir parti 
5 milyar der, öbürü 4 milyar der, öbürü 3 milyar 
der ve sonunda en fazla artıran üzerinde kalır. 
Şimdi, 1967 bütçesi geldiği zaman, o tarihte büt
çe tasarısı üzerinde bir konuşma yapan C. H. P. 
nin Genel Başkanı netice itibariyle bütçe açık
larını şöyle ifade buyurdular: «Bu bilgilerin 
ışığı altında 1967 bütçe tasarısının taşıdığı ger
çek açık miktarını şöylece hesaplıya biliriz. Yeni 
vergi kanunlariyle sağlanması umulan 950 mil
yon, İktisadi Devlet Teşekkülleri kaynakları ar
tırılmasından umulan 707 milyon, iç istikraz yo
luyla sağlanması öngörülen 500 milyon, yekûn 
2 milyar 157 milyon. Bu miktarlar dışında kamu 
sektörünün 1967 finansmanının açığı, vergi tah
minlerinin gerçekleşmemesinden 800 milyon, kar
şılık paraların noksan gerçekleşmesinden 600 
milyon, İktisadi Devlet Teşekküllerinin kay
naklarının noksan gerçekleşmesinden 400 milyon, 
personel reformu için fazla ödenek 500 milyon; 
yekûn 2 milyar 300 milyon Türk lirası. Yani 
yaklaşık olarak 2 milyar 300 milyon liralık açık 
gözükmektedir.» 

O zaman ifade, ettikleri bu. Dediler İd: «Si
zin 1967 bütçeniz 2 milyar 300 milyon lira açık 
verecektir.» Bunun gizli tarafı yok. Biz de 
dedik ki: «Bu açık 500 milyon lira olacaktır. 
Bu 500 milyon lirayı da istikraz ile kapataca- j 
ğız.» | 

I Nitekim 1967 de istikraz ile bu açığı kapat
tık; netice itibariyle 97 veya 98 milyon liralık 
bir fazla ile kapattık. 

Şimdi, bu gibi hesaplar yapılırken birtakım 
noktalar gözden kaçırılmaktadır. Bu balonun 
bilmiyorum iğne ile neresini patlattı, onu anla
madım. 1967 bütçesi 98 milyon lira ile fazla 

I olarak kapatılmıştır. Açıkla kapatılmamıştır. 

1968 bütçesi için de 2 milyar, 3 milyar, 4 mil
yar, 5 milyar açıktan bahsettiler. Ümidediyoruz 
ki, bu sene bütçesinin de aynı şekilde almış ol
duğumuz tedbirlerle denk veya denge yalan bir 
şekilde kapatılması imkânını elde edeceğiz. 

1969 bütçesi için de muhterem arkadaşlarımız 
uzun uzun açıklardan bahsettiler. Bütçe tanzim 
edildiği sırada Genel Sekreter Yardımcısı arka
daşımız, bütçe gerçek açığının 4 milyar 736 mil
yon olduğunu ifade etmişler, ama Genel Sekterer 
daha insaflı hareket ettiler, bu açığın 4 milyar 
100 milyon lira olduğunu ifade ettiler. 

Görülüyor ki, bu açık meselesinde de hiç 
kimsenin sözü ötekini tutmamaktadır. Bizim 
şimdiye kadar olan tatbikatımızda bütçenin 
mümkün olduğu kadar denk bir şekilde kapatıl
ması gayesi güdülmüştür ama nihayet bütçe 
tahmine dayanır. Bütçe bir bilanço değil ki, 
bir anonim şirketin kesin hesabı değil ki, kati 
rakamlar olarak şuradan şu geldi, buradan bu 
gitti, densin. Tahmine dayanıyor, bütçe, ama 
tahminler mutlaka gerçeğe en yakın olan tah
minlerdir. % 1 veya % 2 hata olabilir. Biz bu
nu samimiyetle, hulûsi kalp ile getirdik, bura
da ifade ettik. Nitekim görüşen arkadaşlarımız
dan Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın Sözcüsü, 
bu sene Maliye Bakanlığının hazırlamış bulun
duğu dokümanlar açık sözlülükle, açık kalp ile 
yazılmıştır diye burada lütfettiler iltifatta bu
lundular. 

Şimdi, bir taraftan bunun açık kalb ile ya
pıldığını ifade edeceksiniz, öbür taraftan açık 
1 milyar 200 milyondur diye yaptığımız beyan 
kabule şayan bulunmıyacaktır. Bunun da man
tıkla kabili telif bir tarafı yoktur. Ya açık 
sözlülükle yapılmıştır, ya yapılmamıştır. Eğer 
açık sözlülükle yapıldığının kabul ediyorsak, bi
zim ifade ettiğimiz gibi 1 milyar 200 milyon li
ralık bir farkı da kabul edeceksiniz. Bunun 
600 milyon lirası, Muhasebei Umumiye Kanunu
na göre koymak mecburiyetinde bulunduğumuz 
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ve fakat kuUanılmıyan, yani otomatik olarak 
kuUanılmıyan kadroların tasarrufundan, 600 
milyon lirası da istikrazdan kapanacaktır, kar
şılanacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, zatiâlinize bir 
hususu hatırlatmak istiyorum. Saaat 19,30. Beş -
on dakikalık toleransla şimdi mi bitirmeyi ister
siniz, yoksa gece çalışması yapacağımıza göre 
saat 21,00 de mi devam etmek istersiniz? 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Devamla) — Sayın Başkan, eğer bendenize 
15 - 20 dakikalık bir zaman lütfederlerse bitiri
rim. 

BAŞKAN — Eğer uzun sürerse, arkadaşlar 
yemeğe gidecekler. 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Devamla) — Uzun değil efendim, 10 dakika 
içinde bitirebilirim. 

BAŞKAN —- Efendim, Yüce Heyetiniz 10 da
kika içinde bitirmesine müsaade ediyor mü? 
Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 

(Devamla) — Teşekkkür ederim Sayın Baş
kan. 

Değerli sözcü arkadaşlar, program rakamları 
ile bütçe rakamları arasında fark olduğundan 
bahsettiler. Bütçe ile program arasında bu za
hiri farkın hakiki sebebini Bütçe Karma Komis
yonunda ve Senatoda birkaç defa açıkladım, 
ama madem ki böyle bir tenkid yapılmıştır, bu
nu burada da ifade etmek istiyorum. 

1967 yılı bütçesiyle program arasındaki 1 mil
yar 110 milyon liralık fark, kalkınma program-
lariyle bütçelerin düzenlenmesinde kabul edilen 
farklı ilkelerden ileri gelmektedir. 

Bilindiği gibi programlarda öngörülen har
cama, hedefleri malî yıl sonları itibariyle gerçek
leşeceği tahmin edilen miktarlardır. Oysa, büt
çe tekniği bakımından tesbit edilen harcama he
deflerine ulaşabilmek için bütçelere konacak 
ödenek miktarının, bu hedeflerden muayyen nis-
bette fazla olması gerekmektedir. Demek ki, 
programda öngörülen 11 milyar 570 milyon lira
lık harcama hedefine varabilmek için, bütçeye 
yıl başında konan ödeneğin % 89,4 ü harcandı
ğına göre 12 milyar 640 milyon liralık ödenek 
koymak gerekmektedir. Bu da göstermektedir 

ki, Kalkınma Plâniyle bütçe arasında harcama 
hedefleri yönünden her lıangi bir ilke ayrılığı 
yoktur. 

Yine zannediyorum Sayın Alican, Plânda ön
görülen harcama ve gelir hedefleriyle bütçe ge
rekçesinde tesbit edilen projeksiyon rakamları 
arasındaki ayrılığı böyle bir disiplinin yoklu
ğuna örnek olarak gösterdiler ve Plânda hedef
ler tesbit edildiğine göre, gerekçedeki hedefler 
ikinci ve asıl uygulanacak programları mı ifade 
ediyor, diye sordular. Eğer böyle ise, Plânlama 
Teşkilâtının gereksiz bir kuruluş olacağını, böy
lece kaldırılması gerekeceğini ifade ettiler. 

Gerekçede de bilirtildiği gibi, projeksiyon 
çalışmaları ile yeni hedefler tesbidedümez, fa
kat ekonomik ve malî şartlar aynı kaldığı tak
dirde, plânda tesbidedilen kamu harcama ve 
gelir hedeflerinin ne ölçüde gerçekleşebilece
ğini tahmin suretiyle hedeflere ulaşabilmek 
için önceden tedbir almayı mümkün kılar. Bu 
çalışmalar plân, program ve bütçe disiplinini 
bozmanın değil, ancak ve ancak böyle bir di
siplinin sağlanması için atılan ilmî bir adı
nım misali olabilir. 

Sayın Alican tenkidleri sırasında, bütçe ge
rekçesinde logaritma cetveli olduğu intibaını 
uyandıracak derecede istatistiki bilgiler veril
diği halde, plân ve program uygulamaları hak
kında mufassal bilgi bulunmadığını ve bu ek
sikliğin yasama organının denetimini güçleş
tirdiğini ifade buyurdular. 

Muhterem arkadaşlar, bütçe gerekçesinde, 
beş yıla ait bütçe uygulama sunuşlarının bü
tün teferruatı, açık yüreklilikle Yüce Mecli
se ve kamu oyuna arz edildiği bir gerçektir. 
önümüzdeki yıllarda da gerçeklerin daha açık
lıkla ortaya konabilmesi için bu bilgilerin da
ha da detaylı olarak verilebileceğini şimdi
den ifade etmek isterim. 

Yine Sayın Alican, dış yardımlar konusun
daki beyanları sırasında, dış finansman açık
larının karşılanması için Avrupa Para San
dığından kısa vadeli kaynaklara başvuruldu
ğunu, Konsorsiyumun kuruluş gayesinden uzak-
ılaşıldığmı ifade ettiler. Konsorsiyum faaliyet
lerinin değerlendirilmesi yapılırken konuya 
iki. açıdan bakmak lâzımgelir: Birinci kıstası
mın, temin edilen yardım miktarı; ikinci kıs
tasımız, temin edilen yardımın şartları olmak 
icabeder. 

— 703 — 



M. Meclisi B : 50 13 . 2 . 1969 0 : 2 

Önce Konsorsiyumun, dış yardım ihtiyacı 
olarak kalkınma programlarında tesbidedil-
miş bulunan miktarın tamamını teminle mü
kellef bir kuruluş olmadığını Sayın Alican 
kabul ederler. Konsorsiyum kuruluş kararın
da da açıkça ifade edildiği gibi, dış finansman 
ihtiyacımızın teminine yardımcı olmak ga
yesiyle kurulmuş bir birliktir. Binaenaleyh 
konuya sırf kemiyet yönünden bakıldığında, 
dış yardım ihtiyacını son kuruşuna kadar sağ-
lıyamamış gerekçesiyle, Konsorsiyumun fonk
siyonunu icra edemediğini söylemek mümkün 
değildir. 

Kısa vadeli kredilerde müracaat, daha ge
nel ifade ile temin olunan kredilerin şartla
rı konusuna gelince: 

Zaman zaman nisbeten kısa vadeli olan Av
rupa Para Sandığı kaynaklarına başvurulduğu 
doğrudur. Filhakika 1959 yılından beri bu kre
di imkânlarından faydalanılmıştır. Avrupa 
Para Sandığından 1969 da 21,5 milyon, 1960 da 
50, 1962 de 45, 1963 te 50, 1964 te 30, 1965 te 
50, 1966 da 20, 1967 de 25, 1968 de 25 miılyon 
dolarlık bir imkân sağlanmıştır. Binaenaleyh 
bu krediler konsorsiyumun fonksiyonunu kay
betmesi neticesinde başvurulan krediler de
ğildir. Bu kredilere Konsorsiyumun kuruldu
ğundan önce de başvurulmuştur. Bu kredile
rin varlığını, Konsorsiyumun muvaffakiyetsiz-
liğiyle izaha bence imkân yoktur. 

Sayın sözcüler, iç ve dış borçların süratle 
arttığına ve ağırlaşmış olduğuna temas etti
ler. Bu meyanda Türkiye işçi Partisi Genel 
Başkam iç ve dış borçlar toplamanın 56 mil
yar lirayı bulduğunu, Sayın Alican ise bunun 
58 milyar lira olduğunu beyan buyurdular. 

Evvelemirde konuya kesin bir açıklık ver
mek bakımından, iç ve dış borçlarımızın ger
çek tutarları hakkında Yüksek Heyetinize ma
lûmat arz edeceğim: 

31 . 12 . 1968 tarihi itibariyle iç borçları
mızın toplamı 20 milyar 574 milyon lira olarak 
gözükmektedir. Bu toplamı teşkil eden belli 
başlı kalemlere bir göz atmakta da fayda var
dır. iç borçların en büyük iki kalemi 154 ve 
250 sayılı kanunlarla tahkime tabi tutulan 
Kamu İktisadi Kurumlan borçlarının karşı
lığında Merkez Bankasına verilen tahviller tu
tan 7 milyar 112 milyon liradır. 691 sayılı Ka

mun gereğince tahkime tabi tutulan belediye 
borçları ise 1 milyar 476 milyon liradır. Diğer 
büyük bir kalem ise Devlet Yatırım Bankası-
nır. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Emekli San
dığına olan 4 milyar 597 milyon liralık borcu
dur. Bu durum karşısında, borçlarda en büyük 
iki kalem 2 milyar liralık Devlet istikraz tah
villeri ve 4 milyar 638 milyon liralık tasarruf 
bonolandır. 

Yine bâzı arkadaşlarımız krediler konusun-
;da tenkidlerde bulundular. Bu kredilerin da
ğılımı şeyledir: Doğrudan doğruya müstahsıla, 
Ziraat Bankasınca dağıtılan kredilerin yekû- -
nü 3 milyar 800 milyon lira, Tanm Kredi Koo
peratiflerine açılan krediler 1 milyar 900 mil
yon lira, Tarım Satış Kooperatifleri aracılığı ile 
acılan krediler 2 milyar 100 milyon lira, tohum
luk yardımı olarak verilen krediler ise 200 miü-
yon lira tutmaktadır. Bu arada, zirai kredi
den yararlanan çiftçi başına düşen ortalama kre
di miktarı yükselmiş ve 1965 yılında 1280 lira 
olan kredi 1968 yılında vasati olarak 2 188 li
raya yükselmiştir. Kredi dağıtımında, küçük 
kredilerin ihtiyacı karşılıyabilecek seviyeye 
çıkanlmasa, nisbeten büyük kredilerin de ted
ricen düşürülmesi suretiyle, zirai işletmelerin 
ekonomik birer ünite halinde teşkilâtlanması 
cihetine gidilmektedir. 

Vergi artış hızlan hakkında bütçeyi takdim 
konuşmasında uzun boylu beyanlarda bulun
muştum. 

Muhterem milletvekilleri, mâruzâtımın so
nuna gelmiş bulunmaktayım. 

Adalet Partisi İktidarı olarak; biz, Hükü
met Programımız ve seçim beyannamemizle 
vatandaşa vadettiklerimizle bağlı bulunmakta
yız. 

1969 bütçesinde gelirler ve giderler arasın
daki fark 1 milyar 200 milyon liradan ibaret 
bulunmaktadır. Bunun 600 milyon lirası iç is
tikraz ile karşılanacak, 600 milyon lirası da 
Muhasebei Umumiye Kanununa göre koymak 
mecburiyetinde bulunduğumuz kadrolann fii
lî olarak harcanma imkânı bulunmamasından 
mütevellit tasarruflariyle kaışılanacaktır. 

Bu bütçe ile bilhassa köylüye, işçiye, me
mura, esnafa birtakım yeni imkânlar getiril
miş bulunduğunu, sosyal adalet prensiplerinin 
1 n bütçede hâkim bulunduğunu, köylümüzün 
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suya, elektriğe, yola kavuşturulması prensip
lerinin bu bütçede hâkim bulunduğunu ve 1969 
bütçesinin her haliyle Türk Milletinin kalkınma-
masmda büyük payı olacağını burada ifade eder, 
hepinizi derin saygılarımla selâmlarım. (A. P. 
Grupu sıralarından; şiddetli ve sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, günlük 
çalışma programımızı tamamlayamadığımız için 
gece de toplanmamız gerekiyor. Bu itibarla 
saat 21,00 de tekrar toplanmak üzere Birleşi
me ara veriyorum. 

Kapanma saati : 19,39 

«•» 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 21,00 

BAŞKAN — Ferruh Bozbeyli 
KÂTİPLER : Barlas Küntay (Bursa), Muslihittin Gürer (Sakarya) 

BAŞKAN — 50 nci birleşimin üçüncü oturumunu açıyorum. 

2. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Misafir ve ziyaretçilerin hareket tarzla
rına ilişkin talimatnamenin tatbikatında sayın 
üyelerin vazifelilere yardımcı olmalarına dair 
Başkan lığın açıklam ası. 

BAŞKAN — Müzakerelere başlamadan evvel, 
geçen sene de Yüce Heyetinize arz etmiş oldu
ğum bir hususu tekrar etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, misafir ve ziyaretçi
lerin Meclis salonlarına, dinleyici localarına girip 
çıkmalarına ilişkin bir talimatnamemiz vardır. 

Bu talimatname basılarak bütün üyelere dağıtıl
mıştır, fakat bugüne kadar bu talimatnamenin 
gereklerini tatbik etmekte birçok zorluklarımız 
çıkmıştır. 

Başkan olarak ben ve diğer idareci arkadaş
larım, bâzı hallerde milletvekili arkadaşlarımın 
asabi hareketlerine muhatabolmuşlardır. Bu ta
limatnamenin behemahâl tatbiki için Yüce He
yetinizin, sayın grup idarecilerinin ve savın ba
kanların Başkanlığımıza ve idareci arkadaşları
mıza yardımcı olmalarını hassaten rica ederim. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

1.-— 1969 yılı Bütçe kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu ile 1969 yılı Bütçe Ka
nunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezekresi ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 1/567; 
Cumhuriyet Senatosu 1/955) (Millet Meclisi S. 
Sayısı: 800; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1162) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, grup
ları adına ikinci defa söz istemiş olan arkadaşla
rımıza sıra gelmiştir. Daha evvel alman bir ka
rar gereğince, ikinci defa gruplar adına yapıla
cak konuşmalar 15 dakika ile kayıtlıdır. 

Söz sırası (O. H. P. Grupu adına Sayın 
inönü'nündür. Buyurun, Sayın inönü. (O. H. P. 
sıralarından alkışlar). 

C. H. P. GRUPU ADINA İSMET İNÖNÜ 
(Malatya) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri, Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Genel 
Sekreterimizin Hükümet bütçesi üzerinde her ba
kımdan uygun olan konuşması vesilesiyle, Sayın 
Başbakanımız sadece en önemli bir uyarmayı, kı
sa cevabında başlıca konu yapmıştır. Bu uyar
ma toprak reformu üzerinde olmuştu. 

Grupumuzun sözcüsü Genel Sekreterimiz bü
tün izahları ile, memleketimizin bugün esaslı 
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konularını teşkil eden mevzularda samimî ve cid
dî olarak partimizin uyarmasını yapmıştır. Mak
sadımız; bir muhalefet partisi olarak, memleke
tin içinde bulunduğu güç şartlar ve memleketin 
özlediği esaslı tedbirler üzerinde faydalı bir su
rette uyarma yapmaktır. 

Toprak reformunu Barbakan dile getirirken 
bir polemik doğrultusuna kendisini kaptırmış
tır. Toprak reformu konusundaki bu polemik 
söylediğimiz ve takibettiğimiz siyasette mülki
yet hakkına riayet edilmemesi, teşvikler görme
si şeklinde olmuştur. Toprak reformu Anayasa
nın bir hükmü olduğu gibi, mülkiyet hakkı da 
Anayasada etrafiyle izah edilmiş bir vatandaş 
hakkıdır. Haklar Anayasa içinde çelişmez ve 
biz bir siyasi parti olarak, hakları bir birleriy-
le çeliştiren bir politikayı tasvibetmeyiz, etme-
mişizdir. Anayasa haklarına riayetsizliğe ve 
memleketin huuzruna zarar verecek her türlü 
cereyanın önüne de cesaretle ve başariyle hep 
çıkmışızdır. (C. H, P. sıralarından «Bravo» sesle
ri, alkışlar.) 

Sayın Başbakanın arzusuna uyarak, toprak 
reformu üzerinde sözlerimi toplamaya çalışaca
ğım ve toprak reformu fikrinin ve ihtiyacının 
bugün ne halde bulunduğunu arz edeceğim. 

Toprak reformu üzerinde, son zamanlarda biz 
ciddî şikâyetlere muhatabolmuşuzdur. Bunları 
birer birer arz edeyim : 

Elmalı köylüleri toprak reformu, toprak ih
tiyaçları ve toprak dâvaları üzerinde bizim yar
dımımızı ve kendi ihtiyaçlarına cevap verecek 
faydalı hizmetlerde bulunmamızı istemişlerdir; 
tekrar tekrar istemişlerdir. Güç durumdaydılar, 
topraklarını işletebilmek için türlü müdahalelere 
mâruz kalıyorlardı ve kendi bulundukları bölge
lerde haklı olduklarına inandıkları toprakları i§-
letebilmeye çalışıyorlardı. 

Her yerde toprak davası vardır. Tapumuz 
bugünkü haliyle, özellikle bugünkü tatbikatın
da oldukça ve eskiden beri gelen arazi sınırları, 
ifadesi becerikli ve nüfuzlu insanların türlü isti
fadelerine açık kapılar bıraktıkça, bu toprak 
dâvası memleketimizin müzmin bir hastalığı ol
muştur. 

Elmalı'da iki taraflı toprak dâvası, iki taraf
lı toprak istekleri mahkemelere gitmiş ve en ni
hayet hazin bir çatışmaya müncer olmuştur. El
malı köylüleri, mahkeme karariyle, kendilerinin 

I Ijgalinde bulunduğu zamanda ektikleri toprak
lan, mahkemenin yine verdiği kararla tasarruf 
sahibi değişince, yani Elmalı köylülerinden alı
nıp, esld sahibi oldukları icra edenlere teslim 
edilince, Hükümet kuvvetleriyle, ekilmiş olan 
yüzlerce dönüm ekini büyük buldozerlerle biçtir
miş ve mahvetmiştir. Şimdi toprak mülkiyeti 
bir haktır, sahibini Hükümet tâyin eder; bugün
kü kanun ile sahibini mahkeme tâyin eder. Ta
pu dâvaları vardır, tapu mahkemeleri vardır, 
meni müdahale kararlan vardır. Hükümet bu
günkü kanunları tatbik ederse, toprak tasarrufu 
elden ele geçmeye mahkûm olmaktadır. Ancak, 
bir kimsenin elindeki toprak ekilmiş ise, tasar
ruf değiştiği zaman o ekin mahvedilmez; sahibi
ne masrafı ve ekini ödenir. Elmalı'da, çiğnen
miş, mahvedilmiş olan muhtaç köylünün ekinle
rinin tazmin edildiğini bugüne kadar bilmiyo
rum. 

ikinci bir toprak şikâyetini, sızlanmasını ya
kında Yunak'ta gördüm. Konya'da Yunak'ta 
köylüler kalabalık geldiler. Orada Hazine ara-
zhi var. Hazine arazisini, civardaki köylerden 
gelip iskân edenlere dağıtmak usul olmuştur ve 
zaten köyde oturmak şartiyle, yani Yunak'ta 
oturmak şartiyle toprak verilmektedir. Seçim 
zamanları bu toprakların köylülere dağıtılacağı 
söylenir, seçim geçtikten sonra toprak dağıtılmaz. 
Köylü bundan çok sızlanıyordu. Ekim zamanı 
gelmiş, istifade edemiyorlar. Şikâyet etmiş, kim
se dinlemiyor. Nihayet, bu toprakların köylüle
re dağıtılacağı va'dedilmiş ve son anda durdu
rulmuş. Köylü tecrübesine istinaden diyordu 
ki: «Yeni seçim geldiği zaman tekrar bu toprak
ların dağıtılması bahis konusu olacaktır.» 

Toprak şikâyeti, ondan sonra, İzmir civarın
da Atalan ve Gönlüce köyleri sakinlerinden gel
di. Banların dâvası şu: 700 hane köylü, bir ka
rış toprakları yok. 1 500 dönüm arazi var. Bu 
arazi 25 - 26 aile arasında taksim olunmuş. Dâ
va edilmiş. Tapu memurları gelmiş, ölçmüşler, 
biçmişler. Tapulu 1 500 dönüm arazi sahibi olan 
insanlara 13 000 dönüm eklemişler, bir karış 
toprağ?. olmıyan ailelere de hiçbir şey vermemiş
ler. Şikâyet bu. Muhtaçtırlar, diyorlar ki, «Ha
zine arazisi nüfuslu adamların elinde paylaşılı
yor.» Hattâ her şikâyette, her tapu değişmesin
de, kendi zararlan ve mağduriyetleri daha çok 

I artıyor. Bunların işgale kalktıklarına, huzursuz-
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luk yaptıklarına dair bir haber yoktur ve bir 
işgal olursa, mal sahibinin müracaati üzerine 
Hükümet müdahale eder, işi tanzim eder. 

Şimdi, iktidar toprak dâvasını Anayasanın 
emrettiği şekilde benimsemiyor. Anayasanın 
emettiği toprak dâvasını, Adalet Partisi iktidarı 
hedef almıyor, fakat Hükümet, siyaseti ne olur
sa olsun, mevcut kanunun mer'i olmasını, iti
bar görmesini vatandaştan istediği kadar, mev
cut kanunların hükümlerini dikkatle yerine ge
tirmekten sorumludur.. Şimdi, tapu düzeltile
cek... Tapu memurları, ihtiyaca göre vaktinde 
yetişip hüküm vermezlerse ve nüfuzlu ve öte
den beri becerikli olan daha geniş toprak sahip
len Hazine arasisini, Hazine toprağını; ihtiyacı 
olan, topraksız olan, yeteri kadar toprağı olmı-
yan vatandaşın gözü önünde tekrar alabilirler-
se, bu vatandaşlar içinde iyi geçinme ve huzur 
elbette teşevvüşe uğrar, karışıklığa uğrar. 

Şimdi, nasıl bağışlayacağız, nasıl vereceğiz? 
İstediği zaman, Hükümetin nasıl bağışladı

ğına dair bir misal de size vereyim: Son seçim
lerde Ankara Belediye Başkanı ile beraber; - Sü
rem dolmuş, ama izin verirseniz iki, üç dakikada 
bitiririm. - Evet, Ankara Belediyesi Başkanı ile 
Başbakan beraber olduğu halde Ankara'da Ye
nimahalle Karşıyaka'sına gittiler ve orada ara
zi üzerindeki geniş toprakları göstererek, bunla
rın topraksızlara dağıtılaöağını söylediler. Seçi
mi kazandılar ve seçimi kazanmalarını bekleme
den, bu haber üzerine topraksız olan halk ken
diliğinden; tapulu olan, jşgal altında bulunan 
araziyi işgal ettiler. Başbakanın beyanı üzerine, 
Belediye Reisinin beyanı üzerine, tapulu olan, 
sahibi olan araziyi işgal ettiler. Arazinin işga
line ait başkalarının teşvikinden misal aramak 
uzak mı olur? Kendi yaptıkları kafi misaldir. 
(O. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Şimdi mesele, «işgale kim örnek oluyor» u 
halletmek değil. Memlekette toprak meselesin
den dolayı ciddî bir huzursuzluğun olduğunu 
kabul etmelidir. Bunun mülkiyet hakkına ria
yetsizlik veya gasıp kelimeleriyle hiçbir müna
sebeti yoktur. Anayasaya girmiş olan, memle
ketin idrakinde olgun bir halde bulunan bir 
ihtiyacın her gün tazyiki karşısında, vatanda
şın huzuru ve iradesi sarsılmış bir haldedir. 
Biz, bütün bu sarsıntıları önliyecek tedbirin 
toprak reformunda olduğunu görüyoruz. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım; vaktim dol
muştur, size şunu söyliyeyim; toprak reformu; 
hükümetin arzu ettiği zaman istediği kimselere 
toprak dağılması, seçim zamanı vatandaşın ho
şuna gitmek için Hazine arazisini vermesi gibi 
tedbirlerle hallolunacak bir ihtiyaç değildir. 
Anayasada özel kayıtlara ve tertiplere bağlan
mış olan temel ihtiyaçlardan biridir. Anayasa
da o bakımdan mütalâa edilerek, bütün mem
lekette dikkatle uygulanacak bir reform olma
dıkça, toprak yüzünden memlekette huzur te
min edilemez. 

Türk vatandaşı kanunlara riayet için bütün 
dikkatleri göstermektedir, ama vakti gelmiş 
olan bir reformu yapmamakta ısrar etmek; 
dolgun olan, herkesi bunaltmakta olan bir ihti
yacı görmemezlükten gelmek ve elinde bulunan 
araziyi seçim zamanı, istediği zanran ve tesa
düflere bırakarak tevzie bağlamak yanlıştır. 

Bir şey daha söyliyeyim, toprak tevziine da
ir; Hatay'da, Suriye'den hicret etmiş olanların 
Suriyelilerin malı olarak aldıkları arazi var
dır. Hatay'da bu arazi topraksız köylüye dağı
tılmamıştır; topraklı, varlıklı olan insanlara 
ihtiyaç sahiplerinin gözü önünde icara veril
miştir. İcara vermek veya o onda valinin, Hü
kümetin veya her hangi bir kudret sahibinin 
arzusuna göre yapılacak tevziler toprak re
formunu kolaylaştırmaz, onda bir ilerleme te
min etmez. Aksine toprak yüzünden mevcudo-
lan huzursuzluğu, şikâyetleri bir kat daha ço
ğaltır. 

Toprak reformu üzerinde söyliyeceğim söz
ler bunlardan ibarettir. 

Bana birtakım sualler soruluyordu, Ata
türk böyle mi bıraktı? Ondan sonra; boykotla 
işgali bir görüyormuşum; boykotla işgali bir 
mi görmüşüm ben? Böyle bir şeyden bahsedi
yorlardı. 

Bütün bunlar, vatandaş gözünde siyaset 
adamlarının, özellikle siyasi partilerin birbir
lerini birtakım sloganlarla çürütmeye çalışma
sının. örnekleridir ve bu örneklere Sayın Baş
bakan son zamanlarda büyük ehemmiyet ver
mektedir. Bu yanlış bir harekettir. 

Sağolun, arkadaşlar. (C. H. P. sıralarından 
sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — İkinci sırada Güven Partisi 
Grupu söz istemiştir. 
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Güven Partisi Grupu adına Sayın Turhan 
Feyzioğlu, buyurun efendim. 

Saat 21,25. 
G. P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZİ

OĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; Maliye Bakanının, konuşmamı
zın pek çok noktasını cevapsız bırakan beyan
larında cari harcamalarla ilgili tenkidlerimi-
ze cevabolarak söyledikleri hususlar vardır. 
Buna evvelâ cevap vermek istiyorum. 

Sayın Bakan, köy yollan, köy elektriklen-
dirilmesi, köy içme sulan için sarf edilen pa
raları, bizim tenkidimize cevabolarak söyledi
ler.^ Bunlar cari harcama değildir, bunlar ya
tınındır, dediler. 

Kendileri Maliye Bakanlığında bir hayli za
mandan beri vazife görüyorlar; artık cari har
cama ve yatınm harcaması arasındaki bu farkı 
bu tarzda ifade etmemeleri icabeder. Biz Türk 
köyüne daha çok içme suyu, daha çok yol, 
daha çok elektrik gitmesinden sadece sevinç 
duyanz; hattâ cari harcamanın bahsettikleri 
1 milyar küsurluk tanm masraflan şeklinde ge
lişmeye ait konularda yapılmasını uygun gör
düğümüzü konuşmamızda belirttik. Tenkid et
tiğimiz cari masraflar, araba saltanatı kabi
linden, lüzumsuz gezi, tören, ziyaret kabilin
den ve israf mahiyetindeki bilcümle kısır ve 
verimsiz harcamalarda hızlı artış mahiyetinde
ki harcamalarla ilgilidir. 

Efendim, buna tedbir bulunamaz. Doğru 
değildir. Buna tedbir bulunamaz idi ise, Kal
kınma Plânında yüzde 8,5 ten fazla cari harca
ma yapılmıyacaktır, diye bir esası Hükümet 
teklif etti ve Meclis kabul etti. 

iSayın Bakan, cari harcamalarda oranı yüz
de 9,7 olarak; yani plândakinin ötesinde ku
surlu, fakat yüzde 9,7 ölçüsünde kusurlu gös
terdiler. Gerçekte cari harcamalan yüzde 9,7 
ye indiren bu Meclistir, bu Meclisin sayın Kar
ma Komisyonudur ve Karma Komisyona bu 
hizmetinden dolayı teşekkür ettim. Hükümet 
tasansmda cari harcamalar yüzde 11 olarak 
getirilmişti, Hükümet tasarısını bu açıdan ten
kid etmiş bulunuyor idik. Sayın Bakan savun
masında, kendi tasansını değil, fakat komis
yonun tasanda yaptığı değişikliği temel al
mak suretiyle haklı olduğumuzu teyidetmiş 
oldular. 

Orman konusunda tenkidimize verdikleri 
cevapta ise; bizim son derecede insaflı ve ob
jektif olmamıza karşılık bir noktayı belirt
mekten kaçındıklannı gördüm. 

Değerli arkadaşlanm, ben konuşmamda ay
nen, «Orman köylüsünün ıstırabı büyüktür, bu 
ıstırabı karşılamak için kanunun emrettiği öde
nek konmuyor, 7 milyon dertli ve çilekeş or
man köylüsü için bütçeye 50 milyon lirayı koy
mamak, bu bütçeyi hakikaten çok kusurlu 
hale getiriyor.» dedim, fakat ilâve ettim; «Bel
li bir iktidar dönemini ve belli bir partiyi kas-
dederek konuşmuyorum. Gelmiş geçmiş bütün 
iktidarlar orman köylerine karşı kusurludur. 
Parti düşünceleri dışında, bütünü ile Millet 
Meclisine hitabediyor ve soruyorum; 13 bin 
orman köyü, 7 milyon vatandaş için, bu büt
çenin 500 de birini bile ayıracak kadar takati
miz yok mudur?» 

Bunun cevabı; geçmiş yıllarda bu ödenek 
ayrılmadı diye, buraya çıkıp geçmiş yıllann 
kusurlarını sayıp dökmek değildir. Geçmiş 
yılların hatasını esasen belirttik, fakat bu ha
ta tekrarlanmasın diye bir uyarma yaptık. Geç
miş bir hata bugün yapılan bir hatayı mazur 
göstermek için delil diye kullanılamaz. 

Kaldı ki, bu uyarmalar geçen yıl yapıldığı, 
bu yıl yapıldığı halde hatada ısrar ediliyor. 
Hattâ, Hükümetin bu Meclise göndermiş oldu
ğu ve Meclisin kabul ettiği İkinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânında on yıldan beri orman köy
lerinin haklarının verilmediği kaydedilerek ve 
sabahleyin verdiğim rakamlar belirtilerek, bu 
haksızlığa son verileceği va'dediliyordu. Ben 
Hükümeti, bu konuda kendi va'dini tutma
makla, Kalkınma Plânında yer alan hükmü 
yerine getirmemekle itham ettim. Bunun ce
vabı, «Geçmiş yıllarda bu kusur vardı.» demek 
değildir. Geçmiş yılların kusurunu da huzu
runuzda tam bir dürüstlükle ifade ettim, ama 
bu kusur yapıldı diye ilânihaye orman köylü
sünü mahrum bırakmıyalım. Orman Köylüsü
nün bir çilesine bir yerde «dur» diyelim ve 
buna hep beraber, iktidar muhalefet birlikte 
«dur» diyelim istiyoruz. 

Değerli arkadaşlanm, petrol, yabancı serma
ye, Devlet idaresinde israf, vergilerin adaletsiz
liği ve getirilen vergi tâsanlannın plânda ön
görülen tedbirlerle çatışma hainde olduğu hak-
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kındaki tenkidlerimize, Devlet Personel Kanu
nu konusunda tutulmıyan Hükümet vaatlerine 
ait tenkidlerimize dair Maliye Bakanı cevap 
vermediler. 

Şimdi, asıl Önemli noktaya eliyorum. Bu 
da, bu sabah bahsettiğim kanun hâkimiyetinin 
sağlanması konusunda Hükümet tutumunun ye
te r i olmayışı, gevşek oluşu ve Türkiye'yi baş
tanbaşa huzursuz kılan aşırı sol kışkırtmaları, 
açıkça cesaretle söylemek lazım, milletlerarası 
komünizmin emrinde olan kışkırtmalar karşı-
ümda Hükümetin yeterince kuvvetli görünmeyi-
şi konusudur. Bu konuda yaptığımız tenkidlere 
verilen cevap, açıkça ifade etmiye mecburum, 
sudan bir cevaptır. 

Ben, bayrak olayından bir karakol olayı ola
rak bahsetmedim. Beyazıt Kulesine Türk Bay
rağından başka bir bayrağın çekilmiş olması key
fiyetini, Türkiye'de düzeni yıkmak istiyenlerin, 
hürriyet düşmanlarının cüretlerini hangi nok
talara kadar götürdüklerinin bir misali olarak 
Söyledim. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Kahrol
sunlar... 

G. P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZİOĞ-
LU (Devamla) — «Efendim, polis gelir zabıt 
tutar, zabıt ve fezleke beraberce götürülür, Ad
liyeye tevdi edilir» demekle mesele hallolmaz, 
meseleyi Hükümet bir karakol komiseri mesuli
yeti içinde mütalâa edemez. Hükümet mesuli
yeti içinde, Türkiye'de gelişen tehlikeler ve olay
lar karşısında Hükümet olarak nasıl bakılmak lâ-
zımgeldiğini düşünmeye mecburdur. (Güven 
Partisi sıralarından alkışlar ve «Bravo ses
leri.) 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye ̂ de cüret artı
şı bellidir. Ateş bacayı sarmaktadır. Solcu çev
relerin ektikleri ayrılık ve iç kavga tohumları 
zehirli meyvelerini vermiye başlamıştır. Bunlar 
karşısında ve gelişen olaylar karşısında iktidarı 
yetersiz, tedbirsiz ve açıkça söyliyelim yüreksiz 
görüyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bu konuda Hükümeti 
desteklyen ve Hükümete «iyi yoldasın» diyen 
sol kanat partileridir. Sol kanat partileri bu 
mevzuda Hükümetin tutumundan memnun ola
bilirler fakat biz Güven Partisi Grupu ve baş
ka birçok gruplar, kanun hâkimiyetinin sağlan
ması konusundaki tutumu yeterli bulmadıkları
nı ifade etmişlerdir. 

Bir sözcünün, Hükümetin serinkanlı görün
mek, kompleksine kapılmış olduğu yolundaki 
ifadedine verilen cevapta, bu sayın sözcü arka
daşımızın, «Trafik Kanunu bile uygulanmıyor» 
tarzındaki ifadesine dayanılarak, meseleyi bu 
kadar basite getirdiler. Aslında mesele Trafik 
Kanununun bile uygulanmaması ve trafik yasak
larından komünizm yasaklarına kadar, Türkiye'
de kanun yasaklarının işlemez hale gelmesi key
fiyetidir. Kaldı ki, trafik meselesi de küçümse
necek mesele değil. Memleket savaş geçirirces&ne 
her sene kurban veriyoruz. Arap - İsrail sava
şında tarafların verdiği kurban sayısından faz
lasını karayollarında veriyoruz. Azrail yolları
mızda kol geziyor. Trafik konusu da küçümse
necek bir konu değil, fakat mesele bunun çok 
ötesinde Türkiye'de rejimin, millî varlığımızın, 
selâmeti meselesidir. Bu meselelere serinkanlılık
la bakmak iyi şeydir. Serinkanlı ve soğukkanlı 
olmıyalım demiyoruz, fakat değerli arkadaşla
rım; serin bir kafa ve sıcak bir yürekle mem
leket dâvalarına eğilmek şartiyle bu dâvalar 
halledilebilir. Serin bir kafa, sıcak bir yürek... 

Sevgili arkadaşlarım; Hükümetin bize hâdi
se bildirin, suçluları bildirin tarzında beyanları 
var. Evvelâ, bir noktada anlaşmak lâzım. Tür
kiye'de kanun dışı faaliyetleri düzeni yıkmak 
istiyen faaliyetleri, Türkiye ̂ de hürriyet düzeni
nin altına dinamit koymak istiyen faaliyetleri, 
bu Mecliste bulunan bütün milletvekillerinden 
daha önce ve daha fazla bilmek mevkiinde olan
lar bizzat bu auali soranlardır. Bunları en çok 
bilmek mevkiinden olan Hükümettir, Hüküme
tin, bunun için gerekli teşkilâtı vardır, gerekli 
imkânları vardır. Kaldı ki, bu kürsüde, «Biz 
bunları biliyoruz, nefeslerini bile takibediyoruz» 
beyanları sorumlu ağızlardan ifade edilmiştir, 
ifade edilmektedir; fakat bir taraftan bir ba
kan «Üniversitede suç işlendiği zaman girilir» 
beyanında bulunur iken, bir başka bakan bura
da (biraz önce hep dinlediniz Sayın Maliye Ba
kanı) üniversiteye niçin girilemezin müdafaa
sını âdeta yaparcasına birtakım misaller verdi. 

Değerli arkadaşlarım, «Suç dünyanın her ye
rinde işlenir» buyuruyorlar. «Suç işlendikten son
ra» diyorlar, «zabıt tutulur, fezleke yapılır, fez
leke ile birlikte mağdur, sanık, şahitler Adliye
ye götürülür.» 

Sevgili arkadaşlarım, bir Hükümetin aşırı 
akımlarla mücadele karşısındaki vazifesini, bir 
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karakol komiserinin tutacağı zabıt ve saire se
viyesinde mütalâa edersek, hakikaten yapacak 
bir şey yoktur denebilir ama mesele bundan iba
ret midir değerli arkadaşlarım? Mesele bir 
umumi mücadele meselesidir ki, bu mücadele fi
kir plânında olacaktır, bu mücadele iktisadi 
ve sosyal tedbirler plânında olacaktır, bu müca
dele kanun tatbiki plânında olacaktır ve bu mü
cadele her şeyden evvel bu suçluların üzerine 
yürekli şekilde fikir plânında yürüyerek, «Bı
rakınız; suç olabilir, işlenebilir yapılacak bir 
şey yoktur» demiyerek başlar. «Yapılacak bir 
şey yoktur, kanunları Meclis yapar, kanunları 
da tatbik edecek makamlar vardır, Hükümet ne 
yapsın?» denemez. Bu kanunların her birisinin 
ısonunda «Bu kanunu Bakanlar Kurulu tatbik 
eder» diye bir madde de vardır. 

Sevgili arkadaşlarım, bu mevzuda sureti ka-
tiyede demagojiye kaçılmaması lâzımdır. 

Sayın Başbakan açıkça bir noktayı bildiği
mizi ve bu sabah ifade ettiğimizi hatırlamalı
dır : Hükümeti şiddete teşvik etmek aklımızdan 
geçmez, Hükümeti kanun dışı bir harekete teş
vik etmek aklımızdan geçmez. «Cezayı biz mî 
tatbik edelim?» tarzında Senatoda sormuşlar
dır. Cezayı elbette ki siz tatbik etmiyeceksiniz 
fakat Hükümet konuşulması gereken yerde ko
nuşmaz, susulması lâzımgelen yerde sunmaz ise 
ve hakikaten memlekette gitgide artan anarşi 
ortamı karşısında, Hükümet otoriterinin gerek
tirdiği tedbirleri Hükümetin sesi olarak, Hükü
metin yürekli ve cesur tutumu olarak ortaya 
koymaz ise, Hükümetin göstermediği cesareti 
polisten beklemek hakkı doğmaz arkadaşlar. 
(Güven Partisi sıralarından, «bravo» sesleri) 
Çok rica ediyorum, bu mevzuu bir parti mese
lesi olarak, Hükümeti tenkid ve yıpratma mese
lesi olarak getirmediğimizden herkesin emin ol
ması lâzımdır. Biz bu dâvayı bir büyük millet 
dâvası olarak getiriyoruz. Artan cüretler var
dır, yangın yayılmaktadır. 

Bir odanın köşesinde ateş başlangıcı görül
düğü zaman iki tutum vardır : Birisi çok te
lâşlıdır, hemen 10 tane itfaiye arabasını çağı-
rıvermek; bir başkası çok vurdum - duymaz bir 
tutumdur, «Canım olur ya, dünyanın her yerin
de böyle şeyler oluyor, ilk defa tutuşan sedir 
bizim sedirimiz değil ya» diyerek kahvesini yu
dumlamaya devam etmektir. Bunların ikisi de 

hatalıdır. Birisi fazla ilgisiz, kayıtsız; birisi 
"azla telâşlı. Yapılacak olan şey, ateş başlangıç 
halinde iken üzerine bir kova suyu vakit geç
meden dökmeyi bilmektir. Bizim, Hükümetten 
dediğimiz aşırı şiddet tedbiri kullanması değil-
lir, ileri gitmesi değildir, haksızlık yapması de
lildir, kanun nizamının dışına çıkması hiç de
ğildir, ama değerli arkadaşlarım; «Yapılacak 
hiçbir şey yoktur» demek de değildir, bu ka-
laatte olduğunuzu zannetmiyorum. 

Ben iktidar grupunun da muhalefet grupla
rının da, Türkiye'de kanun dışı hareketler kar
ısında yapılması mümkün olan her şey yapıl
maktadır ve en iyi şekilde yapılmaktadır kana
atine sahip bulunduğu inancında değilim. De
ğerli arkadaşlarım; biz hürriyetten yanayız, 
hürriyet düşmanlarına karşı hürriyeti korumak 
ivin tedbirli olunmasını istiyoruz. Hür düzenin 
dışında, kuvvetler ayrılığının dışında Hüküme
ti, icra kuvvetini, kaza kuvvetine tesir etmeye 
1'alkışsın diye bir tavsiyede bulunan yoktur ki, 
bu mevzuda sanki, böyle bir baskı yapılmasını 
isteniyor diye sual sorulsun.. Dâva bu değildir. 
Kaza kuvvetinin, mahkemenin yetkisi, bütünü 
.̂e mahkemenindir; Meclisin yetkisi bütünü ile 

Meclisindir, ama Hükümetin de yetkileri var
dır, vazifeleri vardır, sorumluluğu vardır, bu 
yetkiler ve sorumluluklar da bütünü ile Hükü
metindir, bu sorumlulukları da başkalarının üs
tüne yüklemeye imkân yoktur. 

Bu mevzuda Güven Partisi Grupu olarak bir 
Meclis arattırması Önergesi takdim etmiş bulu
nuyoruz. «Ne yapalım, ne tedbir alalım» diyen
lere 15 dakikalık kısa bir konuşmanın çerçevesi 
içinde yeteri kadar teferruatlı cevap veremediy-
sem, değerli arkadaşlarımın hemen bütçeden 
sonra, bu araştırma önergemizi gündeme alıp 
kabul etmek suretiyle, bu büyük millet dâvası
na Meclisin beraberce el koyması, beraberce ça
re aramasına imkân vermelerini rica ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım; biz millet düşman
ları ile, millî varlığa kastedenlerle, cüretlerini 
Türkiye'de Türk Bayrağı dışındaki bayrakları 
resmî binalara çekecek kadar ileri götürenlerle; 
cüretlerini, arandıkları bir sırada Emniyet Ge
nel Müdürlüğü kapısına kadar gelmek, Anıt -
Kabirde resim çektirmek noktasına kadar götü
ren hürriyet düşmanı ve birtakım milletlerara
sı ideolojilerin, komünizm ideolojisinin pençesi-
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ne düşmüş biçarelerle koskoca Türk Devletini 
mücadele edemezmiş gibi gösteren her türlü 
beyanın karşısındayız. Bu mücadele muvaffak 
olacaktır.- (GP sıralarından alkışlar, «bravo» 
sesleri) Millet bu mücadeleyi yapacak, millet 
bu mücadelesinde muvaffak olacaktır. Anayasa 
hürriyetlerinin asıl teminatı, vatandaşların gö
nüllerinde ve iradelerindedir, Türk Milletinde 
bu irade vardır. Komünizm ezilecektir. Mutlaka 
ezilecektir, biz komünizmin meşru hukukî yol
lardan hürriyet düzeni içinde ezilmesini iste
diğimiz için, vakit varken, iş işten geçmeden, 
cüretler daha artmadan gerekli bütün imkân
ların kullanılmasını istiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bir yandan işgalleri 
kanunsuzlukları teşvik edip, bir yandan bunla
ra karşı imiş gibi görünen samimiyetsiz tutum
dan da, yüreksiz ve cesaretsiz tutumdan da şi
kâyetçiyiz ve bu düzen yıkılırsa, bunun altında 
en başta bu düzeni yıkmak için kazma sallayan 
gafillerin ve düzen düşmanlarının ezileceğini 
huzurunuzda ifade etmeyi vazife saymakta
yım. Teşekkür ederim arkadaşlarım. (AP ve 
GP sıralarından alkışlar «bravo» sesleri) 

BAŞKAN — İkinci defa söz alan diğer grup
lar sırasiyle şunlardır: AP Grupu isim bildir
memiş, MP Grupu adma sayın Bölükbaşı, YTP 
Grupu adına sayın Alican TİP Grupu adma sa
yın Mehmet Ali Aybar. 

AP Grupu adına kim konuşacak? 
SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — Vazgeç

tik. 
BAŞKAN — Sarfınazar ettiniz. 
Söz sırası Millet Partisi Grupu adma sayın 

Bölükbaşı'nmdır. Buyurun efendim. (MP sıra
larından alkışlar) Saat 21,44. 

MP GRUPU ADINA OSMAN BÖLÜKBA
ŞI (Ankara) — Muhterem arkadaşlar, Millet 
Partisi adma dün kürsüde Yüce Heyetinize arz 
ettiğimiz hususlardan bâzılarına, iktidar kendi 
ölçüsüne göre cevap telâkki ettiği bâzı şeyler 
söylediler. Ben bunların cevap teşkil edip etme
diğini ileride geniş bir şekilde tahlil edeceğim. 
Yalnız çok önem verdiğim iki hususu, dün sa
yın Başbakanın yaptığı gibi, diğerlerinden ayı
rarak bu kürsüde kısaca dile getireceğim. 

Birisi; hürriyet düşmanı, Allah düşmanı ko
münizmle mücadele, ikincisi Millet Partisine ya
pılan haksız bir itham. 

I Arkadaşlar, ben komünizmin bu memlekette 
şuurlu düşmanı olan bir partinin lideriyim. (MP 
sıralarından alkışlar, «Bravo» sesleri) Rusya'da-
ki esir Türklerin ıstırabını kalbinde yaşıyan ada
mın. Hükümete bu yolda gösterdiğim vatanper-
verane yolları sayın Başbakan zannederim ki, 
unutmamışlardır. «Hafızai beşer nisyanla malûl
dür» diye bir söz var ama, konuşmamızın üze
rinde henüz bir ay geçmemiştir. 

Arkadaşlar, Hükümet komünizmle ciddî hiç 
bir mücadele yapmamaktadır. Abdestsiz namaz 
kılanların kolaylığı içinde, meseleyi hâkimler 
halleder, deyip işin içinden çıkmaktadır. Bir Hü
kümetin vazifesi, suç işlendiği zaman suçluları 
adalete tevdi etmekten ibaret değildir. Suçun 
işlenmesine imkân veren zemini ıslâh etmekte
dir. (MP sıralarından alkışlar, «Bravo» sesle
ri) 

Geçen sene Kıbrıs konusunda yapılan gizli 
görüşmede, bu cihetleri bir kere daha dile getir
miştim. Türk Devletini parçalayıp üzerinde baş
ka bayrak dalgalandırmak istiyen ihanetler bu 
memlekette pervasız hale gelmiştir. Hür niza
mın enkazı üzerinde, her ocağında Moskof harp
lerinde şehit olmuş birçok kahramanın hatırası 
yaşıyan bu vatanın üzerinde kızıl bayraklar sal
landırmak istiyenler var. Milleti birbirinden 
bölüp dört asır Türkü Türke kırdırmış, Alevîlilk, 
Sünnilik ihtilâfını canlandırıp fenalık yapmak 
istiyenler var. Bütün bunların karşısında Hükü
metin yaptığı nedir? «Suç varsa mahkeme var» 
deyip binamazm özrü gibi köşeye çekiliyor. 

Sayın Demirel'e hatırlatırım; İnönü Hükü
metinin imza ettirdiği bir Türk - Rus Kültür An
laşması vardı. Kendileri imza koydular, Bölük
başı önledi, TTet.. 4 ncü Koalisyon zamanında 
sayın Başbakan Samsun'da söylediği bir nutuk
ta, Halk Partisini niçin işbaşından uzaklaştır
dığımızı kendine göre izah etmiş ve demiştir ki: 
«Halk Partisi komünizmle ciddi bir mücadele 
yapmadığı için onu iş başından uzaklaştırdık.» 
Acaba kendileri hangi ciddi mücadeleyi yap
mışlardır. 

Bu memlekette komünizmin istismar ettiği 
ıstırapları ortadan kaldıracak ciddî bir çalışma 
yoluna mı girmişlerdir? Anayasanın emrettiği 
sosyal adalet ve sosyal güvenliği sağlıyacak 
ciddî tedbirler mi almışlardır? Komünizmle asıl 

! mücadele bu dediğimiz yollarla olur. Zabıta ile, 
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mahkeme ile komünizmle mücadele ikinci dere
cede düşünülecek şeylerdir. 

Arkadaşlar, bırakınız Türkiye'yi, bugün Av
rupa ̂ da 200 bin işçimiz vardır. Komünizm, ağ
larını Avrupa'da kurmuştur. Son görüşmemizde 
Sayın Başbakana şunu söyledim : Batı Alman
ya Türkiye'yi içinden yıkmak için çalışan bir 
lâboratuvar halindedir. Münih'te Türk Toplum
cular Derneği adı altında bir ihanet ocağı ku
rulmuştur, başında bir Rus vardır. Bunu da ken
dilerine söyledim... Münihte işçilere hitabediyo-
rum; akşam lokantada komünist olduğunu ba
na söyledikleri bir bedbaht, kızıl çiçeklerden bir 
Tmket yapıp getirdi. Adamı tanıdığım için, mik
rofonda çiçekleri şöyle kokladım, kokladım ama, 
kokusunu söylemiyeceğim, dedim. 

Bu memleketin millî emniyeti yok mudur. 
elçileri yok mudur, konsolosları yok mudur? 
Kimsesizliğin verdiği bir kırgınlık içinde, her 
türlü cereyana açık kapı halinde orada bu va
tan evlâtlarımıza musallat olan bu şer kuvvet
lerini teslbit edip, pasaportlarını iptal edip me
lanetlerine mâni olmak mümkün değil midir? 
(M.P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bunları teker teker Hükümete söyledim. 
Bunları da mı mahkeme halledecek Sayın De
mir el? 

Bu ciheti böylece belirttikten sonra, şunu da 
siöyliyeyim. 

îki sene evvel Hükümete verdiğim muhtıra
da, evlâtlarımıza musallat olan bu şer kuvvet
lerine karşı tedbir düşünmek için milliyetçi ve 
hürriyetçi partileri bir toplantıya, çağırmasını 
istedim. Bunlar ioin alınacak tedbirleri forma
lite çarkı içinde çürütmiyelim, ellbirliei ile ala
lım, dedim. Bir ay evvel yaptırımız konuşmada. 
işçilerimizin yarınını teminat altına alacak, bir
çok önemli tekliflerimizi Sayın Başbakanın dü
şünmemiş olduğunu kendi ağzından dinledim. 

Düşünenin istikbalini temin için onlarla Dev
let ortaklıklar kursun. Ortaya çıkan üç beş ki
şiye onbinlerce insan itimat edip, parasını ya-
tıramıyor, ama Devlet baba «Gelin beraber bu 
işi yapalım» derse milyarlık tasarruflar akar, 
dedim. Ne hazindir ki, iki sene sonra mesul 
Başbakandan hayretle şunu dinledim : «Bu 
mevzuu Osman Bey düşünmedim.» îki sene ev
velki muhtırada yazılı. Sekilin siperine çekilmek 

bînamazı belki kurtarır ama mesul hükümeti 
kurtarmaz. 

Gelelim ikinci noktaya : Burada, bütçenin so
nunda yaptığımız konuşmada, «Bütçenin ve 1969 
yılının Türk Milletine hayırlı ve uğurlu olma
sını Cenabı Haktan niyaz ederiz» dedik. Bu da 
bizim için suç olmuş. Ne istiyor Adalet Partisi? 
Allahtan niyaz etmiyelim de şeytandan mı ni
yaz edelim? (Gülüşmeler, M.P. sıralarından al
kışlar) Sayın Başbakan, bin kere millet önün
de Allahtan niyazda bulunmuştur. Biz yadırga-
dık mı? Gayet tabiî. 

Ondan sonra, bir arkadaşımız, din görevlile
rinin maddi durumlarının ıslahı için bir kanun 
teklifinde bulunmuş. Bu da dini siyasete alet 
etmekmiş, bu da yaranmakmış. Mektup da ya-
?:ar fikrini de sorar. Bir milletvekili bir kanun 
teklifinde bulunmadan evvel, bir mesele hak
kında gider görüşür de, mektup yazar, fikir de 
alır. Kanun teklifinde bulunmak milletvekilleri
nin tabiî hakları olduğuna göre, dîn görevlile
ri de bu memleketin evlâdı olduğuna göre, on
larla alâkalı bir konuda girdikleri bir teşeb
büsü, mücerret bu teşebbüsten dolayı «Onlara 
yaranmak için bunu yaptın, dinî siyasete alet 
ediyorsun» şekilde bir mantıksız, mânâsız ifa
denin mânevi tazyiki altına alıp, milletvekille
rini çalışmaktan alakoymak mı işitiyorsunuz? 

Bir büyük suçumuz daha varmış: ibrahim 
Elmalı'yı Partimize almışız, aday göstermişiz. 
Arkadaşlar, Sayın Başbakan dün bu kürsüye 
çıktığı zaman Sayın Ecevit'in tasvibetmediğim 
bir sözüne cevap verdiği zaman, Anayaısanm 
maddelerinden bahsediyordu. Müsaade buyu
rurlarsa, eğer bu kitabın bütün hükümlerini 
amel eden bir imana sahip iseler, bu kitaptan 
bâzı maddeleri de ben kendisine okuyacağım. 
(Gülüşmeler ve M. P. sıralarından alkışlar). 

Ben şarta muallâk konuşuyorum, Anayasa 
takdim etmiyorum Başvekile. 

Devletimiz sadece demokratik bir Devlet 
değilmiş, demokratik hukuk Devletiymiş, insan 
haklarına dayanırmış. 

Sayın Adalet Partisi. Hükümetine soruyo
rum: insan haklarının, demokratik hukuk dev
letinin ilkelerinden biri de, vatandaşların siya
si partilere girmeleri, çıkmaları, seçmeleri, se
çilmeleri değil midir? Acaiba Anayasa hüküm
leri içinde, vaktiyle dini bir görevde bulunmuş, 
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emekliye ayrılmış veya istifa etmiş bir vatan
daşın partilere giremiyeceğine, partilerin onları 
alamıyacağma, aday gösterilemiyeceğine dair 
'bir hüküm mü vardır? «El mânâ fi batniş şâir» 
derler. Ben Anayasada bulamadım böyle bir 
mânâ. 

Arkadaşlar, bütün bunlar bir inançsızlığın 
tezahürleridir. Sayın İbrahim Elmalı'nın Millet 
Partisine girmesi ve aday gösterilmesi konusun
da, Adalet Partisinin her vesileyle gösterdiği 
hukuk ve mantık dışı hassasiyeti, alınganlığı 
bir lâtife ile taçlandırmak isteriz. Adalet Par
tisinin meşrebine uygun geliyorsa o da Athe-
nagoras'ı aday göstersin. Biz kendisini kına
mayız. (M. P. sıralarından alkışlar). Eğer bu 
latifemizi fazla sivri bulursanız, Sayın Demi-
reTin hazırlayacağı bir liste ile Türkiye'deki 
Ibütün 33 derecedeki masonları partinizden aday 
gösteriniz. 

Dini siyasete alet etmişiz, suçumuz buymuş. 
Dinî siyasete alet etmek neye derler bir örnek 
vereyim. Bir sorumlu kişi her hafta kılınması 
farz-ı ayn olan Cuma Namazını iki senede bir, 
önceden hazırlanmış 50 gazete fotoğrafçısının, 
emniyet memurlarının ortasında kılar gözü
kür, bunun resmini neşrettirip de oy verenin 
önüne çıkar ve bu suretle dinini en âdi men
faate âlet ederse, bunun adına «Dinî siyasete 
alet etmek» derler. Millet Partisinde böyle 
ayıplı kimse yoktur. Onu içinizde, başınızda 
arayın. (Millet Partisi sıralarından alkışlar, 
Adalet Partisi sıralaramdan «yuh» sesleri.) 

BAŞKAN — Y. T. P. Grupu adına Sayın 
Alican, buyurunuz. Saat 21.56 

YENİ TÜRKİYE PARTİSİ GRUPU ADINA 
EKREM ALİCAN (Sakarya) — Sayın arka
daşlarım, dünkü konuşmamda A. P. iktidarının 
1965 genel seçimlerinden bu yana icraatı üze
rindeki genel muhasebeyi yaparken iki temel 
esasa dayanmış, birinin ekonomik meseleler ol
duğunu, bir diğerinin de bugün de tartışmaya 
sebebolan Anayasamızın 2 nci maddesindeki 
Türk Devletlinin nitelikleri olarak tesbit edil
miş olan millî demokratik lâik ve sos
yal hukuk Devleti ilkelerine A. P. ikti
darının mâna kazandıramadığmı, şahsiyet 
kazandıramadığmı ifade etmiştim. Maalesef 
konuşmam birinci bölümde uzunca sür
düğü için, bu husustaki görüşlerimi arza 

zamanım kifayet etmedi. Sadece bu anlayışıma 
sebebolaralk, Hükümetin icraatında serinkanlı
lık, basiret, akıllı davranmak gibi vasıfları âde
ta bir kompleks haline getirdiğini, bu komp
leksin Hükümeti mütereddit bir Hükümet ha
line soktuğunu, Ibu kompleksin Hükümeti ka
rarsız bir Hükümet haline getirdiğini ve bu 
kompleks sonunda Hükümetin, bu tereddütler 
bu kararsızlıkla âdeta kanunların tatbikatın
da kanunsuzluklara karşı müsamahalı, vurdum 
duymaz, bir Hükümet halini aldığını ifade et
miştim. Sözlerimin tam burasında Sayın Baş
bakan müdahale etti. Dedi ki, «Alican misal 
göster.» Konuşmam bitmiş, kürsüden inmek 
üzereyim. Kafama yerleştirmişim; konuşmamın 
gerisini bütçenin sonunda tamamlarım, bu esas
ları bütün teferruatiyle Yüce Meclise izah ede
rim demişim; Sayın Başbakan da bir misal is
teyince benden, dedim ki: <:Hemen çıkıverin 
sokağa, otomobile binmeden çıkıp şu caddele
re, Devletin şerefi, park yapılmaz diye levha
lar var. Kanun devletinin..» 

CEMAL NURİ KOÇ (Kars) — Trafik suç
ları kabahat suçudur. 

Y. T. P. GRUPU ADINA EKREM ALİ
CAN (Devamla) — Kanunlar arasında öyle 
farklılıklar olamaz, bu basit kanun, bu basit 
olmıyan kanun diye. Kanun devleti ise, kanun
ların her biri aynı şekilde muteberdir, aynı 
şekilde hürmete lâyıktır. Hepsi de tatbik edi
lir. Kaldı ki, bu çeşit kanunlar tatbikatında 
gösterilecek müsamahalar devletin her gün... 

CEMAL NURİ KOÇ (Kars) — Trafik su
çudur onlar. 

Y. T. P. GRUPU ADINA EKREM ALİ
CAN (Devamla) — Beyefendi, trafik suçu, şu 
suç bu suç; belediyeye ait, şuraya ait buraya 
ait. Yani Hükümet bu çeşit nizamların çiğnen
diğini görecek, müsamaha gösterecek, öyle 
mi? Rica ederim, hukukçuluğun, daha doğru
su kasaba avukatlığının formaliteliği içinde 
olmıyalım. Meselenin esası bu. Mesele düzen 
meselesi, mesele nizam meselesi, mesele kanun 
hâkimiyeti meselesi. Onun için «git, bak her 
gün devlet otoritesi çiğnenip durmakta» dedim. 
Arkadaşlarım «çok hafif misal» dediler, şimdi
ki gibi. «O halde pekâlâ» dedim, özel yüksek 
okullar hakkındaki Senato Araştırma Komis
yonunun vermiş olduğu raporu oku o raporun 
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okula ait 21 tane maddesinde göreceksiniz 
maddi sebepler var, yani tefsir değil, hâdise
leri gösteriyor; okul şuradadır, şu kadar kat
lı binadadır, okul şu binanın içerisindedir, ta
lebeler sıkışık vaziyettedir, iki metre kareye 
bilmem kaç talebe isabet etmektedir, bütün te
ferruat, bütün kanunsuzluklar var burada, al 
bunları da oku, ikinci misali de sana vereyim» 
dedim. 

Bugün arkadaşlarımız gerek Maliye Baka
nı, gerekse Adalet Partisi sözcüsü olarak Hü
kümet sözcüsü gibi konuşan arkadaşımız bu 
trafik konusuna temas ettiler: «Bu kanunsuz
luklar bu kadarsa mesele yok» dediler. «Mem
nuniyeti muciptir» dedi, Sayın Maliye Bakanı. 
Ama ikinci noktaya nedense temas etmek ihti
yacını duymadılar. 

Sayın Adalet Partisi sözcüsü de ikinci me
seleye temas etmek ihtiyacını duymadılar. De
mek ki, birincisi bu şekilde biz Alican'ı zayıf 
tarafını yakaladık diye meseleyi ortaya koyu
yorlar. İkinci noktayı kuvvetli kabul ediyor
lar, oradaki kanunsuzlukları kabul ediyorlar, 
benim delillere hak vermiş oluyorlar. Mesele 
o, demek M, ikinci meseleyi hiç bahis konusu 
etmemek suretiyle Hükümet benim bahsetmek 
istediğim hususu kabul etmiş duruma giriyor. 

Kaldı ki, son konuşmada izah edeceğim, 
benim anlatmak istediğim çok başka meseleler 
var. Hükümetler sadece zabıta tedbirleriyle 
kanunsuzluk yapmazlar. Hükümetlerin kanun
suzluklarında, bu Hükümetin yetersizliğinde, 
bu Hükümetin başarısızlığında, benden önce 
konuşan arkadaşlarımın da ifade ettikleri gibi, 
hâdiselere tekaddüm etmek bakımından ted
bir alma yeteneği, tedbir alma kifayeti yok. 
Bu, Anayasanın şahsiyet kazanabilmesi için 
Anayasaya göre yapılması icabeden birtakım 
reformlar hakikaten mevcut. Bunları alma ye
terliği yok. Bunları teferruatiyle anlatacak
tım, vaktim müsait değildi, bugün de müsait 
değil, buraya girecek değilim. 

Yalnız Sayın Kılıçoğlu arkadaşıma cevap 
vereceğim, çünkü bana bir tarizde bulundu, 
dedi ki; «Alican, İkinci Koalisyonda Adalet 
Partisi binası taşlanırken Başbakan yardım
cısıydı.» (A. P. sıralarından «doğru» sesleri) 
Tamam, doğru, inkâr etmiyorum, doğru tabiî. 
«Başbakan yardımcısıydı, o zaman acaba niye 

kanun hâkimiyeti fikrini düşünmedi? Haklı 
soru, arkadaşımın sorusu haklı. 

NECATİ KALAYCIOĞLU (Konya) — Doğru 
da niçin tedbir almadınız? 

EKREM ALİCAN (Devamla) — Birtakım 
arkadaşlar benim müdahalemle kurtarıldı o za
man. 

BAŞKAN — Sayın Alican, konuşmanıza de
vam edin lütfen. Muhterem arkadaşlar, müda
hale etmeyiniz. (A. P. sıralarından gürültü
ler) 

Muhterem arkadaşlar, gürültü ile, karşılıklı 
görüşme usulü yoktur. 

EKREM ALİCAN (Devamla) — Arkadaş
larıma şimdi ben söylüyorum. 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Balıkesir) — O günkü durum ne idi? 

BAŞKAN — Bakan arkadaşlardan rica edi
yorum bu derece yerinizden sual sormayın efen
dim. 

EKREM ALİCAN (Devamla) — Şimdi, Ma
liye Bakanı bir şey söyledi, dediki; «olaylar ol
duğu zaman olayların, hâdiselerin geçmişini de 
dikkatten uzak tutmamak lâzımdır. Yassıada 
olaylarını düşünerek o bayrak hâdisesi karşısın
da zabıtanın davranışını değerlendirmek lâzım
dır.» dedi arkadaşım. Yani demek ister arka
daşım, bizim kanunları tatbikte de mütereddit 
davranışımız biraz Yassıada hâdiselerinin tesiri 
altından kurtulamamış olmamızdan ileri gelmek
tedir. (A. P. sıralarından gürültüler) 

NECATİ KALAYCIOĞLU (Konya) — Üni
versite bahçesine giren polisten.... 

BAŞKAN — Sayın Kalaycıoğlu, lütfen mü
dahale etmeyin. 

EKREM ALİCAN (Devamla) — Sayın arka
daşlarım, zevkle konuşurum, ama vaktim yok, 
vaktim dolarsa söyliyeceklerimi söyliyemiyece-
ğim. («Uzatırız» sesleri) Uzatırsanız memnuni
yetle devam ederim. 

Şimdi sevgili arkadaşlarım, o Hükümette ben 
Başbakan Yardımcısıydım, bugünkü Hükümeti
nizde Adalet Bakanı olan Sayın Hasan Dinçer de 
Başbakan Yardımcısıydı! Anlaşıldı mı? Bu bir. 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Sayın Alican, 
sesiniz duyulmuyor. 

EKREM ALİCAN (Devamla) — Mikrofon
lar bozuksa o benim kusurum değil arkadaşlar. 
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Şimdi, hâdiseleri öyle tahlil edeceğim, o arka
daşımız da Başbakan Yardımcısıydı. Kaldı ki, 
grupunuzda bugün oturan arkadaşlarımızdan 
pek çoğu da benim yanımdaydı o zamanlar. Şim
di, bu gerçekleri ifade ettikten sonra - bu Mec
lisin bütün üyeleri şerefli insanlardır - arkada
şım bir ithamda bulundu: Dedi ki; «Alican bu 
olaylar olurken kıs kıs gülmekteydi, bana yol 
açılıyor diye» Beni tanıyanlar, bu arkadaşlarım 
da beni yakından tanırlar. Bu olaylar olurken 
hakikaten Dinçer arkadaşım ve onun kanadı, be
nim kanadım, Halk Partisi kanadı, hepimiz bü
yük teessür içersisindeydik. Hakikaten bu hâ
diseler karşısında elimizden gelen gayreti sarf 
ettik. Bu bu. Sizi tatmin etmiş oluruz, olmayız, 
o başka bir mesele. 

Şimdi ben size soruyorum, o günün şartlarını, 
madem ki olaylar hakkında sonuçlara varırken 
geçmişte meydana gelmiş olayları da hatırdan 
çıkarmamak lâzımdır. Ben de size soruyorum, 
A. P. - O. H, P. koalisyon Hükümeti neden 
22 Şubat'a sebebiyet verdi? Neden 22 Şubat'ı 
önliyemediniz? Neden 22 Şubat'ı yapanları er
tesi günü alkışlarla affettiniz? Neden? Memle
ket, hangi şartlar içinden geçti de geldi buraya 
beyefendiler? O günün sayın A. P. liderleri 
Hükümet Başkanına gidipte «bize ışık tut Pa
şam» demediler mi? Dediler. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon
ya) — Biz, gitmedik ve demedik. 

EKREM ALİCAN (Devamla) — Kim gitti, 
pekâlâ? 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Salahiyetli 
kimseler gitmemiştir. 

EKREM ALİCAN (Devamla) — Şunu ifade 
edeyim. O zamanki A. P. Lideri Sayın, çok 
Muhterem Ragıp Gümüşpala'ya, inanm samimi 
söylüyorum, sizlerden her biriniz kadar derin 
hürmetim vardır, o kadar derin hürmetim var
dır... (A. P. sıralarından «Kim gittiyse onları 
söyle» sesleri) Kim gittiyse, A. P. heyeti gitti 
mi? Mesele orada «Işık tut Paşam» diye bir 
heyet gitti. (A. P. sıralarından gürültüler) Sa
yın Dinçer de o zaman Hükümette idi, çok iyi 
bilir bu hâdiseleri. 

Sayın arkadaşlar, olaylar, hâdiseler, mesele
ler tartışılırken, görüşülürken hiçbir zaman 
hissî olmak gibi bir yola girmem. Varsa bir 
yerde kusurum açıkça ifade ederim. Size açık 
söylüyorum. 

NİHAT PASİNLİ (Erzurum) — Size de ben 
bir sual sorayım Sayın Alican. 

BAŞKAN — Lütfen oturunuz yerinize efen
dim, söz almadan konuşamazsınız, oturunuz yeri
nize efendim. Söz almadan fconuşyorsunuz, sual 
soruyorsunuz. Böyle bir müzakere usulü yok 
efendim. Milletvekili milletvekiline sual sora
maz. 

Sayın Alican, siz de suallere cevap vermeyi
niz efendim. Heyeti Umumiyeye hitabediniz. 

EKREM ALİCAN (Devamla) — Şimdi, sa
yın arkadaşlarım, kısa zaman önce kongrenizden 
karar çıkardınız, «Tedbirler Kanunu kalkmalı
dır» diye. Tedbirler Kanununun kaldırılması o 
kadar büyük mesele yapıldı ki, ta Adalet Parti
sinin büyük kongresinde karar alındı. 22 Şu
bat'ı hemen takibeden günlerde Tedbirler Kanu
nunun altına imzalarını atanlar kim? Birisi be
nim, birisi Sayın Gümüşpala, Sayın Osman Bö-
lükbaşı ve Sayın ismet Paşa. Peki, o günün şart
lan demek ki bugüne nazaran çok değişikmiş 
ve bugün büyük kongresinden «Tedbirler Ka
nunu kaldırılmalıdır» diye karar alan parti ken
di Genel Başkanının imzasiyle o kanunun o za
man çıkartılması lüzumunu hissetmiş ve bu parti 
de o zaman rahatça o kanuna oy vermiş ve o ka
nun bu Meclisten çıkmış. Hattâ ve hattâ par
tiniz taşlandı, hepimiz teessür duyduk, sizlerle 
beraber aynı teessür içersinde idik, elimizden 
gelen gayreti sarf ettik. Niye o zamanki Adalet 
Partisi Meclis Grupu bu meseleyi ciddî bir me
sele olarak takibetmek cesaretini gösteremedi? 
Neden göstermediniz? Demek ki, hiç kimsenin 
başaramadığı işi Alican başaracaktı, Adalet Par
tisini kurtaracaktı... Nerede Alican'in o gücü? 

Size gene bir sual soracağım. 
BAŞKAN — Sayın Alican. 
EKREM ALİCAN (Devamla) — Sormuyo

rum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sormıyacaksınız, 15 dakikalık 

müddetiniz de bitti. Eğer inkıtaları hesabedip 
etmediğimi soruyorsanız evet hesabedilmiştir. 

EKREM ALİCAN (Devamla) — Efendim, 
o halde istirham ediyorum, müddetimin uzatıl
masını. Yüce Meclis bu yolda bir temayül izhar 
etmiştir. 

BAŞKAN — Ne kadar daha konuşacaksınız 
Sayın Alican? 

EKREM ALİCAN (Devamla) — 10 dakika 
kâfi Sayın Başkanım. 
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Sayın 

Ekrem Alican konuşmasının 10 dakika daha uza
tılmasını talebetmektedir. Bu teklifini oyunuza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmiyenler"... 
Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Alican. 
EKREM ALİCAN (Devamla) — Teşekkür 

ederim. 
Muhterem arkadaşlarım, dediğim gibi, parti

nin bu şekilde taşlanmasında bütün memleketin 
güçleri başarılı olamamış, Hükümet kanadın
daki bütün kanatlar sorumlu değil bu işten? Kim 
sorumlu? Bir tek Alican «Alican^ niye bizi o 
zaman kurtarmadın» diyor. Yok, elimde güc 
yoktu, kurtaramadım arkadaşlar, ne yapayım? 

Sizin mantığınızla, Sayın Sözcünüzün mantığı 
ile bir cevap vereceğim: Arkadaşım konulma
sında dedi ki, «Efendim, Türkiye'de Anayasada 
kuvvetler ayrılığı prensibi var, icra organı var, 
kaza organı var, yasama organı var, işlenen 
suçlar karşısında Hükümete ne sual soruyorsu
nuz? Hükümetin ne kabahati var, kaza organı 
takibeder, cezasını verir.» 

Bütün mantığınız bu değil mi, Hükümetin 
güçsüzlüğü karşısında, Sayın Başbakandan baş-
lıyarak, bütün sorumlu kişilerin verdiği cevap 
bu değil midir? 

Basın toplantısında Sayın Başbakana soru 
sorarlar, «Falan suç niye takibedilmemiştir, ni
ye bu meseleler bu şekilde, memleketin huzu
runu bozucu, memleketin istikrarını bozucu bir 
istikamette gelişmektedir« denilir. Sayın Başba
kanın cevabı, klâsik cevap halini almıştır, bir
kaç klâsik cevabı vardır, bunlardan birisidir. 
Derler ki : «Efendim, icranın başı olarak ben
den ne soru soruyorsunuz? Hâdise bir suç işle
me hadisesidir, kaza organın ilgilendiren bir 
olaydır, kaza organı elbet takibatını yapacak, 
cezasını verecektir.» 

Ohalde, sizin partinize karşı işlenmiş olan 
suçtan, icra organının bir üyesi olarak, Alican'-
m kusuru nedir, o sizlerin mantığınızla? Ben 
aslında bu mantık içerisinde değilim, açık söy
lüyorum, kabul etmiyorum bu mantığı. Sizin 
mantığınızla cevap veriyorum : Siz kendi işini
ze gelen hâdiselerde, kendinizi ilgilendiren olay
larda o mantığı kullanıyorsunuz. Başkasını ilgi
lendiren olaylarda geliyorsunuz. Efendim, ted
bir alaydın, Niye komünizme karşı tedbir almı

yor Hükümet? Nerede tedbiriniz?» Kaza var 
efendim, kaza mercileri elbet icraatını yapacak» 
Niye üniversitede otomobili yakıyorlar, nerede 
Hükümet, niye tedbirini almıyor, niye üniversi
telerde işgaller oluyor, neden tedbirini alıp o 
işgalleri önlemiyor Hükümetiniz? Tedbirle ola
caksa eğer, niye önlemiyor? Mesele burada. 
Onun için tek taraflı düşündüğünüz zaman dai
ma haksız düşersiniz arkadaşlar. Tek taraflı de
ğil, objektif düşünelim. 

Bir cevabım daha var size; Adalet Partisi 
devri hesabını yaparken 1965 yılı Ekim ayın
dan sonrasını hesaplıyorsunuz daima. Adalet 
Partisinin 4 ncü Koalisyon Hükümetini sureti 
katiyede kendi sorumluluğunuz içerisinde müta
lâa etmiyorsunuz. 4 ncü Koalisyonda esas kanat 
hangi parti idi? Tabiî diğer kanatlar da so
rumlu, onu kabul ediyorum, ama esas kanat 
hangisi idi? Adalet Partisi idi. Adalet Partisi 
karşımıza geliyor, o devir hiç yok Türkiye'de. 
Yani Cumhuriyet Halk Partisinin düştüğü 1965 
Şubat ayı ile Adalet Partisinin iktidara geldiği 
1965 Ekim ayı arasındaki devrenin sahibi yok. 
Adalet Partisine sorduğunuz zaman hiçbir va
kit o devrin sahibi değil. Hattâ hesaplarını ya
parken de umumiyetle öteki devreyi ifade edi
yor. Faraza, gelirlerdeki gelişme falan denil
diği zaman 1961 - 1965 diyor, 1966, 1967, 1968 
için «Müreffeh Türkiye'yi yarattığımız yıllar
dır» diyor. (Gülüşmeler) 

Şimdi, mademki, Hükümeti paylaştığınız za
man Hükümetin sorumluluklarından hiç sizin 
ilginiz bahis konusu değildir, biz Hükümeti ya
rım yamalak paylaştığımız zaman o Hükümetin 
sorumluluklarından niye bizim ilgimiz olsun? 
Ama ben ilgim olduğunu kabul ediyorum, sizin 
mantığınızla cevap veriyorum. Bir temel parti 
Cumhuriyet Halk Partisi, ikinci koalisyonda 
biz C. K. M. P. ile beraber koalisyonu tamam
lamış partileriz. Hâdiseler içerisinde soru sora
cak, sorumluluk arıyacak bir konu çıktı mı? 
«Gel bakalım Alican, gel bakalım Hasan Dinçer» 
deniliyor. Hasan Dinçer, hoş şimdi pek soru so
rulacak durumda değil. (Gülüşmeler) Ama Ali
can kalmış, «Gel bakalım Alican, cevap ver.» 
Ne münasebet? Sizin mantığınızla; 4 ncü koa
lisyondan siz sorumlu değilsiniz, Alican 2 nci 
koalisyondan sorumlu. Hattâ sizin birinci koa
lisyonla hiç irtibatınız yok. (Gülüşmeler) 1961 
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yılı Ekim ayından 1962 Temmuz ayına kadar da 
hiç alâkaları yok, hiç Hükümet sorumluluğu 
yok, 22 Şubat ile hiç alâkaları yok. 

Beyefendiler, bu mantıkla Devlet idare edi
lemez. Devlet idaresinde objektivite, Devlet ida
resinde gerçekleri ifade etmek esastır. Arkada
şımın faraza, bizim dünkü yaptığımız tenkidler 
üzerinde verdiği cevaplar, gayet sudan cevap
lar olmuştur. Faraza ben bir iddiada bulun
dum : «Plânı tatbik etmiyorsunuz, plânlı devre 
geçmiş» dedim, bu açık. Hiçbir cevap yok. Ne 
imiş? Alican giderayak, biraz da meseleyi ha
fife alarak Başbakanın sorduğu suali «Bu da 
sorulacak sual mi? Sen bu memlekette yapılan 
kanunsuzluklardan haberdar değil misin yani?» 
diyen mânada söylediğim bir sözü yakalamış
lar. «Alican'm zaafını yakaladık.» Ne derler ya
ni, «Bir zayıf tarafını yakaladık» O hale getir
miş ve o hale getirmişler ki, esasa taallûk eden 
meseleleri bir yana itmişler. Olmaz ki,, Ne ola
cak? Bunu böyle alırsınız ama, bu memleketin 
dertleri, bu memleketin meseleleri devam edip 
gider. Biz meselelere gerçekçi açıdan bakmak 
imkânını bulamayız. Bu, Türk toplumu için ha
yırlı sonuçlar doğurmaz. 

Zannediyorum zamanım da bitti veya bit
mek üzeredir, sayın arkadaşlarım, meselelerin 
esası budur. Onun için, geriye gidecek olursak. 
bizim söyliyecek çok sözlerimiz vardır. En iyisi, 
geriye gitmiyelim de, bu memleketin ileriye gö
türülmesi için elimizden gelen gayreti sarf ede
lim. Ben bunu derim. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Türkiye işçi Partisi Grupu adı
na Sayın Mehmet Ali Aybar, buyurunuz efen
dim. Saat : 22,23 tür. 

T.I.P. GRUPU ADINA MEHMET ALÎ AY
BAR (istanbul) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri ; 

Bütçenin tümü üzerinde ikinci defa Türkiye 
işçi Partisi Grupu adına söz almış bulunuyo
rum. Birinci konuşmadan sonra, Hükümet adı
na bu kürsüden yapılan konuşmaları dışardan 
izledim, verilen cevapları (A.P. sıralarından 
«içerden izledin» sesleri, gülüşmeler) tarttım. 

Şimdi burada bir mesele söz konusudur : 
Türkiye rahatsızdır, hastadır. (A.P. sıraların
dan «Ne demek istiyorsun?» sesleri) Bu hasta
lığı teşhis etmek lâzım. Evvelâ hastalığa par

mak basmak lâzım. Bir şeyi teşhis etmezsek te
davisini bulamayız. Hastalığı yanlış gösterirsek, 
tedavi diye verdiğimiz ilâç, hastayı büsbütün 
Öldürür. (A.P. sıralarından «Hastalığın ne ol
duğunu söyle artık» sesleri) 

İHSAN T O M B U Ş (Çorum) — Sen de her 
gün bir zehir veriyorsun. 

MEHMET ALI AYBAR (Devamla) — Şimdi 
şikâyetlere kulak verelim. Hükümet cevap ver
di, hangi şikâyete kulak vererek cevap verdi. 
Türkiye'de bir topraksızlık dâvası var. Var mı, 
yok mu? (A.P. sıralarından «Yok» sesleri) Var. 
Bakınız cevap veriyorlar, «Yok» diyorlar. Şimdi, 
bu zihniyetle işe başlarsak, var olan bir şeye 
«yoktur» dersek hiçbir şeyi halledemeyiz. Tür
kiye'de toprak dâvası vardır, dün burada ra
kamlar verdim, hem de Adalet Partisi iktidara 
geldikten sonra özel olarak yaptırdığı bir is
tatistiğin rakamlarını verdim. Yani 27 milyon 
hektar ekilen, biçilen toprak, bağ, bahçe dâhil. 
Sonradan 10 milyon hektar tenzil edilerek, yeni 
bir istatistik düzenlenmiştir, o istatistikten ala
rak rakamlar verdim. Buna göre, topraksız 
300 000 küsur aile bulunduğunu tesbit ettik. 
Bunu biz. Hükümetin verdiği rakamlara daya
narak söyledik. 

CELÂL NURt KOÇ (Kars) — Peki o bitti, 
sonra ne vereceksin? 

MEHMET ALI AYBAR (Devamla) — Ve 1 
ilâ 20 dönüm arasında toprak işlemek duru
munda bırakılan, 1 300 000 küsur aile bulun
duğunu da tesbit ettik. 

CELÂL NURt KOÇ (Kars) — Ondan sonra 
Ay'ı mı parçalıyacaksınız? 

MEHMET ALÎ AYBAR (Devamla) — Ve 1 
ilâ 50 dönüm arasında toprak işlemek duru
munda bulunan ailelerin sayısının da 2,5 mil
yona yaklaştığını söyledik. 

Şimdi Hükümet adına konuşan Başbakan, 
toprak işgallerini ele alıyor, Anayasa maddesini 
okuyarak diyor ki, «Düzen tehlikededir. Kanun
suzluğu tasvip mi edelim?» 

Arkadaşlar, «Kanunsuzluğu tasvibedelim» 
diyen yok, «Anayasayı uygulıyalım» diyenler 
var. Anayasayı Sayın Başbakan bir maddeden 
ibaret, yalnız 36 ncı maddenin ilk fıkrasından 
ibaret sayar. 36 ncı maddenin ilk fıkrası, hep 
bildiğimiz gibi, mülkiyet hakkını ve miras hak-
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kını korur. Ama, son fıkrası ne der? «Mülkiyet 
hakkını inkâr edelim» diyen yok, «Miras hak
kını inkâr edelim», diyen yok. (A.P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, gülüşmeler ve «Yola gel 
böyle» sesleri) 

Arkadaşlar, sosyalizmin mülkiyet ve miras 
hakkını ret ve inkâr ettiğini sanıyorlar, hayır. 
Sosyalizm, mülkiyet hakkını da, miras hakkını 
da kabul eder. Sosyalizmin sınırlanmasını istedi
ği mülkiyet hakkı, üretim araçları üzerindeki 
mülkiyettir. Yani toprağın, toprak ağalarının 
tekelinde olması hakkını inkâr ederiz. 

COŞKUN KIRCA (îstanfoul) — Haydi hay
di yutturmaya çalışma. (A.P. ve G.P. sıraların
dan gürültüler) 

MEHMET ALÎ AYBAR (Devamla) — Ba
kın, 36 ncı maddenin son fıkrası ne der? «Mül
kiyet hakkının kullanılması toplum yararına ay
kırı olamaz.» «Zararına» demiyor, «Yararına ay
kırı olamaz» diyor. Nasıl çıkarsınız da bu kür
süde, «Dağıtılacak toprak yoktur» dersiniz, Ana
yasanın bu hükmü muvacehesinde... (Gürültü
ler) 

Anayasanın 15 ııci maddesi var. Anayasa
nın 15 nci maddesi diyor ki : «Mahkeme kararı 
olmadıkça vatandaşların üstü aranamaz.» Bü
tün fabrikalarda- işçilerin çıkarlarken üstü ara
nır. Sayın Başbakan bunu nasıl telif eder? 
Anayasa ile bunu nasıl telif eder? Telif eder; 
eğer Anayasayı tek bir maddeden ibaret sayar
sanız, yalnız mülkiyet hakkından ibaret sayar
sanız, mülkiyet hakkının tedvin edildiği mad
denin son fıkrasını okumazsanız, herşey kolay
laşır. Ama, o zaman Türkiye'nin dertlerini hal
ledemezsiniz. Türkiye'nin hiçbir derdini halle
demezsiniz. îşte böyle bir bütçe ile gelirsiniz; 
yamalı bohça halinde ve yama olarak vurdu
ğunuz parçaların koca delikleri kapatamadığı 
bir bütçe ile gelirsiniz. (A. P. sıralarından gü
rültüler) Ve o bütçe, müdafaa ettiğiniz plân ile 
hiç bir alâka ve münasebet gÖ3termiyen bir büt
çe olur. 

ÎHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Elinin körü 
olur. 

MEHMET ALÎ AYBAR (Devamla) — Ar
kadaşlar, kimi aldatıyoruz? Kimseyi aldata
mazsınız. Aldatanlar ancak kendini aldatır. 
(A. P. sıralarından «Sen de Milleti aldatıyor
sun» sesleri) 

Sayın milletvekilleri, ben burada partizan 
bir zaviyeden görüşmüyorum. (A. P. sıraların
dan «Brava» sesleri, gülüşmeler) Partizanlık 
yaJpmak için iktidara gelmek lâzım. Daha he
nüz gelmedik ki partizanlık yapalım. (A. P. 
sıralarından «İktidara gelemiyeceksiniz» ses
leri, gülüşmeler, görültüler) 

ÎHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Gelseniz ne
ler yaparsınız. 

RIZA KAUS (Ankara) — Sayın Başkan, 
lütfen müdahalelere mâni olunuz. 

MEHMET ALÎ AYBAR (Devamla) — Par
tizanlık, bu memlekette yaşıyan insanların ke
miğini kemiren bir hastalıktır. Partizanlığı yü
rüten Adalet Partisi llktidandır. Anayasa par
tizanlığa imkân bırakmaz, Anayasayı madde 
madde olarak okumak usulü yeni çıktı. Buraya 
geldiğimizdenberi, hukuk tekniğinde yenilikler 
öğreniyoruz. Sayın Başbakan sanır ki, hukuk
çuluk, maddeleri sıra ile okumaktan ibarettir. 
Bu, hukukta tatbikatçılık bile değildir. Ben is
tiyorum ki, Anayasanın bütün maddelerini 
Başbakan sıra ile okusun, kendisi mühendistir, 
mantığı vardır, belki bu silsile! meratip içinde 
Anayasanın esprisine doğru bir yöneliş, bir gi
diş kendisinde müşahede edilebilir. Benim ümi
dim, bu. Bu teknikten bile, yani madde okuma 
tekniğinden bile medet umuyorum, memlelket 
hesabına. (A. P. sıralarından gürültüler) 

Arkadaşlar, kışkırtmalara kışkırtma yapa
rak cevap vermek usûl ve âdetinden vaz geçe
lim. Kışkırtmalara kışkırtmacı bir zaviyeden 
bakmıyalım. Kışkırtmalar, kışkırtmacı bir za
viyeden bakmak kadar tehlikelidir. 

BAŞKAN — Sayın Aybar, bir dakika, efen
dim. 

Muhterem arkadaşlar, lütfen bu şekilde 
müdahalelerinize devam etmeyiniz. Kabul etti
ğiniz program gereğince bugün bütçenin tümü 
üzerindeki görüşmeleri bitirdikten sonra Bü
yük Millet Meclisi bütçesini, Cumhurbaşkanlı
ğı bütçesini ve Sayıştay bütçesini de görüşmek 
için programa koymuş vaziyetteyiz. Tamamını 
bitiremezsek bile programımızı büyük ölçüde 
tamamlamaya mecburuz. Bu müdahaleler kar
şılıklı cevaplan, cevaplar yeni müdahaleleri da
vet ediyor, bu karşılıklı davetlerin ortasında 
da müzakere değil, başka şeyler oluyor. Çok ri
ca ederim sükûnetimizi muhafaza edelim, ha-
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tip, zamanı içinde konuşmasını bitirsin. (C. H. P. 
sıralarından «Bravo Sayın Başkan» sesleri) 

Buyurun efendim. 
MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Sa

yın milletvekilleri; bir şeyi kabul etmek lâ
zım; sizin hayat felsefeniz, A. P. nin'hayata 
mâna verişi Anayasa ile, Anayasanın esprisi, 
ruhu ile ters düşmektedir. Rahatsızlığınız bun
dan ötürüdür. Bunu bu kürsüden tekrar ifa
de ettik, ilk söz aldığımız zaman da tekrar 
ettik. Kerem buyurun; Türkiye'yi bu zihniyet
ten kurtarmak mümkün değildir. Getirdiğiniz 
bütçe bu zihniyetten kurtulamayacağının en gü
zel delilidir. Hiçbir kayıt tanımıyorsunuz, Ana
yasa tanımazsınız, Plân yaparsınız program ta
nımazsınız, uygulamazsınız, program yaparsınız 
uygulamazsınız. Bu, nasıl bir zihniyettir, nasıl 
bir düzen zihniyetidir, nasıl 'bir nizam zihniye
tidir? 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Her halde si
zin düzeninizin zihniyeti değil. 

BAŞKAN — Sayın Tombuş, lütfen müdaha
lede bulunmayınız. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Hiç 
şüphe yok ki, bizim düzenimizin zihniyeti bu 
olmıyacaktır, emin olunuz. Biz Anayasayı 
eksiksiz, tastamam uygulıyacağız. Topraksız 
köylü kaldıkça bu memlekette hiçbir meseleyi 
Çözemezsiniz. Ormanlık bölgelerde yaşıyan mil
yonlarca vatandaşımız fakrü zaruretin pen
çesi içinde iken hiçbir şeyi çözemezsiniz. Tü
tün ekicisine, fındık ekicisine tefeciler eliyle 
kredi verirseniz, verdirtirseniz yüzde 300 
faizle, hiçbir meseleyi çözemezsiniz ve o za
man burada gelip yakınırsınız, kışkırtma var, 
dersiniz, kızıl kışkırtması var, dersiniz. (A. P. 
sıralarından «doğru» sesleri.) Hayır arkadaş
lar. Meselelere eğilin, çözüm getirin. Çözüm 
getirin meselelere. Siz getiremezsiniz. Çünkü 
siz, bir avuç sömürücünün menfaatlerini sa
vunursunuz, onun için getiremezsiniz. (A. P. 
sıralarından «Yuh» sesleri, «ayıp ayıp, utan
maz herif» sesleri.) 

BAŞKAN — Bir dakika sayın hatip. 
Muhterem arkadaşlarım; müzakerelerin sey

rini değiştirici istidatta bâzı müdahaleler olu
yor. Bu şekilde müdahalelerden vazgeçmenizi 
rica ederim. İki günden beri.. (A. P. sıraların
dan «Tahrik ediyor» sesleri.) 

Efendim, sözümü bitirmeme müsaade ede
cek misiniz, yoksa hukukun üstünlüğü prensi
bini kabul etmeyip fiilî hareketlere devam mı 
edeceksiniz? 

iki günden beri Heyeti Umumiye huku
kun üstünlüğü prensibini müdafaa etmek için 
karşı -karşıya konuşuyor. Her şeyden huku
kun üstünlüğünü kabul etmeye mecbursunuz. 
(C. H. P. sıralarından ve sağdan «Bravo» ses
leri, alkışlar.) 

Benim size sabahtan beri söylediğim şey; 
Tüzükte karşılıklı müzakere usulü yoktur, sa
taşma içtüzüğe aykırıdır. Konuşmalar buradan 
yapılacaktır. Grup sözcünüz söz istemiştir, Hü
kümet, Başbakan söz istemiştir, bunlar cevap
lar vereceklerdir. Bu şekilde konuşma yapmayı
nız, çok rica ederim, önümüzdeki zaman bizim 
zamanımızdır. (A. P. sıralarından gürültüler.) 

Muhterem arkadaşlarım; her şeyi duyduk, 
her şeyi dinledik. Karşılıklı bâzı tekrar edilmi-
yecek şeyler söylenmiştir. Çok rica ederim bun
ları tekrar etmiyelim, müzakerelere devam 
edelim. 

Buyurun, sayın hatip. 
MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Sa

yın milletvekilleri; biz tekrar tekrar bir şeyi 
istiyoruz; Anayasanın eksiksiz, tastamam uy
gulanmasını istiyoruz. Bunun Hükümetçe ye
rine getirilmesi esasen Hükümetin başta gelen 
ödevidir. Anayasanın daha başlangıçtaki 8 nci 
maddesi; Hükümeti Anayasa hükümlerine uy
makla ödevlemiştir. Bizim istediğimiz, bu. 
Anayasayı bütünüyle, esprisiyle, maddeleriyle 
uygulasınlar. 

Diyoruz ki, bu Anayasa fukara halktan ya
na bir Anayasadır. Eğer yanlış söylüyorsak 
çıkarlar, burada yanlışsın, şu şu noktalardan 
yanlışsın, derler. Ama, bu Anayasaya bizim 
anlayışımıza ve hukuk ilmiyle iştigal eden kim
selerin anlayışına göre ve bizzat bu Anayasa
nın kendi gerekçesine, 2 nci maddesinin gerek
çesine göre, fukara halktan, iktisaden zayıf 
olanlardan, işçilerden, müstahdemlerden yana
dır. Binaenaleyh, Devleti tarafsız bir Devlet 
olarak mütalâa etmemiştir, sosyal adaleti ger
çekleştirme görevini Devlete yüklerken fuka
ra lehine, fukara emekçi halk lehine hareket 
edeceksin, davranacaksın, tedbir alacaksın, 
reform yapacaksın, demiştir. Oysa sayın A. P. 
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Hükümeti Anayasanın emrettiği reformlardan 
hiçbirini yapmamış, hiçbirini yapmaya teşebbüs 
dahi etmemiştir. (A. P. sıralarından gürültü
ler) 

BAŞKAN — Sayın hatip, vaktiniz tamam, 
cümlenizi tamamlayınız. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Be
nim, partim adına şikâyetim budur. Anayasa
nın uygulanmasını istiyoruz. Sonuna kadar da 
bunu istemekte devam edeceğiz. 

Hepinize saygılar. (T. i. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, A. P. 
Grupunda idi söz sırası, fakat Sayın Başbakan 
söz istemiştir, kendisine söz veriyorum. 

Buyurun efendim. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, sürekli alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, bir kifayet öner
gesi var. Başbakan konuştuktan sonra sırada 
bulunan ilk arkadaşımıza söz vereceğim, on
dan sonra da kifayet önergesi hakkında mua
mele yapılacak. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İs
parta) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın 
üyeleri; 

17 - 18 saatten beri devam eden 1969 yılı 
bütçesinin tümü üzerindeki görüşmeler dolayı-
siyle son yapılan konuşmalarda temas edilen 
bâzı hususları cevaplandırmak üzere huzurunu
za gelmiş bulunuyorum. Sözlerime başlarken 
Yüce Meclisin üyelerini ve Sayın Başkanı say-
giyle selâmlıyorum. (A. P. sıralarından alkış
lar) 

Bütçenin tümü üzerinde Millet Meclisinde 
grupları bulunan 5 partinin üyeleri evvelâ 
12,5 saat, daha sonra da 1,5 saat konuştular. 
Buna karşı da Adalet Partisi Grupu adına ko
nuşan sayın arkadaşım iki saat 50 dakika ko
nuştu, Maliye Bakanı 2,5 saat konuştu, dün 
akşam ben yarım saat konuştum. 

Bu hesapları şunun için yapıyorum . Deme
yiniz ki, bu kürsüde muhalefete söz hakkı 
yok. Bu kürsüde muhalefetin söz hakkı 14 saat, 
iktidarın söz hakkı, grup sözcüsünü de katar
sak 5 saat, 6 saat, 7 saat. Yani, muhalefet ik
tidarın iki misli, üç misli bir konuşma hakkına 
sahip. 

LEBİT YURDOĞLU (izmir) — 5 türlü 
fikri vardır. 
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BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — 5 türlü değil, 25 türlü fikri var. 
Her fikrin içinde 5 tane fikir var, bizim zor
luğumuz da burada zaten. Meselenin normal-
liğini, anormalliğini belirtmeye çalışmıyorum, 
bir gerçeği tesbit ediyorum. Ve huzurunuzda 
şunu ifade edeyim ki, radyolardan da bu gö
rüşmeler çok kere sesle veriliyor, bu durum-

j da yarımşar saat muhalefet partileri, 5 parti 
2,5 saat, yarım saat iktidar partisi, böyle ve
riliyor. Biz bütün bu şartlardan hiçbir şikâ
yetimiz olmadan hak bildiğimiz dâvayı müda-

] faaya, hak bildiğimiz yolda yürümeye devam 
ediyoruz. 

14 saat zarfında söylenenlere bakarsanız, 
esasen bunların içinde cevapları var; herkes 
birbirini cevaplıyor, bize bir şey bırakmıyor
sunuz. Bir muhalefet partisi; «Memlekette 
kızıl tehlike vardır, tehdit vardır, kışkırtma 
vardır.» diyor; öbürü; «Yoktur böyle bir şey» 
diyor. Bir muhalefet partisi bu konuda hiç 
mütalâada bulunmuyor. Ben huzurunuzda ya
pılan bütün bu münakaşalardan büyük bir 
memnuniyet duyduğumu, bu münakaşaların, 
Türkiye'nin problemlerine eğilmede kaçınılmaz 
bulunduğunu ve bu kürsüler hür oldukça, bu 
Yüce Müessese ayakta bulunduğu müddetçe 
mutlaka bir gün münakaşalarımızı boyutlan-
dırmak, yani dimansyonlara, ölçülere kavuş
turmak imkânlarını bulacağımıza inanıyorum. 
Bunu şunun için ifade ediyorum : 

Muhterem milletvekilleri; artık mücerret 
mevzıılarla uğraşarak hiçbir meseleyi çözmek 
imkânı kalmamıştır. Müşahhas olacaksınız, elle 
tutulur, gözle görülür, nedir, nedendir, nasıl
dır, nasıl halledilecektir, seçtiğiniz yol en iyi 
alternatif midir, bunları düşüneceksiniz. 

önünümzde bütçe 26 600 000 000. Ümide-
diyorum ki, bir gün gelecek bu bütçenin bu 
kürsülerde işte 26 600 000 000, bırakalım prog
ram kavgalarını, doktrin kavgalarını, şunu 
bunu. İşte 26 600 000 000, söyleyiniz bunu ar
tırabilir miyiz? Artırabilirsek ne kadar artıra
biliriz, nasıl artırabiliriz, hangi yollardan artı
rabiliriz? Vatandaştan daha vergi almak im
kânları var mıdır, başka kaynakları çalıştır
mak imkânları var mıdır? Bunlar söylenecek. 

Sonra, buyurun 26 600 000 000, memleketin 
1 eğitimi yok, köy yolu yok, köy suyu yok, köy 
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elektriği yok. Memleketin orman dâvası var, 
memleketin tarım dâvası var, memleketin en
düstrileşme dâvası var. Bunlar bir günde mey
dana çıkmış dâvalar değil. Bunlar, kalkman 
Türkiye'nin dâvaları. Bunlardan şikâyetçi ol
makla meseleleri halletmenin imkânı yok. Bun
ları mesele olarak kabul edeceksiniz. Bunların 
üzerine eğileceksiniz ve her birini icabına göre 
halletmenin yolarını arayacaksınız. 

Şimdi gönül isterdi ki, buradan 26 600 000 000 
liranın dağıtımının münakaşası yapılsın. Yani, 
şu kadar milyon şu işe vermişisiniz ama, eğiti
me, eğitimden kesin de savunmaya verin; ta
rıma şu kadar milyon vermişsiniz ama, başka 
bir sahadan kesin ona verin. Bu münakaşalar 
yapılsın. Hayır. Gayet umumi, bütçe denk de
ğil, bütçe yamalı bir bütçe, delikler büyük, ya
malar ufak. İyi, anladık bunu, ama neyi anla
dığımızı ifade edelim «anladık» derken, yan
lış anlaşılmasın. Bunları söylemek kâfi değil. 
Bunlar umumi lâflar. 

Bütçe denk değil. Cevaplandırıldı, her büt
çe üzerimde bu iddialar yapılır, her Parlâmen
toda yapılır. Gücenmeyiz, darılmayız «denk 
değil» diyene. Hükümet önünüze samimi bir 
bütçe ile gelmiştir, denk bir bütçedir. Denk 
bütçe yapmayıp kendi kendimizi aldatmak bi
zim işimize gelmez. Ne yapacağız senenin so
nunda? Nasıl ödiyecek memleket senenin so
nunda denk olmıyan bütçenin farkını? Mer
kez Bankası kaynaklarından. Yok, Merkez Ban
kası kaynakları bitmiş, daha evvelki açık veren 
bütçeler Merkez Bankasının kaynaklarını ye
miş. Açık bütçeyle, 4 milyar açık bütçeyle kar
şınıza gelmekte alkil var mı? Niçin farzetmi-
yor3unuz, akıl kârı olmıyan işleri hükümetle
rin, siyasi iktidarlarım yapmıyacağmı? Akıl 
kârı olmıyan işi hükümetler, iktidarlar niçin 
yapsın? Yükü çeken onlar. 

Söylemesi kolaydır, ama bir memleketin 
malî idaresi fevkalâde zor bir iştir. Malî ida
resi sağlam olmıyan bir memleketin büyük sı
kıntıları vardır. İktisadi istikrar mı diyorsu
nuz, malî idarenin içinde; siyasi istikrar mı di
yorsunuz, iktisadi istikrara geniş çapta bağlı, 
Sosyal istikrar mı diyorsunuz, iktisadi ve si
yasi istikrarın kaçınılmaz bir parçası. Hepsi 
birbirine girmiş, hepsi birbirinin ayrılmaz bir 
parçası. 

Hemen huzurunuzda şunu ifade edeyim: 
Maliye Bakanı arkadaşım birçok hususlara ce
vap verdi. Ondan sonra açılmış bulunan müna
kaşalar dolayısiyle ben buraya geldim. Cevap
ları tekrarlıyacak değilim. Ama bâzı şeyler 
tekrarlandı, belki bâzı şeyler iyi anlaşılma
mış olabilir. Şundan emin olmanızı rica ediyo
rum, huzurunuzda bu büyük müesseseye duy-
luğumuz sonsuz saygının icabına göre hareket 
ödiyoruz. Gayet hüsnüniyetle yöneltilmiş bulu
nan tenkidlerin hepsine cevap vermeye çalışı
yoruz. Ama, bâzı tenkidler var ki, cevabını 
bulmaya imkân yok. 20 senedir söylenen söz
ler var. Yuvarlak yuvarlak sözler. Bunlarla si
zin vaktinizi almanın da beyhude iş olduğunu 
huzurunuzda ifade etmeliyiz. 

Şimdi, huzurunuza polemik yapmak için 
gelmedim. Ama, bizzarur bâzı hususlar var ki, 
zaman zaman çok itina etmek arzuma rağmen, 
belki de bu hususları cevaplandırırken o sevi
yeye inmekten kendimizi kurtaramayız. Peşi
nen özür diliyorum bunun için. 

Muhterem milletvekilleri, dün akşam da 
söyledim, iktidar olmanın bize yüklediği so
rumluluğun altındayız ve bu sorumluluğun id
raki ve şuuru içindeyiz. Biz rasgele konuşma
yız, meselâ: «20 senedir hiçbir iktidarın hiç
bir mesuliyetine iştirak etmemiş olan partimiz» 
diye konuşamayız. Sorarlar adama; 20 senedir 
hiçbir şeye iştirak etmediyseniz ne yapıyorsu
nuz siz derler. (A. P. sıralarından gülüşmeler, 
alkışlar, «bravo» sesleri) İşiniz ne derler? Ne 
alır, ne satarsınız, ne yaparsınız, derler. (A. P. 
sıralarından «bravo» sesleri, alkışlar) «Biz sa
dece konuşuruz» derseniz, yine derler; «mem
lekete bir çivi çakın da bir görülsün» derler, 
«bir taşı bir taşın üstüne koyun bakalım» der
ler. (A. P. sıralarından «bravo» sesleri, alkış
lar.) 

İSMET KAPISIZ (Konya) — Sizi iktidara 
getirdik. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Sabırla dinledik, saatlerce sabırla 
dinledik, ister sabırla dinleyin, ister dinleme
yin, biz konuşmaya devam edeceğiz. 

İSMET KAPISIZ (Konya) — Biz de dinle
riz. 

BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyin 
yerinizden. 
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BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Niye alınıyorsunuz? Dünyanın lâfı 
söylendi bize. Biz burada taş gibi dinledik, 
grupumuz dinledi. 

Sayın milletvekilleri, hakikaten her parlâ
mentoda bütçenin müzakeresi sırasında her şey 
konuşulur. Bunları da anlayışla karşılıyoruz. 
Hükümetlerin yetersizliği, iktidarlarım iktidar
sızlığı, hükümetlerin beceriksizliği, hükümet
lerin memlekete iyi hizmet etmediği şeklinde
ki iddialar da yine birçok parlâmentolarda 
tekrarlanır. Biz, bunları bildiğimiz için, bun
lardan alınıp feveran haline gelmeyiz. Bunla
rın ölçülerini bulmaya mecburuz. Neden diyor
sunuz bu sözleri?.. Delilleriniz nelerdir, bu de
lilleriniz geçerli midir, ortaya koyduğunuz de
liller tutarlı mıdır, bunların bir kıymeti var 
mıdır, vatandaş vicdanmdaki inikasları neler
dir? Hakikaten söylediğiniz şeylerin içinde 
doğruları varsa, herkesten çok bu doğrulara 
biz taliboluruz, Çünkü başarı, doğruyu red
detmekle mümkün değildir. Başarı, açığınızı 
gördüğünüz zaman kapatmakla mümkündür. 
Niçin iktidarı, bu kadarcık kendi menfaati 
olan şevi düşünmekten fariğ addediyorsunuz, 
mahrum addediyorsunuz? İktidar bunu düşü
necektir. Zannediyor musunuz ki, biz, her söy
lenene mutlaka cevap yetiştirelim, diye bura
da oturuyoruz? Her söyleneni can kulağı ile 
dinliyoruz, söylenenler içinde gerçek varsa, 
emin olunuz, sizden evvel biz hem dilimizle, 
hem kalbimizle doğru diyoruz. (A. P. sırala
rından alkışlar, «Bravo» sesleri) Bu budur. 

Bu, iktidarlı, iktidarsız, becerikli becerik
siz hikâyelerinin başka parlâmentolarda da çok 
enteresan münakaşaları yapılmıştır. Tabiî ki, 
bunları burada nakledecek değilim. Huzuru
nuzda diğer parlâmentoların hikâyesini anla
tacak değilim. Sadece bize yöneltilmiş bulunan 
tenkidlerin içerisinde hakikaten ne varsa, doğ
ruları varsa doğru olarak alacağız, doğru ol-
mıyanları varsa, bunları ka'rşılıyacağız. Zan-
nediyorulm ki, bu, iktidar muhalefet diyalogu
nun esasıdır, zannediyorum ki, bu, bu kürsü
lerin sebebi vücududur. Bu kürsüler hür, bu 
kürsüler her şeyin konuşulabildiği kürsüler 
olduğu müddetçe de bu diyalogun devam etme
si zaruridir. Onun içindir ki, biz huzurunuzda 
ne ölçüyü çok aşan tarizlerin içine gireceğiz, 
ne bizi derinden yaralıyan, üzen meseleler kar

şısında dahi iktidar olduğumuzu unutarak bir
takım infiallerin içinde olacağız. Şayet bizi 
derinden yaralıyan, üzen, bizi infiale sevk et
mesi gereken hususlar var da bunları bir ölçü 
içinde karşılıyorsak, emin olunuz ki, bu Yüce 
müessesenin daima itibarlı kalması, demokra
tik hayatın gelişmesi, yerleşmesi için bu feda
kârlıklara katlanıyoruz. (A. P. sıralarından 
«bravo» sesleri) 

Şimdi burada konuşmalar oldu. Muhterem 
milletvekilleri, seçime gidiyoruz, yol yakın. 
Sizin dediklerinizi aziz milletimiz radyoları 
başından, gazetelerden takibediyor. öyle anla
şılıyor ki, bunlar önümüzdeki aylarda da de-
ıeye devam edeceksiniz. Belki başka şeyler de 

tüyeceksiniz, bunlar denecek. Şimdi bütçe mü
nasebetiyle başında, daha sonra da sonunda 1969 
içimlerinin sloganlarını muhalefet partileri
ni?; ekmeye başlamışlardır. Tabiî ki, buna bir 
iiyeceğimiz yok. Esasen demokratik hayat, me
deni ölçüler içerisinde dâvalarınızı millete an
latabilmeye dayanır. Millete anlatabilirseniz, 
millet tuttuğunuz yolu doğru görürse, sizi ik
tidara getirir. Ama, bir iktidar hırsına; mem
leket karışacakmış, memleket altüst olacak
mış, bunlar yapılamaz, bu olmaz. Bir iktidar hır-
ıma kendinizi kurban edebilirsiniz, ama memle
keti, kurban etmeye hakkınız yoktur. (A. P. 
aralarından alkışlar, «Bravo» sesleri) 

Burada görüşmeler oldu. Hakikaten son 9 se
nenin derin yaraları bulunduğunu gösteren 
görüşmelerdir, yapılan görüşmelerin bir kıs
anı. Bunlar karşılıklı münakaşalara sebebol-
4u, şu oldu, bu oldu, bunların dibine bakmak 
^zım, altında ne var.. Bunlar görünen uçlar
dır, bunlar geride kalmış hâdiselerdir. Bura-
% bir siyasi partinin, Adalet Partisinin bina
larının taşlandığı, evrakının yakıldığı zaman 
Hükümetin arandığından acı acı şikâyet edildi. 
Ve hakikaten o gün Hükümette vazife almış bu
lunan bir sayın sözcü geldi, o günlerin sıkıntı-
iırmı burada anlattı. Yalnız o günlerin sıkın
dı arını anlattıktan sonra da yine, bugünkü ik
tidarı suçlamadan suçlamak belki ağır bir tâ-
Mv, belki kasıt o değildir - bugünkü iktidarı 
+öhmet altında bırakmadan, yani beceriksizlik-
T'Î itham etmeden kendisini alamadı. 

Simdi düşünelim; bir memleket 5 sene ev
vel, 6 sene evvel parti binaları taslanıyor, ev
ler taşlanıyor, içinde evrak yakılıyor, gazete 



M. Meclisi B : 50 13 . 2 . 1969 O : 3 

idarehaneleri taşlanıyor, M. D. O beyannamele
ri dağıtılıyor, o anda kimin Hükümet olduğu 
belli değil; sokak mı Hükümet, yoksa hakika
ten bir Hükümet var mı, yok mu, bu belli de
ğil. O günlerden bugünlere gelmişiniz. Bugün 
talebe hareketi olmuş, grev olmuş, hepsi kont
rol altındadır; anlatacağım. Peki, nasıl gelmi
şiniz o günlerden bugünlere? O günlerden bu
günlere gelen iktidar zayıf, beceriksiz, kanun 
tatbikinde sıkıntısı var.. İşte burada tezat var.. 
içte burada tezat var.. Ve 6 ay sonra, 7 ay son
ra seçime gidiyorsunuz. 

Şunu da söyliyelim; 40 ay bizden evvelki 
hükümetler Hükümet etmiş, üç Koalisyon. 
Dördüncü Koalisyonun hesabını biraz sonra ya
pacağım - üç koalisyon Hükümet etmiş, 40 ay. 
yahut 42 ay; 3,5 sene. Hakikaten 4 sene evvel 
tam bugünde biz 3 ncü Koalisyon Hükümetini 
istifaya mecbur etmiştik. Tam bugün, 13 Şu
bat. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

Bu dört sene içinde neler olmuş Türkiye'de? 
43 ay içinde üç tane Hükümet değişmiş, 4 ta
ne Hükümet değişmiş aslında. Üç tane kurul
muş 4 ncüsü tekrar kurulmuş, 40 ay içinde.. 
A. P. sinin İktidarda bulunduğu geçen 40 ay 
içinde de memleket bir Hükümet istikrarı için
de olmuş. Her sene bir ay, meclisler Hükümet 
programlariyle uğraşmamış, bir istikrar gel
miş memlekete. Memleketin ekonomisi 1964 te 
deplâsyona girmiş, kalkınma hızı % 4,9.. Her 
şey geriye gidiyor, memleketin ekonomisi ölü
yor. Gerçek bu. Memleketin ekonomisi son üc 
sene zarfında 7.7 kalkınma hızı ile her sahada 
genişlemeye doğru gitmiş ve fiyat istikran, 
"•vıhafaza edilmiş. Türkiye'de enflâsyon var 
ma? «Vardır» deyin de yeni bir icadolsun. (A. 
P, sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) Peki, 
ne ile ölçüyorsunuz hükümetleri? Hükümetfle-
ri, yapamadıkları şeylerle ölçmeyiniz, yaptık
ları şeylerle ölçünüz. 

Biz, şu kadar sene geri kalmış bir memle
ketin bütün TvrnMfiTYilerrni çözeceğiz, memle
keti güllük gülistanlık haline getireceğiz, h«r-
kesin isi. olacak, herkesin aşı olacak, böyle mi 
dedik? Bu hedeftir. Dört sene zarfında bunu 
yapacağız mı, dedik? Hiç demedik. Dediğimiz 
aynen şudur «Eğer bu memlekette siyasi ve ik
tisadi istikrar, muhafaza edilirse Türkiye on. 
sene zarfında» on sene ki bir milletin ömründe 

usun bir devre sayılmaz. «On sene zarfında çok 
büyük merhaleleri katedebilir» Dediğimiz bu
dur. 

Biz bunları, rey alacağımız zaman halkın 
huzurunda dedik. Biz rey için toprak dağıt
mayız. Biz rey için toprak dağıtmadığımızı 1965 
seçimlerine çıkarken seçim beyannamemize yaz
dık. «Toprak dağıtacağız» diye çıkmadık biz. 
Toprak dağıtacağız diye, dağdaki çobandan 
kasabadaki, sokaktaki vatandaşa kadar «Top
rak verileceği» ümidini verdiniz, Nereden bu
lup vereceksiniz toprağı diye sorduk? Evet, iş
te 7 Ekim Konya nutku. Ben söyledim, arka
daşlarım söyledi, «Nereden bulacaksınız top
rağı, kimin toprağını kime vereceksiniz» de
dik? Biz dedik bunu. Bizim siyasi felsefemiz
de kandırma diye bir bahis yok. Neden mi yok? 
Biz çünkü, Türk halkının kandırılabileceğine 
inanmayız bir. (A. P. sıralarından alkışlar) 
ikincisi de, kandırma gibi bir yola sapmayız, 
buna siyasi ahlâkımız müsait değildir. 

Şimdi, son yapılan konuşmalar içinde bir
kaç tane tema var M, bu temaları konuşmak 
mecburiyetindeyiz. Hakikaten bunlarda bir 
anlayış birliğine varamazsak bile, birbirimizi 
anlamaya yaklaşmamız lâzım. 

O. H. P. sinin Sayın Genel Başkanı bu kür
süye geldiler, dün O. H. P. sinin sayın sözcü-
" tarafından ortaya atılan bir hususun, be

nim müdahale etmek mecburiyetinde kaldığım 
Mr hususun müdafaasını yapmaya çalıstıdar. 
Zor bir müdafaa idi, çok zor bir müdafaa idi. 
Neticede bu müdafaanın yapılabildiğine de 
kaani değilim. Neden yapılamadığını göstere
ceğim. Söylenen şeyler buradadır, Ulus Gaze
tesinde de basılmıştır, zabıtlarda da vardır. 
Evlenen şeylerle C. H. P. Sayın Genel Başka-
"iıw.n söylediği şeyler aynı değildir. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Aynı değil
dir demeyin, aynıdır. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz yeriniz
den. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN D6MİR9L (De
vamla) — Diyor M, Sayın C. H. P. sinin Genel 
"Balkanı: «Biz bir uyarma yanmıştık». Ben so
ruyorum, kimi uyardınız? Hükümetten evvel 
uyardığınız birtakım kimseler var. Bakalım, 
nkuvalım beraber nereyi uyarıyorsunuz? Baka
lım kim uyarılıyor? Bir uyarma var aslında, 
^taim de dediğimiz o zaten. 
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«Devletten, Hükümetten umudunu kesen 
halk Anayasamızın izin verdiği, hattâ emretti. 
ği toprak reformunu yer yer kendisi gerçek
leştirmeye başlamıştır». Görüyor musunuz uyar
mayı? 

«Bu hareket ne jandarma ile ne teknolojik 
buluşlarla, ne de yasalarla önlenebilir». Uyarı
lan kim? 

Devam edelim: «Bütün yasaların üstünde 
Anayasa vardır». Bu, gayet tabiî ki, diğer ya
saların Anayasaya aykırı olamıyacağı mânası
na gelir ancak. Yoksa yasaların üstünde altın
da diye raflamak yasaları, mümkün değil. 

SALÂHATTÎN HAKKI ESATOĞLU (Nev
şehir) — öyledir, yasaların altında tüzükler 
vardır. 

BAŞKAN — Efendim, niçin yerinizden ko
nuşuyorsunuz sayın Esatoğlu? Böyle bir usul 
var mı tüzükte? Söz almadan konuşulur mu? Tü
züğün bu hükmünü bilmezmisiniz siz? Çok rica 
ederim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (De
vamla) — Muhterem milletvekilleri, beni gayet 
rahat dinlemenizi rica ediyorum. Ben kimseyi 
rencide etmek istemem. 

Benim maksadım hakikaten bütçenin tümü 
üzerinde konuşulurken bir gergin ortam yarat
mak değil, gayet tabiî ki, söylenmiş şeyleri bi
zim mes'uliyetimiz dâhilinde, bizim siyasi felse
femizin ve bizim siyasi adabımızın içerisinde 
cevaplandırmaktan*. Onun içindir ki, sizin ora
dan söyliyeceğiniz şey bana hiç tesir etmez. Ben 
ne söyliyeceksem onu söyliyeceğim. 

«Bütün yasaların üstünde Anayasa vardır. 
Onun da ötesinde doğa yasaları.» Demek ki, 
bütün yasaların üstünde Anayasa yok, Anaya
sadan da yukarıda doğa: yasası var. Öyle yazıl
mış buraya. Tabiat kanunları vardır. Tabiat 
kanunları, işte insanla, medeni insanı ayıran 
husus, insanlann tabiat kanunlanna bağlılığı 
ile hukukun icabı olan kanunlara bağlılığı me
selesidir. (AP sıralarından alkışlar) însan acık
tığı zaman bir lokantanın camını kınp girip içe
riye karnını doyurmuyor. Tabiat yasaları önce 
gelir, böyle bir şey yok. Medeni insanı bağlıyan 
yasalar doğa' yasalannın üstünde/Hukuk kural-
lan var. Hukuk devletinin müdafaasını yapı
yoruz. Nerede yapıyoruz bunu? T. 0. nin Par
lâmentosunda. Eğer, hukukun yerine «doğa» yi 

ikame ederseniz o takdirde parlâmentonun va
zifesi kalmaz; madem ki, herşeyin ötesinde doğa 
yasalan var. 

Biraz daha okuyalım uyarmadan. Uyarma mı 
bu, çağrı mı? bir bakalım ne diyor? 

«Bu, bütün yasalann üstünde bir doğa yasa
sıdır. Ellerine (topraksız köylji olmaz) diye dö
vizleri alıp yürüyüşe geçen, üzerinde yaşama 
hakkı iddia ettikleri topraklan işgale girişen 
köylüleri, toprak reformu yapmaktan, insanca 
bir toplum düzeni kurmaktan başka hiç bir güc 
durduramaz.» 

Köylülere diyor ki, alın elinize toprağımız 
yok diye yazm, hem kendiniz yazın, başkasına 
yazdırmayın ve gidin yapın toprak reformunu. 
Nasıl yapacak toprak reformunu? «Gidin işgal 
edin araziyi» diyor, «Sormayın kime ait olduğu
nu,» buldunuz madem işgal edin. Bundan başka 
mânâ çıkmaz, bundan bu mânâ çıkar, bundan 
başka mânâ çıkarmak mecburiyetinde kalmıştır 
CHP nin sayın Genel Başkanı, zor bir işe me
mur edilmiştir. (AP sıralanndan «Bravo» sesle
ri, şiddetli alkışlar) 

Sayın Milletvekilleri, benim toprak mesele
si üzerinde bir polemik açtığım iddia olundu, in
safınıza sığınırım, zabıtlar orta yerdedir. Ben 
dünkü konuşmamda bir polemiğe girmedim, 
bir gerçeğe işaret ettim «Böyle yaparsanız» de
dim, «yasaları dinlemeyin derseniz bu takdirde 
nizamı korumakta biz müşkülâta gireriz, nizamı 
koruyamayız.» 

Devam ettim, dedim, bugün bu toprağa olur 
yarın eve olur. Evsiz olan kimseler sizin evlere 
girerler. Ne diyeceksiniz? Çıkın diyemezsiniz ve 
o da doğal ihtiyaç, girerler. Hükümete 
geleceksiniz, Hükümetin tamamen elini ko
lunu bağladınız, «hakkıymış, yaparmış» 
dediniz, öbürgün sırtınızdaki elbiseye sıra gelir. 
Kimin gelir, iste bu kimin olduğu belli olmaz. 
Bunun adına fetret denir, anarşi denir. 

Muhterem milletvekilleri, bugünkü Misakı 
Millî hudutları içerisinde oturan Türk vatan
daşı fetretten çok çekmiştir.. .Yurdun çeşitli 
köşelerinde kargaşalık der, bozgun der çeşitli 
feimler koymuştur. Çünkü her 15 - 20 senede 
harbeden bir memleket ollmuş Türkiye, tik defa 
olarak 40 - 50 senedir Cumhuriyet devrinde 
sulhu sükûnu gttrmüş bunun değerini biliyor. 
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Bu gibi sözlerden şayet Türk vatandaşı tedir
gin oluyorsa kortktuğundan değildir. Kendi 
hakkını müdafaa etmek mecburiyetinde kaldığı 
vakit müdafaa edemiyeceğmden üç - beş tane 
zorbaya teslim olacağından değildir. Çok çek
miştir fetretten. Bir çete devri, bir fetret devri, 
bir bozgun ve kargaşalık devri Türk vatandaşı
na çok eziyetlere mail olmuştur. 

Onun içindir ki, Türk vatandaşı hassastir. 
Nizam olsun, sükûn olsun, işinde gücünde ça
lışsın, fakat hakkının karşılığını alsın, hakkını 
alsın. Hakkı vermek milletin iradesinin tecelli-
gâhı olan Vüoe Parlâmentoya aittir. Bunun tak
dirini hakkını takdirini kime bırakıyorsunuz? 

Muhterem (milletvekilleri «toprak meselesi 
diye bir mesele vardır yoktur» yerine, «toprak 
meselesi nedir » münakaşası yapılmalı ve doğ
ru yapılmalı. Zannediyorum ki bâzı gerçekler 
bilinirse, bu münakaşayı şayet birtakım kasıt
ların dıışına çıkarabilinsek, o zaman hiç olmaz
sa çok açık zaviyelerden meseleye bakmak ye
rine, oldukça yakın zaviyelerden meseleye bak
mak imkânlarını bulabiliriz. 

Şimdi soruyorum, Cumhuriyet kurulduğun
dan bu yana 45 sene geçmiş. Acaba 45 sene için
de Türk vatandaşının toprağı vardı da bugün 
mü topraksız kaldı? Bu bir. 

İkincisi de, doğal kanunlar yok muydu? Aca
ba neden Türk vatandaşı gidip komşusunun 
toprağını işgal etmedi? Bu zaruret Cumhuriye
tin kuruluşundan 45 sene sonra mı anlaşıldı? 
Adalet Partisi işbaşına geldiği zaman mı anla
şıldı? 

Hatırlıyorum, 4 sene evvel bugün, bu [kürsü
den Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın Genel 
Başkanı, o zamanki Sayın Başbakan, dediler 
ki: Hr avuç toprağı fukara köylüden esirgedi
niz, tam verecektik esirgediniz. (A. P. sırala-
rnıi'to.n gülüşmeler) Zabıtlara bakınız, aynen 
böyledir. 

Sene 1937, Büyük Atatürk'ün Meclisi açış 
konuşması, 1 Kasım, Büyük Atatürk, topraksız 
köylünün toprağa kavuşmasını nutkunda be
yan ediyor. Ama Cumhuriyetin kuruluşundan 
15 sene sonra. Ondan sonra, sene 1961 hükümet
ler kuruluyor. 1937 den 1950 ye kadar bir dev
re var. 1961 den 1965 e kadar bir devre daha var. 
Onun gerisini üstlerine almazlar, onu kimse al
maz üstüne, ona vururlar. 
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Simidi, gelin mlünakaşayı yine çı^ırın^a tuta
lım, 1938 - 1950 ye kadar neredesiniz, 1960 dan 
1965 e kadar neredesiniz?? Omdan sonra bugün 
gelip şu çağrıyı, isminizi değiştirmedikçe yap
manıza imkân yoktur. (A. P sıralarından «Bra
vo sesleri, alkışlar.) 

Neden yapmanıza imkân yoktur? Çünkü, 
hele sizin yapmadığınız şeyi, sizin dışınızdaki 
bir parti iktidara gelirse, sizin yapmadığınız, 
yapamadığınız, şeylerinizi vebalini taşıyamaz 
kimse. O kadar çok şey yapmamışınızdır ki, 
kimse taşıyamaz. Burada gelip çizdiğiniz manza
ra bizim eserimiz değildir. Orman köylüsü, Türk 
köylüsü yolu yok, suyu yok, ışığı yok, çalışacak 
yeri yok. «Gecekonducusu, Türk kasabası, Türk 
esnafı» diye burada söylediğiniz şeyler bizim 
çitarimiz değildir. Biz, devraldığımız bu yükü, 
eğer şuramızdan buramızdan çekilmezse, ağzı
mızı açmadan götürmeye çalışırız. 

MUSTAFA ŞÜKRÜ KOÇ (Aydın) — Muha
lefet olmazsa. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Hayır, hayır. Biz muhalefetten şikâ
yetçi değiliz. Muhalefeti mutlak mânada de
mokrasinin ayrılmaz parçası addediyoruz. Mu
halefet olmazsa halimiz nice olur? Bakınız şu 
konuşmaları yapmaya lüzum kalmaz. (Gülüş
meler) Muhalefetsiz demokrasi tasavvur etmi
yoruz. ıSöylediğimiz şeyleri muhalefet olmasın 
mânasında anlamayın, yani o zaman iktidar da 
olmazsa sizin söyllyeeeğiniz bir şeyiniz kalmaz 
aynı mantıkla. Bu mantıkla gidemeyiz. Başka 
bir yol, başka bir mantığın içinde gidelim. 

O.H.P. nin Sayın Genel Başkanına herkes şu 
suali soracaktır : Acaba bu çağrıyla, bu beyanla 
hukuktan ayrılmıyor musunuz? Hukuktan ayrı
lıyorsunuz, bunun hukukla alâkası yok. Halbu
ki demokratik hukuk devleti, Anayasanın ikinci 
maddesi. Demokratik hukuk devletinde hukuk
tan ayrılmıyacaksınız. Her şeyin çözümünü hu
kukta bulacaksınız, her şeyin çözümünü hukuk 
yoliyle bulacaksınız. Neden? Denenmiş; çok kan 
dökülmüş, çok gözyaşı dökülmüş, çok -ıstırap 
çekilmiş. Bizim memleketimizde de böyle olmuş, 
Batı memleketlerinde de böyle olmuş. «Demok
rasinin» en iyi idare şekli olduğunu kimse söy-
lem'iyor, ama Churchil'in dediği gibi, «Kötülerin 
içinde en iyisi» diyor. İnsanoğlu birçok şeyi be
cerebilmiş de en iyi idare şeklini bulmakta zor-
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luk çekmiş. «Mevcudun içinde en iyisi budur» 
diyor. 

Müzakere, münakaşa ettiğimiz kusurların bir 
kısmı bizatihi bünyeden geliyor. Onun içindir 
ki, bunları ayırabilirsek daha hakşinas oluruz. 
Neremiz işlemiyor, neden işlemiyor, neyi düzel
tirsek olur. Hayır, A.P. iktidardan giderse her 
şey düzelir. Bunu kimse kabul etmez, çünkü 
A.P. ııi iktidara getiren siz değilsiniz, A.P. ni 
iktidara getiren aziz Türk Milleti. Seçimlere ye
di ay var, yedi ay sonra o ne dense o olur. Sizin 
meydanlara çıkıp seçimi kazandık, geliyoruz, 
geleceğiz falan demenizle mesele hallolmaz. 
(A.P. sıralarından alkışlar) «Nereye geliyorsu
nuz?» diye sorarlar, «Nasıl geliyorsunuz?» diye 
sorarlar. 

Sonra, meydanlara çıkıp, bugünkü idareden 
şikâyet edip, «Sandıktan bir De Gaulle çıksa» 
demekle de mesele hallolmaz. Tabiî söylevip git
mek mesele değil, söyledikten sonra dinlemek 
lâzım. (A.P. sıralarından «Bravo» ssleri) Ne ya
pacaksınız De GauUe'ü? Sandıktan nasıl çıkara
caksınız De GauUe'ü? Sandıktan aziz mili etimi
zin1 iradesi neyi gösteriyorsa o çıkar, öyle giriş 
başka, cıkıs başka, bu mümkün değy (Gülüş
meler) Mümkün değil. 

Tabiî bunlar güzel şeyler aslında. Siyahi ha
yatımızın rengi, bundan şikâyetçi değilim. Ya
ni bu iş böyle söylendiği zaman hakikaten bir 
takım bunalımlar varsa, bu bunalımların gide
rilmesine de yardımcı oluyor. 

Diktaya hayret edilmez, Neden edilmez? Ya
ni dikta, ama diktanın sandıktan çıkmışı... Bu
radan da gelip «Saçlarımızı hapisanelerde ağart
tık hürriyet uğruna» diyorsunuz. O zaman, on
dan sonra diktaya gittiğinden dolayı 1960 da 
Parlâmentosunu, Hükümetini o iddia ile götür
müşsünüz, Yassıada Mahkemesi kurmuşsunuz, 
muhakeme etmişsiniz, acılan orta yerde, ondan 
sonra «Sandıktan bir diktatör çıksa» diyorsu
nuz. Bunu anlamaya imkân yok. İnsanlar deği
şiyor, zahir. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Açıklı-
yayım, zatıâlinize. 

BAŞKAN — Sayın Bölükbaşı, söz almadan 
yerinizden konuşmayınız efendim. Meclistesiniz. 
(Gülüşmeler) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (De
vamla) — Muhterem milletvekilleri; toprak re
formu ile ilgili olarak C.H.P. nin Sayın Genel 
Başkanının miras hakkı, mülkiyet hakkı üze
rinde yaptığı beyanlardan birçok kimse mem
nuniyet duyacaktır. Ve T. i. P, nin Sayın Ge
nel Başkanın da iki günlük müzakereler es
nasında çok büyük inkişaf gördük. Bugün bu 
kürsüden kendi anladığı mânada sosyalizmde 
miras hakkının, mülkiyet hakkının bıüund1^""-
nu söyledi. DÜL. birçok hususları devletleştir-
mişti. Belki yine ikisini beraber yapacaktır. 
Bugün böyle söylemesi icabetmiştir ama kanaa
timce bir başarıdır bu. Yani Meclisinizin bir 
başarısıdır, üç senedir buradan serd edilen mü
talâalarının hiç böylesi yoktu, öyle olacaktır. 
Türk Anayasasının bir maddesine dayanıp di
ğer maddelerini bir kenara ittiklerinden dolayı 
biz Türk Anayasasını okuyoruz. Türk Ana
yasasını okuma âdetini kendileri bize kazan
dırdılar, yani bu kürsüden okuma âdetini. 

Geldiler, dediler ki, Türkiye emekçi sınıf
lar tarafından idare edilecektir. Biz çıktık 
dddik ki, hayır, Türkiye'de sınıf diktası olmı-
yaca'ktır, Anayasa bu, Türk Ceza Kanunu bu. 
«Bir faşist idareden alınmış Türk Ceza Kanu
nunun 141, 142 nci maddesi» dediler. Ama Türk 
Anayasasının hiçbir sınıfa imtiyaz tanımadığı 
maddesi var, 12 nci maddesi. Niçin emekçi 
smıfa imityaz tanıyacak? Diğer sınıfları n;çin 
emekli sınıfın emrine verecek? Hiçbir sınıf m 
emrine vermiyecek, bir muvazenin emrine ve
recek, bir dengenin. Her zümrenin söz hakkı 
olacak, her zümrenin hayat hakkı olacak. 
Bir zümre diğerini ezmiyecek. Bunun için biz 
Anayasanın maddelerini okumaya başladık, bu
radan okumaya başladık. Şimdi geldiniz bize 
diyorsunuz ki, «Anayasanın maddelerini oku
yorsunuz, bunun bir tekniği vardır.» 

Bunun tekniği s:zin anladığınız mânadaki 
teknik değil, yani işinize gelen maddeleri oku
yup, işinize gelmiyen maddeleri okumama tek
niği değil. Bunun tekniği, bir Anayasayı 
tüm olarak okumak, tüm olarak vaz'etmek, 
ruhunu da, metnini de her sevini tüm olara?: 
mütalâa etmektir. 

C. H. P. nin Sayın Genel Başkanı bu kür
süye Elmalı hâdiselerini, Gollüce ve Atalan 
hâdiselerini, Hatay hâdiselerini, Konya'da Yu-
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nak civarında cereyan etmiş veyahut da Yıı- j 
nak civarından gelmiş bir heyetin dile getir
diği bâzı hâdiseleri bu kürsüden ifade bu
yurdular. 

Birçok kere söyledik, geçen sene de aynı 
şeyleri söyledik; bu tarihleri hafızanda kal
dığı gibi söyliyeceğim, dosyaya ve saireye bak
maya imkânım yok, zapta bakmaya da imkâ
nım yok, şu anda. 1957 senesinde Elmalı hâ
diseleri olmuş, yani, Elmalı'da göl kenarında 
bulunan köyler sahipli araziyi işgal etmişler, 
arazinin sahibi gitmiş meri müdahale kararı 
almış, tatbik edilmiş, köylüleri çıkarmışlar. Se
ne 1962 olmuş, yani C. H. P. nin Sayın Genel Baş
kanı Başbakan, o saman aynı köyler aynı araziyi 
tekrar işgal etmişler, 5917 sayılı Kanun işlemiş, 
kendi imzasiyle, geçen sene bu kürsüden okuduk 
ve köylüleri tekrar çıkarmışlar araziden dışarıya. 
Sene 1964 olmuş; aynı hâdise yine olmuş, 
yine köylüleri araziden çıkarmışlar. 

Kimin hakkını arıyorsunuz? 5917 sayılı Ka- | 
nuna göre umumun hukukunu mu arıyorsu- j 
nuz? Kendiniz vazifede iken umumun hukuk-
nu korumuşsunuz, 5917 sayılı Kanunu tatbik 
etmişsiniz. Sonra bizim zamanımızda olmuş, 
biz de aynı şeyi yaparak, köylüleri oradan çı
karmışız. 

Muhterem milletvekilleri; gecenin bu saatin-
de huzurunuzda şunu ifade edeyim, gayet 
açıklıkla ifade edeyim. Türk Devletini ayakta 
tutan tapudur. Tapuyu deldiğiniz zaman, 
birçok şeyi birden delersiniz. Türk Devleti | 
tapuyu koruyacaktır, kim olursa olsun koruya
caktır, herkese karşı koruyacaktır. (A. P. sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Şimdi yanlış anlamadı, isem Sayın Genel 
Başkanın ifadesinde bir husus var : Diyor ki, 
tapu bugünkü haliyle becerikli insanların, nü
fuzlu insanlann açık kapılardan faydalanması 
suretiyle hudutları ayarlanabiliyor. 

Bunu, bir hâdise beyan ederek verseler ih- t 
bar telâkki edeceğiz. Ama bunun neresinden 
tutalım? Bununla acaba kimi kasdediyorlar 
yani, hangi tapu dairesini kastediyorlar, bü
tün tapu teşkilâtmı mı kastediyorlar?.. 

Şimdi doğrusunu isterseniz, canla başla vazife i 
gören Devlet memurlarını, hiçbir şey bilmeden | 
veya birtakım şeyleri yanlış bilerek veya bir- j 
takım şeyleri yanlış öğrenerek, memleketin va- { 
zife gören insanlarını anonim olarak, yani hor- j 

j kese şâmil olarak kötülerseniz, o zaman mese
lenin içinden çıkamayız. Biz, vazife gören in
sanların hakkını korumaya mecburuz. Bu, çok 
ulu - orta bir beyandır. Söyleyiniz bize; bunu 
biz size sormaya mecburuz. «Siz Devletsiniz, 
bizden iyi bilirsiniz, herşeyi bilirsiniz» demeyi
niz. Aklınızda olan ne ise onu söyleyiniz. Bu, 
suiistimaldir, vazifeyi kötüye kullanmaktır. 
Eğer böyle yapılmış ta, bize vak'a olarak inti-
ıkal etmiş te, biz bunu takibetmemişsek, siyasi 
:v}je!oUİiyeti deruhte ederiz. Ama, siz bunu böyle 
söylerseniz, misal vermeden birtakım insanları 
lekelemiş olursunuz ve buna hakkınız yoktur. 

Elmalı köylülerinin topraklarının buldozer
lerle kazındığı, doğru değildir. Köylü gelmiş, 
daJha evvel ekilmiş araziyi ekmiş. Men'i müda
hale yapmışlar, sahibine teslim etmişler. Sa
hibi de harman makinesiyle biçmiş. Eğer bu
nun tazminatı, susu busu, nesi varsa onlar İcra
ya aidolan hususlar değildir, onları hakim tâ-

I yin edecektir. Mal sahibi arazisini biçmiştir. 
! Bunu anlattık. Seçim zamanında da bu seçim 

sloganı idi: «Elmalı'da fukara köylünün arazi
leri.. «Kimin arazisi? Tapusu başkasının, adam 
gelmiş ekmiş. Sizin bahçeye gelip çadır kursa
lar, yarın saibah, yahut gecekondu yapsalar ne 
diyeceksiniz? (A. P. sıralarından gülüşmeler). 

j Bu aynı şeydir. 

Sayın Benel Başkan diyor ki, «Toprak mül
kiyeti bir haktır. Sahibini Hükümet tâyin eder.» 
Şimdi burada Sayın Genel Sekreter ile tezat 
içine girmişlerdir. Sayın Genel Sekreter diyor 
ki, «Sahibini köylü kendisi tâyin eder.» İşte bu 
çağın.. Bizim de söylediğimiz zaten «Sahibini, 
hakkı Mm dağıtıyorsa o merciler tâyin eder» 
diyoruz. Zannediyorum ki bu beyan, Sayın Sek
reterin bu ifadesini düzeltme sadedindedir, böy
le anlıyoruz. 

Konya'nın Yunak Kazasında arazi dağıtıl
ması meselesini de anlatalım : 

Muhterem milletvekilleri, «Arazi dağıtıla-
- cak»' sözü çikınca, Hazine arazisinin bulunduğu 
yere başka yerlerden vatandaş geliyor. Bun
lar Türkiye'nin gerçekleri.. Bakıyorsunuz, 20 
hanelik bir köy bir senenin içinde 200 hane olu-

| yor. Konya^daki tatbikat budur. Niye geliyor?-
! Ne kadar uzak yerlerden geliyor? Bu işlerin 
j simsarları türemiştir, geliyor oraya oturuyor. 
! kılacak 50 veya 100 dönüm arazi, iki 'sene son-
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ra satacak. Siz istediğiniz kadar tapuya «Sa
tılmaz» diye yazın. Vatandaş «Beyin senedi» 
icadetmiştir: «Beyin senedi» der. İkisinin bey
ninde bir senet yapar, satar gider. Bu şekilde 
Devletin topraklarını elden çıkarırsanız, o za
man yine Devletin toprakları 50 şer veya 150 
şer dönüm olarak vatandaşın eline geçmez de, 
1 000 er dönüm, 1 500 er dönüm olacak şekil
de birtakım ellere geçer. Evet, bu tatbikat 
Türkiye'de 5 veya 6 yerde, belki 15 - 20 yerde 
var. DaJha evvelki toprak dağıtımı dolayısiyle 
bu yapılmış. 

Şimdi, buraya bir heyet geliyor. Hey31 gel
di. Heyet bana gelmedi. Ben meselenin aslını 
biliyorum, ilgili (milletvekili arkadaşlarım, ken
dilerine haksızlığı izah etmişlerdir. Seçim böl
geleri olmasına rağmen, haksızlığı izah etmiş
lerdir. Heyet, Cumhuriyet Halk Partisinin Sa
yın Genel Başkanına gitmiş, öyle anlaşılıyor. 
Herşeyin doğru olmasına imkân yok. Herşeyi 
doğru farz ederseniz, bu şekilde Devlet idare
si mümkün değil. 20 hanelik köy, olmuş 200 
hane.. Toprağı dağıtırken çok dikkat edeceği
niz bir şey, bir husus var: Toprağı hakiki ihti
yaç sahibine vereceksiniz. Bir de orta yere top
rak spekülâsyonu çıkarmıyacaksınız. Onun için 
toprak meselesi zordur. 

Atalan köyü meselesi de şu: Kadastro git
miş, ölçmüş biçmiş. Şahıslara ait arazi ile ölçü
len arazi arasında 2 000 dönüm fark bulmuş. 
Şahıslar demiş ki, «Bu 2 000 dönüm arazi de 
bizimdir» Halk, yahut o köylü bu 2 000 dö
nümlük toprağı işgal etmiştir. Sahipleri müra
caat etmiş, men'i müdahale yapılmış, hâdisesiz 
bastırılmış. Ama oralarda kimler yok? Kimler 
yok oralarda? Siz zannediyor musunuz ki sa
dece sokaklardaki insanlardır Türkiyenin hu
zurunu bozmak istiyen? Oralarda pekçok kim
se var. Şimdi ferdin münakale hürriyetini mi 
kısıtlayalım? Gidecek.. Yani, seyahat hürriye
tini mi kısıtlayalım? O bahse ayrıca döneceğim. 

Hâdise budur. Koskoca Türkiye, 40 000 tane 
köyü var. Yıllardan beri, bakınız Türkiye'deki 
mahkemelerde neyin mahkemesi görülür: Yarı 
yarıya toprak kavgasıdır. Bu toprak kavgası, 
«Senindi, benimdi kavgası» değildir. Babasın
dan 50 dönüm arazi intikal eder, bölüşürken 
kavga eder halk. Yoksa, ağa toprağını elinden 
almışta.. Ağa ile değildir bu kavga, biribiriyle 
kavgadır. Anadolunun şartlarını, Türkiye'nin 

şartlarını bilmek lâzımdır. Yahut, birisi diğeri
nin toprağını yarım metre - (AN) tabir eder
ler - geçer ve kavga bundan çıkar. Onun için
dir ki, - dün akşam da söyledim - toprak me
selesi çok nazik bir meseledir. Eğer yapacağı
nız işleri bilmeden yaparsanız, bir ebedî nizâa 
memleketi götürürsünüz. Bir ebedî nizâa, hem 
de hiç temizlenmiyecek bir niscla g'öfeürürsünüz. 
Bunun için istiyenler varsa, taM ki ona di
yecek çok şey vardır. Ama, memleketin mese
lelerini hüsnüniyetle düşünen kimseler için, 
istiyorsunuz» diyemem ve demek t e istemem. 

«İşgale kalktıklarına dair bir haber yok» di
yor. Vardır, işgal etmişlerdir, ekmişlerdir. 
Meni müdahale yapılmıştır ve mesele gayet 
normal bir şekilde halledilmiştir. 

Şimdi, Sayım Genelbaşkan, «Tapu memur
ları zamanında gelmezse, arazi sahipleri topra
ğı tekrar alabilirse, huzur teşevvüşe uğrar» 
diyor. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye'nin en 
mühim problemlerinden birisi tapu ve kadast
rodur. Birkaç gün sonra bütçesi gelecek, konu
şacaksınız. Türkiye'nin bugünkü kadastrosunu 
ikmal edebilmek için 20 seneye ve 2 milyar li
raya ihtiyaç vardır. Toprak reformunu, ka-
dastrosuz, tapusuz nasıl yapacaksınız? Eğer, 
45 senelik Cumhuriyetin 1965 senesine kadar 
olan kısmında bu yapılmış olsaydı, bitirilmiş 
olsaydı, meselelere daha yakından eğilmek im
kânı olurdu. Tabiî ki, buradan hangi memu
run gelmediğini, hangi mahkemenin işgörme-
diğirii bilmediğimiz için birşey söylememize 
imkân yok. 

Son seçimlerde Ankara Belediyesi... Şöyle 
bir iddia daha var, doğrusunu isterseniz bu id
diayı çok garipsedim. Ben Ankara Belediye 
Başkanı ile beraber seçimden evvel Karşıya
ka'ya gitmedim, Yenimahalleye de gitmedim, 
gayet açık söylüyorum, gitmedim. 

ispata davet ediyorum, bilen varsa getirsin 
izini koysun. Ben gitmedim. Birtakım yanlış 
bilgileri Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın 
Genelbaşkanına ilettiklerini zannediyorum. 
Ben Karşıyakaya gidip «size başkasının arazi
sini vereceğiz» demedim. İspata davet ediyo
rum. Getiriniz dokümanlarınızı, koyunuz orta-
yere. işte 15 gün bütçe müzakeresi yapılacak. 
Bunun dışında elinizde gazete var, söyleme im,-
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kânlarınız var, her şeyiniz var, koyunuz do
kümanlarımızı. 

İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) 
—- Gecekondular Karşıyaka ile Yenimahalle 
arasında yapılmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Hatipoğlu, lütfen müda
hale etmeyiniz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Ama bakınız Cumhuriyet Halk Par
tisinin Ankara Belediye Başkanı adayının be
yannamesine: Bu, resim. Arkasında da yazı 
var: «Plânlı gecekondu yapımına evet, gece
kondu yıkımına hayır. Kaçak yapılara bir de
faya mahsus olmak üzere af.» İşte beyanname 
bu. Acaba nasıl yapacaksınız bu affı? Kanun 
meselesi bu, Nasıl çıkaracaksınız bu kanunu? 
Yani, bu şu demektir, kaçak yapılara bir de
faya maJhsus af. Yatni, beni belediye reisi yapın 
da belediye reisi yapana kadar da kaçak ya
pı yapın. Bu, odur işte. Gördünüz mü kimin 
neyin arkasında olduğunu? (A. P. sıraların
dan: «Bravo» sesleri) İşte burada da «îSoğuk-
pınar gündüzkondu izni verecek» Ayrı bir şey, 
gene buna bağlı bir şey. Bu beyanın ispatını 
istiyorum, daha ne diyeyim; gayet açık. Zan
nediyorum ki, bu, Sayın Genelbaşkana, Anka
ra seçimini neden kaybettiklerinin izahı ola
rak yapılmıştır; (A. P. sıralarından gülüşme
ler) Tek yolu bu. 

İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) 
— Yalnız gecekondular için söylenmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Hatipoğlu, birkaç defa 
sizden rica ettim, yerinizden müdahale etme
yiniz, diye. 

İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) 
— Soruyorlar, cevap veriyorum. 

BAŞKAN — Başbakan Sayın Hatipoğlu'na 
sormuyor, muhatabı siz değilsiniz Başbakanın. 
Siz dinlemekle mükellefsiniz beyefendi, çok 
rica ederim. 

İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) 
— Dinliyorum, ama binalar yapılmıştır. İmar 
ve İskân Bakanlığı yaptırmışjtır. 

BAŞKAN — Sayın Hatipoğlu, tekrar edi
yorum. Müdahale etmeyiniz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Muhterem milletvekilleri, Yenima
halle ile Karşıyaka arasında gecekondu yapıl
dığı doğrudur. Bu gecekonduların tarafımız-

I dan yıktırıldığı da doğrudur. Evet, biz yıktır-
I dik, çünkü şahısların arazisi üzerinde idi. Ge-
I cekondu sahipleri bize şikâyete gelmediler, 
I Anamuhalefet partisine gittiler. Çünkü, onla-
I rm verdiği söz üzerine yapılmıştı, işte bu be-
I yannamenin üstüne yapılmıştı. Bize şikayete 
I gelmediler. Ulus Gazetesi bunu aldı, «Seçim

den evvel bina yapmak serbest dediler de se-
I çimden sonra gecekondu yıkıyorlar» diye rek

lâm etti. O zaman da söyledik, açıkladık bu-, 
mu: «Biz kimseye gecekondu yapınız demedik. 
Sahipli arazi üzerine gecekondu yapınız deme
dik. Gecekondu bir gerçektir» dedik, öyle de
ğil mi? Gecekondu Türkiye'de bir gerçektir, 
bunu dedik. Ama, biz sadece vatandaşın evini 
yıkmakla kalmadık, vatandaşı götürdük Akte-
pe'de «al sana 400 metrekare arsa 5 bin lira 
para, 7 bin 500 lira para, 10 bin lira para, 
ödiyebileceğin kadar. Başını sokacak şu plâ
na göre bir ev yap.» (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) Onu dedik. 

Sosyal güvenlik tedbirlerini almak lazım
mış, sosyal adalet ve sosyal güvenlik. Şu işi 
unsurlarına irca etmeniz lâzım. Nedir bu sos
yal adalet ve sosyal güvenlik? Demokratik bir 
sistem içinde sosyal adalet ve sosyal güvenli
ği nasıl sağlarız? Sadece fıkaralığı dile getir
mekle meseleyi bitiremeyiz. Fıkaralığın dile 
gelmesinden memnunuz. Çünkü, senelerce se
si işitilmemiş' bir kimse idi. Biz o sesin sahibi
yiz. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

Ama istanbul'da 15 bin, Ankara'da 10 bin 
vatandaşa 1969 senesinde ev yeri vereceğiz. 
Şimdiden söyliyeyim de sonradan başka mâ
nalara çekmeyin, plân vereceğiz eline, ki, İs
tanbul 'dakinin büyük bir kısmına verilmiştir, 
Büyüksuyundu ve Küçükköy'de, KurMepe mın-
takasında. Ankara'da da vereceğiz. Bu iki 
şehrimizde 25 bin eve ihtiyaç var. Vatandaş 
kendi katkısını katacak, 5 ilâ 10 bin lira ara
sında da para vereceğiz. 40 bin liraya, 50 bin 
liraya vatandaşı ev sahibi etmişsin, ödemesine 
imkân yok. 500 lira, 600 lira alan vatandaşın 

I 40 bin lirayı, 50 bin lirayı ödemesine imkân 
I yok. Vereceğimiz 5 bin lirayı, 10 bin lirayı da 
I faizsiz vereceğiz. (A. P. sıralarından «Bravo» 
I sesleri) İstanbul'da ve Ankara'da 25 bin ev 
I yapılacak, faizsiz para ile, vatandaşın ödiyebi-
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leceği para ile, arazisi Devlet tarafından veril
miş, plânı Devlet tarafından verilmiş bir nüve 
yapacak vatandaş, gücü olduğu nisbette o nü
veyi büyütecek. Ama «benim evim var» diye
cek, «Bacası tüten bir evim var» diyecek. «Ba
na bir şey olursa çoluk çocuğum sokakta kal
maz» diyecek, Siz konuşun, biz yapalım. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

işte 5 Temmuz 1968 tarihli Ulus Gazetesi: 
«Seçim öncesinde yurttaşları gecekondu yapı
mına alabildiğine teşvik eden Ekrem Barlas, 
Belediye Başkanlığı koltuğuna oturduktan 
sonra mühlet bile tanımadan gecekondularda 
insafsız bir yıkıma girişti» Görüyor musunuz? 
Kaç çeşitli işliyor mekanizma? Bir taraftan 
«yapın» diyor, bir taraftan «yıktın» diyor, 
öbür taraftan «git, işgal et» diyor... Bunun 
içinden çıkamayız, 

Şimdi, geliyorum, Hatay'daki Suriyelilerin 
topraklarına : 

Muhterem milletvekilleri, bu henüz siyasî 
bir konudur, halledilmiş bir konu değildir, ha
kikaten mühim bir konudur. Bu konu, bir ge
nel görüşme veya sözlü soru münasebetiyle bu 
kürsüden Dışişleri Bakanı arkadaşım tarafın
dan cevaplandırılmıştır, zabıtlarda vardır. On
lar el koymuş, karşılığında biz bu tarafta el 
koymuşuz. Henüz iki memleket oturup buna 
bir hal şekli bulmamış ki, ne yapacak Hazine 
bunu? Kiraya verecek, kiraya nasıl verecek? 
Pakrühal ilmühaberine göre kiraya veremez, 
usulü var, nizamı var. Sonra «Rüşvet yedin» 
derler adama. Maliyenin usullerine ve nizam
larına göre kiraya verilecek. Yani, Türkiye'de 
imtiyazlı olmak için fukara mı olmak lâzım? 
Yok böyle bir şey. Biz Türkiye'yi fukaralık
tan kurtaralım diye uğraşıyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, C. H. Partisi Sa
yın Genel Başkanının toprak reformu ile ilgi
li olarak söylediği şeylere çok uzun cevap ver
mem lâzım. Yani, şu söylediği şeyler aslında 
sununla irtibat halinde değildir. Teker teker 
eleştirdim, sayın sözcünün dün söylediği şey 
bu, Sayın Genel Başkanın söylediği şey bu. 
ikisinin birbiriyle hiç bir irtibatı yok. 

Toprak reformu gene konuşulacak Tarım 
Bakanlığı bütçesinde, bütçenin sonunda konu
şulacak. O zaman inşaallah bu mevzuu daha 
tuzun boylu konuşmak imkânını buluruz. Ko

lay bir iş değildir. Anayasa hukuku bakımın
dan da, özel hukuk bakımından da, tapu me
selesi bakımından da, maliyeti bakımından da 
çok çetrefil meselelerle karışıktır. Sosyal veç
heleri vardır. 

Türkiye'de nüfusun dağılışı ile mevcut ara
zinin dağılışı da tamamen terstir. Karadeniz 
sahillerinde büyük bir nüfus kütlesi, Güney -
Doğu Anadolu'da da büyük topraklar. Kara-
denizdeki vatandaşa «Güney - Doğu'ya gider 
miısin?» diye soruyoruz, «Hayır!» diyor. Zor 
da taıtibik edemezsiniz. Ama, enfrastrüktürü 
tamamlarsanız, içecek suyu götürürseniz, yolu 
götürürseniz, sağlık tesislerini götürürseniz 
esasen kendiliğinden büyük bir kaynaşma olu
yor ve arazi parçalanması fevkalâde süratle 
gidiyor. 

Muhterem milletvekilleri; toprağın içinden 
gelen bir kimse olarak söylüyorum: Tarizde 
bulunuyorlar, «Acaba köyü unuttu mu?» falan 
diye. Unutmam, bundan emin olunuz. Bizi bu 
yollara düşüren Türk köylüsünün, Türk fuka
rasının, kasabalısının dertleridir. Biz o dertler 
için yollardayız. Kerpiç evli köyüm daima gö
zümde tüter, 40 000 parçadır, yurdumun çe
şitli yerlerine yayılmıştır. Taşın üstündedir, 
ormanın içindedir, çayır kenarındadır, denizin 
kenarındadır, 23 000 000 vatandaşım yaşar. 
40 000 parçadır diyorum, yurdun her tarafına 
yayılmıştır. Onun içindir ki, Türk köyünün 
yurdun çeşitli köşelerinde ayrı dertleri vardır. 
Balıkçı köyünün ayrı derdi var, orman köyü
nün ayrı derdi var, buğday yetiştiren ova kö
yünün ayrı derdi var. 

Burada gayet kolaydır «Buğday fiyatlarını 
artır» diye söylemesi. Ama «buğday fiyatlarını 
artır» dediğin manian şehirlerde on milyon in
san ve bunun kadar buğday yiyen köylü var. 
Yani, güzel Orta - Anadolu'da buğday yetişti
ren köylüye, «buğday fiyatını artır» diye hi-
tabedebilirsin, haline acıdığın orman köylüsüne 
ne yapacaksın? Bir şey ekip biçmiyor. 

Muhterem milletvekilleri; 
Orman köyÜ3Ü Türkiye'nin mühim problem

lerinden bir tanesidir. Rivayete göre 7 milyon, 
rivayete göre daha as, rivayete göre daha çok. 
Bunu bir boyutlandıralım : 

Elde mevcut bilgilere göre orman içinde ya-
fj-yan köyleri ilâve ederseniz, bu miktar artı-
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yor. Ama fiilen ormanda yaşıyan 3 milyon, 50 
milyon koymamışsınız, koysanız 50 milyon ile 
neyi halledeceksiniz? Şimdi suali kendime soru
yorum, münakaşayı yürütebilmek için. Ne ya
pacaksınız yani ormanın içinde? Bu, problemi 
halletmez. 

Biz orman köyünün probleminin hal çaresi
ni bulmuşuz. Bakınız ne yapıyoruz? 12 Aralık 
1968 Perşembe, Resmî Gazete, sayfa 113, mad
de 7 : Orman içinde yaşıyan vatandaşlarımızın 
geçim imkânlarını artırmak üzere ormanların 
ıslah, işletme, ağaçlandırma faaliyetleri ile yol 
yapımı, tahmil - tahliye ve nakliye işlerinde, or
man içinde oturan her aileden hiç olmazsa bir 
kişiye çalışma imkânı verecek yönde Tarım Ba
kanlığınca gerekli tedbirler alınacaktır. 500 000 
aile var. 500 000 ailede 500 000 kişiye iş verece
ğiz. 3 milyon insan 500 000 aile eder. Nasıl ola
cak bu, nasıl olacak? Bugün orman içinde 
100 000 kişi çalışıyor. Daha 400 000 kişiye iş 
vermemiz lâzım. Bugün ormanlarımızın çıkar
dığı para 800 milyon. Ormanların çıkardığı pa
rayı 3 milyara çıkaracaksınız, 500 000 kişiye iş 
vereceksiniz. Bir taraftan harabolan ormanlar 
tamir edilecek, vatandaş çalışacak içinde. Bir 
taraftan yollar yapılacak, bit* taraftan fidanlık
lar tesis edilecek, bir taraftan orman kesimi ya
pılacak. 

Mesele bunlarla bitmiyor. Orman endüstri
si kuracaksınız. Nedir orman endüstrisi? Türki
ye senede 20 milyon dolarlık, 200 milyon lira
lık kâğıt ithal ediyor. Bu miktar gittikçe de ar
tıyor. Üç tane fabrika kuruyoruz, her birisi 
500 000 liranın üzerinde. Çaycuma gelecek sene 
işletmeye giriyor, Giresun ve Dalaman 1970 ve 
1971 de isletmeye giriyor. Üç tane de 1969 prog
ramına koyduk, Antalya, Afyon ve Balıkesir'de. 
Türkiye 6 tane yeni kâğıt fabrikasına giriyor. 
Ne yapacak? Ormandan daha çok ağaç kese
ceksiniz. Bugün kestiğiniz ağacın 10 mislini 
kesmeniz mümkün; Türkiye'de ormanları tah-
ribetmeden bugün kestiğiniz ağacın 10 mislini 
kesmeniz mümkün. Bir taraftan kâğıt endüs
trisine, bir taraftan suni tahta endüstrisine; bir 
taraftan formika endüstrisine, bir taraftan or
man mahsulleri endüstrisine gideceksiniz ve 
metremikâbı 600 liraya değil, metremikâbı 
200 - 250 liraya orman mahsulü satacak şekil
de maliyetlerinizi indireceksiniz. Bu şekilde dı-
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I sarıya da ağaç satmak mümkün. Orman bir ha
zine, içinde vatandaş mustarip, o kadar mus
tarip ki, bir avuç çavdar ekip yetiştirdiği tar
layı elinde almışsınız. İçinde bir tane çam ağacı 
var, orman demişsiniz elinden almışsınız, şu ka-
darcık yeri, bir avuç mısır ektiği tarlayı elin
den almışsınız, orman demişsiniz. Istırap bura
dan geliyor. 

Ne olacak orman köylüsünden her aileden 
bir kişiye 15 liradan iş verilirse? Bunu sigortaya 
bağlıyacaksınız, sağlık hizmetlerini sigorta ile 
gördürmeniz mümkün. Orman köyünde 450 lira 
gibi bir para girerse bir eve o evin çayı da olur, 
şekeri de olur, yatacak yatağı da olur, yenecek 
yemeği de olur. Kalkınmanın yolu bu. Mesele, 
Türkiye ormanlarının 800 milyon liralık değil, 
3 milyon liralık verim çıkarabilmek. Vardır, 
yanıp gitmektedir, çürüyüp gitmektedir, yolu 
yoktur, izi yoktur. Bulmuşuz, programımıza 
koymuşuz. Zannediyorum ki, 50 milyon liradan 
çok daha ileri bir hamleyi getiriyoruz. Bir ta
raftan da enfrastrüktür hizmetleri götürmekte
yim 

Şimdi, muhterem milletvekilleri, gecenin bu 
saatinde huzurunuzu çok işgal etmek istemem 
ama, öylesine mühim konular ortaya kondu ki, 
ümidediyorum, bu söylediğim hususlar bütçe 
içerisinde, bütçenin sonunda yeniden münakaşa 
konusu olur. Biz münakaşadan kaçmıyoruz. Doğ
ruyu, iyiyi bulalım, herkes katkıda bulunsun. 
Evet katkıda bulunurken de rey istemek için de 
yarış halinde bulunmaya bir şey demiyorum. 
Ona hiçbir şey demiyorum. Ama, hep rey iste
mek için yarış halinde olursak işte meseleler ge-

I ride kalır o zaman. 
Sayın Feyzioğlu, sabahki konuşmasının bir 

yerinde de bugün 15 dakikalık konuşmasında da 
çok mühim bir konuyu dile getirdi. Ben zanne
diyorum ki bu konunun münakaşa edilip vuzuha 
kavuşması lâzım. Hakikaten bizim Parlâmento
muzun bizden ne istediğini bilmemiz lâzım. Yani 
Parlâmentonun icradan ne istediğini bilmemiz -
lâzım. Kanunları nasıl anlıyor, acaba kanunları 

I biz mi farklı anlıyoruz, Parlâmentomuz kanun 
devletini nasıl anlıyor? Muhalefetimiz nasıl 
anlıyor? Bunu bilmekte fayda var. Onun için
dir ki, sadece Sayın Feyzioğlu'nun meseleyi 
vaz'ediş tarzında bir noksanlık gördüğümü ev
velâ ifade edeceğim, sonra bunun münakaşasını 

I yapacağım. 
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Sabahki konuşmasında; zabıttan okuyorum; 
eğer doğru ise; çünkü zabıt sonra teyple tas
hih ediliyor; «kanun hâkimiyeti olmıyan yerde 
hürriyetten eser kalmaz. Bu konuda Sayın Baş
bakanın Cumhuriyet Senatosunda söylediği gibi, 
kanunları Meclis yapar, kanunları mahkeme tat
bik eder, o halde bizden ne istiyorsunuz, yapma
dığımız ne vardır, demesini yeterli görmüyo
ruz». 

Evvelâ, böyle diyor muyum, demiyor mu
yum? Bunun üzerine bir münakaşa açarsanız, 
bunun açığı var. Benim dediğim bu değil ki. 
Yani bundan şu çıkar; «siz kanun yapıyorsu
nuz, öbür taraf da tatbik ediyor, biz bir şeyci, 
değiliz,» Dediğim bu değil, katiyen bu değil. 
Senatonun zabıtları orada, basın toplantısı orta 
yerde, gazetelere verdiğim beyanlar orta yerde. 
Bu hususta bundan sonraki yapacağınız konuş
malarda, Adliye Vekâleti bütçesinde, Başbakan
lık bütçesinde, mütalâalarınızı serd edersiniz 
çok memnun olurum. 

Diyorum ki, bir kuvvetler ayrılığı prensibi 
vardır. Kuvvetler ayrılığı prensibine can kur
taran simidi gibi neye sarılıyorsunuz canım, de
mek neyi halleder? Değiştirir mi kuvvetler ay
rılığı prensibinin mevcudiyetini? Vardır kuvvet
ler ayrılığı prensibi. Yasama organının yetkisi, 
yargı organının yetkisi, icra organının görevi 
vardır. İcra organının görevi, kanunların sada-
katla tatbik edilmesini taMbetmektedir. Yalnız 
icra organı ile siyasi iktidarı ayırcağım. icra 
organı, siyasi iktidarın içindedir. Siyasi iktidar, 
icra organını aşar. icra organının içinde si
yasi iktidarın Hükümet parçası ile, administras-
yon vardır. Siyasi iktidarın içinde, Millet Mec
lisinde ve Senatodaki grupları ile, teşkilâtı ile, 
parti kademeleri ile - ki, Hükümet parti içeri
sinde, partiden fonksiyon almış bir heyettir -
bütün bu heyetler vardır, hepsi beraber siyasi 
iktidardır. 

Ben kendi anlayışımı söylüyorum. Neden 
söylüyorum? Yine kendi üzerimize vazife ala
cağım, onun için söylüyorum, vazife atmıyorum 
üstümüzden, icranın vazifesi nedir? icranın 
vazifesi; hâdiselerin önleyici tedbirleri varsa 
bunları almak. Sosyal adalet ve sosyal güven
liği düzeltin, hâdiseler olmaz.. Bu geçerli, tu
tarlı bir mantık değil.. Sosyal güvenlik ve sos
yal adaleti daha senelerce uğraşacak Türkiye 
düzeltmek için. Senelerce.. 

Sigorta sistemini her vatandaşa eriştirmedik-
çe, asgari hayat standardına her vatandaşı getir
medikçe, işsizlik sigortasını koyamadıkça, sos
yal güvenliği sağlıyamazsmız, Bunlar masraf 
meselesi, para meselesi, işte 26 milyar elinizde. 
Hepsi para meselesi, işte onun için oluyor ya. 
Bir tarafını düşünüyorsunuz bilançonun, öbür 
tarafını düşünen yok. Dertler hanesi dolu, dâva 
hanesinde bir şey yok. Yani, bu mantıkla mese
lelerin içinden çıkılabilir mi? Dâva hanesini de 
dolduralım, gelin. Bu dâva hanesini doldurmak 
nasıl olacak? istikrarla olacak, memleketin 
ekonomisinin büyümesi ile olacak, memleketin 
zenginleşmesi ile olacak, imkânlarının artması 
ile olacak, vergi potansiyelinin artması ile ola-

; cak ve mevcut mekanizmayı ıslah etmek ile ola-
j cak. Daha çok vergi alabilmekle, verilen para-
I lan daha iyi kullanabilmekle, bunlarla olacak. 
ı Bunun için ne ticareti devletleştirmeye, ne ban-
ı karalığı devletleştirmeye lüzum var. Ticareti, 
J bankacılığı devletleştirirseniz, şu elinizdeki pa-
| ralar var ya, bunlardan bir kısmı daha gider. 
j Bir kısmı daha gider... Neden gider? Söyleyip 

gitmek kolaydır, gayet kolaydır söylemesi. Hem 
piyasada mal bulunmaz, hem zamanında ithalât 
yapamazsınız, ithalâtın Devletin elinde olduğu 
memleketlerden çimentoyu 9 ayda satmalamıyo-
ruz. Kolay iş değildir, sokmayın Devleti ticare
tin inine, 

AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Bu sözler bize 
ait değil Sayın Başbakan. 

I BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De-
I vamla) — Acaba siz niçin üstünüze aldınız öy

leyse? 
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Hayır, 

ayır, tasrih etmeden atladınız da, 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Ben zaten karışık konuşuyorum. Ya
ni benim kargımda hedef falan yok. Ben sadece 
söylenen şeylerin bir kısmını karşılamaya çalı
şıyorum. 

Şimdi, tedbiri varsa alacaksınız... Geliniz söy
leyiniz «şu meselenin tedbirini almadınız» deyi
niz. Benim Sayın Alican'a sorduğum sual bu 
idi. Efendim, ortam... Ortam; bu çok yuvarlak 
lâf. Bunu herkes söyler ve ortam ne imiş diye de 
biribirinize bakmarak gidersiniz... Ortamı bu ha
le getirmeyiniz. No hale getirmişiz ortamı? Biz 

I mi getirmişiz? Türikye'de Marksist cereyanların 
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acaba boy atmasının sobcbi Ih nıiyis? 3ay-.!.r:ı-
nuz Anayasa.. Kitap basmak serbest, isne tabi 
değil, gazete basmak ssrbasfc, isne tabi değil, pa*-
ti kurmak serbest, izne ta1:i değil, göstod yr?-
mak serbest, isne tabi değil; sa-lo^e yor gbı'o-
rirler size, her türlü fikir ve düşünceyi yayın ak 
serbest. Buyurun Anayasa.,. Şimdi soruyorum. 
tedbiri var da almadık mı? Hangi hâdisenin ted
biri var da almadık? Türk /.nayarsarjı bugünkü 
haliyle hürriyetçilik bakamdan düırycıırn on 
ileri Anayasasıdır. Ama, buna dayanabilmek 
lâzım beyler, dayanabilmek İtkim. 

Şimdi dönüyoruz; «tedbiri var da almadı
nız» deyiniz... Gayet ta'viî «pjisal verime» diye
ceğiz. Yani münakaşayı mücerret yapmamak lâ
zım. O zaman sisin dediğinizi doğru kabul et
mekten başka yapacağnn-z bir şey yok bûraı, 
yahut yanlış kabul etmekten başka yapacağımız 
bir şey yok... Burada da münakaşa biter. ?1!üna-
kaşayı yapabilmemiz için misal vermeniz 10,z7.m. 
«Siz Hükümetsiniz, bizden daha iyi bil ir sinir: 
her şeyi...» Gayet tabiî ki, bu söylediğiniz doğ
rudur. Yani, bizim muhalefet partilerimizden 
çok daha fazla istihbaratımız, bilgimiz vardır, 
Devletin bütün arşivleri elimizdedir, Devletin 
her şeyi elimizdedir, gayet tabiî ki, Türkiye'de 
ne olup, ne bittiğini biliriz. Biliriz ama kimse
yi tevkif edemeyiz. Mahkemenin vermediği ka
rarı infaz edemeyiz. 

Önleyici tedbir... «önbyiüi tedbir var da al
madınız» deyin «şunun tedbirini almadınız» de
yin. Gazete kapatmak bize ait değil, gazete top
lattırırız biz. O da şöyle olur; gazete sabahle
yin çıkar, 9 da savcı gazeteye el koyar, 11 de 
heâkim el koyar, saat 2,5 ta da toplatma kararı 
çıkar, zaten herkes gazeteyi okumuş ve cebinde
dir^ Gülüşmeler) Bugünkü nizam bu... 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Sansür 
getirin. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Hayır, hayır, sansür falan istemiyo
ruz Sayın Eölükbaşı. Buraya çıkıp, «Ben, ko
münizme karşı mücadele eden partinin lideri
yim» diyorsunuz, ondan senra da itham ediyor
sunuz «komünizmle mücadele etmiyorsunuz* 
diye. Bu gayet yağlı l ir mevzudur, geçer bu. 
Yani eni, boyu belli değildir, çünkü... (Gülüş
meler) Onun içindir ki, bunun bir enini, boyunu 
koymaya mecburuz. Hep beraber koyalım. Ge

tirdik Anayasa nisanımı koruma kanun tasan-
;:yıl';. Bugün Meclise verilmiştir. Buyurun, bü-
iün hürriyetçi, hürriyet taraftarı değerli parti-
Isri bumn etrafında toplanmaya davet ediyoruz. 
Yarm gelir bu kürsüden derseniz ki, hürriyetle
ri boğuyorsunuz, o ıraman tezat içinde olduğunu
zu söyleriz. (A. P. sıralarından «bravo» sesleri.) 
ClotAdik Tü^k Ce^a Kanunununda değişiklik ta-
:',a":'3îm Cemiyetler Kanunundaki değişiklik de 
haz .̂r. Buyurun, ekseriyet yapın çıkarın. İşte 
parlâmentonuz. Bakıyoruz anamuhalefet parti
sinden zannediyorum 20 arkadaş var burada. 

G3MA.N BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Siz ko-
nııştuğanüz ioin var. Dün yoktu. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamda) — Ben, şimdi şu saatte anamuhalefet 
partisinden yirmi kişi var diyorum. 

OSMAH BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Yine var 
y* 

IİAŞJ3AKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De-
a la) — Bir gerçek var. Var, bunu değiştire-

•.loztfniz. Sayın Bölükbaşı, faraziyeler yapmak 
jui'efciyie gerçeği değiştiremezsiniz. 

Şimdi ne yapacağız, ne diyoruz? Kanun dev
leti,.. Söyleyiniz bize, konüni^mlc mücadele için 
şunu yapmadınız, bunu yapmadınız, halbuki bun
ları yapabilirdiniz. Sayın Feyzioğlu «bir yürek 
lâzım» eliyor «sıcak bir yürek». 

Sıcak bir yürek lazımsa, bizim yüreğimizi be
ğenmiyorsan^, yürek nakli yapılıyor bugün ar-
*ık. (A. P. sıralarından, alkışlar.) Bu mümkün. 
Iımlan daha unsurlarına irca edelim. Yani, ne 
yapalım dediğiniz zaman? «Yürek lâzım» derse
niz bu cevap değil. Yürek bizde var. Hem iyisi 
var. (Gülüşmeler) 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Çatal, 
hem de çatal yürek. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Sonra, bir hâdise olmuş. Ne yapaca
ğa? Müdahale edeceğiz, alacağız götüreceğiz 
cavcıya. Savcı delillerini toplıyacak, zabıta ile 
beraber, verecek mahkemeye. Biz Türk Anaya-
': omdaki suç ve ceza, yani yargı organı ile icra 
*nüna,seljetlerini izaha çalışıyoruz. Bunun neresi 
yanlış? Bu söylediğimizden dolayı niçin töhmet 
ılfeııda kalacağız? Gerçek bu, Anayasa bunu 
çizmh. Şayet Devletin zabıtası, polisi vazifesi
ni yapmaz, suç işüyeni yakalamaz ise bu kusur-
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dur. Bunu söyleyiniz. Nerede, hangi vakada 
polis vazifesini yapmamı^?. Bunu kabul ederiz, 

Gelelim savcıya; savcı delilleri toplayıp mah
keme açmakla vazifeli. Şayet savcı mahfeme 
açarsa biz açma diyemeyiz. Açmazsa aç deriş. 
Yine soruyorum, hangi hâdisede savcı mahkeme 
açmaktan imtina etmiştir? Ondan sonra yargı 
organına geliyor mesele Yargı organı, gayet 
hiçbirimizin tasvibetmediği bir şey suç saymı
yorsa, bu kusur Hükümetin mi? Burada, siyasi 
iktidara geliyoruz. Siyasi iktidarın burada vazi
fesi var. Siyasi iktidar dönecek, kanunların 
noksanlarını ikmal edecek. Bunu getirdik biz 
de. Türk Ceza Kanunu komisyondan geçmiş, ge
liyor. Adlî ıslahatla ilgili kanım aynı şekilde, 
Anayasa nizamını koruma Kanunu verilmiş. 

Diyeceksiniz ki, bu zamana kadar niye dur
dunuz? Onun da cevabını verelim. Çünkü, belki 
zayıf bir nokta yakaladık zannederler, bâzı kim
seler. 141 ve 142 nci maddelere itiraz vâki ol
muştur. Anayasa Mahkemesi bu itirazı reddet
miştir. Anayasaya uygundur demiştir. Bunun 
gerekçesi birbuçuk sene sonra ortaya ancak çı
kabilmiştir, tahmin ediyorum. Bu gerekçe eli 
mizde olmadan buradan kanım çıkarahm, Ana
yasa Mahkemesi reddetsin. O zaman da Mecli
sin itibarı sıkıntıya giriyor. O zaman da «kanrn 
yazmasını bilmiyorsunuz, kanun çıkarmasını bil
miyorsunuz, çıkardığınız kanunları Anayasa 
Mahkemesi bozuyor.» diye hücuma mâruz kalı
yoruz. Gayet tabiî ki, bu gerekçeyi görecektik 
Gayet tabiî ki, çok mühim bir konudur, her türlü 
etüdü yapacaktık, Yapılmıştır ve Parlâmentoya 
tevdi edilmiştir. 

Şimdi muhterem milletvekilleri, son günlerde 
bâzı hâdiseler oldu. Bu hâdiselerin bir kısmım 
tahlil etmekte fayda görüyorum. Nasıl olacak 
yani, kanun devletinin dışında kuvvetli Hükü
met? «Kuvvetli Hükümet» tabirini bir vasfa 
bağlamaya mecburuz. Neyi yaparsa bir Hükü
met kuvvetlidir? Yani «Hükümet kuvvetli değil
dir» bu hiçbir şeyi ifade etmez. «Neden» diye so
rarlar. Hükümetin neyi yapması lâzımdı da yap
madı? Onu söylemek lâzım. Onu söylemeye mec
bursunuz. Neyi yapması lâzımdı da yapmadı? 
Bunu söylerseniz gayet tabiî ki, meseleleri mü
nakaşa etmek imkânlarım buluruz. Ben Sayın 
Alican'ın, sorduğum suale karşı «Trafik ibaretle
rinin yanında arabalar duruyor, buna mâni olun

muyor» demesini dahi değerli addederim. Bir 
imaldir hiç olmazsa. «Bunu yapmamışız» de
rim ve ona göre de tedbîrimi alırım. 

Ondan sonra, «efendim, özel okullarla ilgili 
olarak bir rapor yazılmış» Sayın Âlican bana bu
radan sordular, «Bu raporu okudunuz mu?» di
ye. Ben de «okudum» dedim. Adetim değildir, 
r:en konuşan hatibe bir şey sormam. Ama ne
dense sormuş bulundu «okudum» eledim ve ora
da kestim. Yalnız orada kesilemez mesele. Ben 
le kendisine sorayım, aşağıdan soramazdım; 
T'îillî Eğitim Bakanının bu rapor hakkında Se
natoda yaptığı konuşmaları da kendisi okumuş 
-m? Bunların hepsi cevaplanmış. Yani bir Se
nato heyeti raporu hasırlar, yazarsa, bunun yaz-
lîğı şeyler si^) doğru gibi geliyorsa, doğru mu
dur acaba? Millî Eğitim Bakanı bunların hep-
riini cevaplamış, 625 sayılı Kanuna göre ne yapa-
Mlinniş, Hükümet ne yapabilirmiş, neyi yapmış? 
özel okullar konusunda Hükümete ne verilmiş? 
Yetki ne verilmiş, vazife ne verilmiş? 

Muhterem milletvekilleri, bir kanun çıkarı
yorsunuz, bu kanunun getirdiği neticelerden, bi-
?üıu suitaksirimiz dışmda getirdiği, neticelerden 
bizi niçin mesul tutuyorsunuz? Türk Anayasası 
birtakım hakları sağlamış, serbest teşebbüs hak
kını. sağlamış. Serbest teşebbüs hakkının neti
celerinden bizi niçin mesul tutuyorsunuz? O za
man hakkı tanımamak lâzım, eğer neticesini ta
nımıyorsanız? 

Şimdi, bakınız son ayın hâdiselerine. Singer 
grevi olmuş. Grevle beraber arkasından işgal 
*akibetmiş ve kanunsuz olduğu ihtar edilmiş, 
terk etmemişler fabrikayı, Polis girmiş çıkarmış. 
Ne yapacaktı polis? Polis vazifesini yapmış. Kim 
vermiş emri polise? Hükümet vermiş. Polise di
rekt emir vermeye lüzum yok, vazifesi o. Gir
miş çıkarmış. Ne yapmış? Götürmüş mahkemeye 
vermiş. Birinci mahkeme salmış elebaşılarını, 
Hv yüksek mahkemeye, onun üstündeki bir mah
kemeye vermiş. O mahkeme altı tane elebaşını 
tevkif etmiş. Hükümet vazife yapmış mı? Ka
nun işlemiş mi? Hâkim elebaşılarını tevkif etmiş 
mi? Yani, biz hâkime falan götürmeden, bu ele
başılarını tabutluğa mı götürecektik? (A. P. sı
lalarından, alkışlar). 

Karayolları grevi olmuş. Karayollarında ça-
b.şan teknik elemanlar «10195 sayılı Kanuna, ka
rarnameye hem bağlı olalım, hem de toplu söz-
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leşnıeye girelim» demişler. Olmaz denmiş. Grev 
yapmışlar. Grevin kanunsuz olduğunu mahke
me tâyin etmiş ve mesele bitmiş. 

Keban grevi olmuş. Keban'da işçiler greve 
gitmek istemiş, «Kanunsuz» demiş mahkeme. 
Temyiz Mahkemesine gelmiş, Temyiz Mahkemesi 
de «kanunsuz» demiş. Ondan sonra, orada bir
takım huzursuzluklar çıkaran, birtakım tahrik
ler neticesinde huzursuzluklar çıkan işçilerin 
bir kısmı hâdiseler yaratmışlar, seri halinde. 
Bunlardan 15 kişiyi de mahkeme tevkif etmiş. 
Yani, polis tutmuş, yakalamış teslim etmiş. 

Terörden şikâyet ediliyor gazetelerin bir 
kısmında, inzibat tedbirlerini almış Devlet. Bir 
sene gecikmesi 500 milyon liraya mal olur Türk 
ekonomisine. Böyle şeyler üstünde kimsenin 
birtakım hesaplar yapmasına memleketin taham
mülü yoktur. Teksif grevi olmuş, 20 - 25 farbika. 
6, 7, 8 fabrika greve gitmiş, sonra, 8 - 10 gün 
sonra bir uzlaşma yolu bulunmuş, 30 bin işçi. 

Ulaş grevi olmuş, üç gün sonra bir uzlaşma 
imkânı bulunmuş. Orta - Doğuda talebeler, «ta
lebeler» demek de doğru değil, bir kısım tale
beler, emniyeti Devletin teminatı içinde bulunan 
bir sefirin - hangi memleketin sefiri olursa ol
sun, sefir sefirdir - arabasını devirip yakmışlar
dır. Bunun masum gençlik hareketleriyle ne alâ
kası var? 

Şimdi deniyor ki, «Efendim, tedbir alsaydı-
nız.».. Nasıl alırdık tedbiri acaba? Daha evvel
den birtakım metotlarla nerede, ne olacağını kes
tirmek gibi bir şey varmı orta yerde? Söyle
memiş, Rektör davet etmiş, giden söylememiş, 
15 dakika evveline kadar giden iki kişiden baş
ka kimse bilmemiş. Ve biz herkesin peşine bir 
adamı mı koyduk M, her şeyi bileceğiz. Ne yap
mışız, takibetmişiz. 14 talebe tevkif edilmiş, 7 
tanesi anında, 7 tanesi de 3 - 5 gün sonra tev
kif edilmiş. 

Muhterem milletvekilleri; üniversite mese
lelerini çok itinalı meseleler addetmek gerekir. 
Üniversite talebesine suç imtiyazı tanımıyoruz, 
hiç kimseye suç imtiyazı tanımıyoruz. Ama bir 
şakî muamelesi de dünyanın hiçbir yerinde ya
pılmıyor, daha itinalı hareket ediliyor. 

Türkiye'de bundan 9 sene öncesi var. Orada, 
hemen şunu söyliyeyim, biz, Yassıada muhake
melerinin acaba tesiri altında mıyız? Hiç böyle 
değiliz. Ama, gerçekleri değiştirmez, Üniversite

nin bahçesine giren polisi siz, o günkü idarenin 
amaline hizmet etmek ihtimalinden dolayı ceza
landırırsanız, bu bizim üstümüzde tesir etmez, 
ama vaziyete göre, polisin üstünde tesir eder. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Birçok kereler söyledik, şu kürsüden bizim 
grupuınuz tehdidedilmiştir «Sonunuz iyi olmaz» 
diye. Yine başı sıkışan bizim tarafa döner, «So
nunuz iyi olmaz» der. Biz tesir altında değiliz, 
ama birtakım mihraklar bunu bir tehdit vasıta
sı yapmaktan kurtulmamışlardır. Şimdi şunu, 
bir kadirşinaslık için söyliyeyim, bugün Türk 
polisi geçen 3 - 4 sene zarfındaki birçok hâdise
de çok güzel bir imtihan evrmiştir. Polisin mo
rali çok yıkılmıştır. Vazife gören polisi cezalan
dırmak suretiyle polisin morali çok tahribedil-
miştir. Yassıada budur, Yassıada'da polis bu
dur. Polisin moralini tahribetmiştir Yassıada. 
Polisi yeniden vazife görür hale getirmek için 
büyük gayretler sarf edilmiştir ve polis kendi
sine verilen vazifeyi büyük bir şuurla yapmış
tır ve yapmaya devam ediyor. 

Polis bitaraf olur mu? Polis bitaraf nasıl oH-
sun, polis kanun tarafı. Ama polis, partizan ol
maz. Olmaz öyle şey misâl verin, yani İstanbul'da 
CağaloğlundaM hâdiseler Adalet Partisinin ha
diseleri mi? Cağaloğlunda kanunsuz yürüyüş 
yapıyor, polis karşısına çıkıyor. 171 sayılı kanu
nu yerine getirmek Adalet Partisi ile mi ilgili? 
Eli kolu arkasına bağlı olarak bakacak mı polis? 
Vazifesini yapmaya devam ediyor, vazifesini ya
pacaktır. (AP sıralarından alkışlar) 

Şimdi muhterem milletvekilleri her şeyin 
adını koymaya mecburuz. Geliniz bize gayet 
açıklıkla söyleyiniz: Komünizmle mücadele için 
şunları yapın, şunları yapın, şunları yapın. Ama 
Türk Kanunlarını bilerek söyleyin. 

Evet, polis metodlariyle, sadece polis metod-
lariyle komünizmle mücadele etmeğe imkân yok. 
Memleketi fukaralıktan kurtaracaksınız. Mem
lekette işsizliği kaldıracaksınız, eğitim imkânla
rını götüreceksiniz, sağlık imkânlarını götüre
ceksiniz, gelir dağılımını düzelteceksiniz, 
mümkün olduğu kadar çok sigorta im
kânlarını sağlıyacaksmız. Biz bunları yap
mıyor muyuz? Biz bunları yapıyoruz, 
Devletin gücü nisbetinde yapıyoruz. O 
da Türk Anayasasının icabı, Eğer o madde olma
saydı zaten söyliyecek bir şeyiniz yoktu. O mad-
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de fiilen olmasa, yani metnin içinde olmasa fiilen 
hüküm sürerdi yine. 53 ncü madde bunları ya
pacaksınız, ama devletin imkânları nisbetinde 
yapacaksınız. Ne ile yapacaksınız, imkânlarınızın 
dışında? Gayet kolaydır, fukaralık istismarı yap
mak, işsiz istismarı yapmak, dertli insanı istis
mar etmek; gayet kolaydır bunlar. Ama mühim 
olan mesele derde çare budmaktır. 

Söylüyorum, imam - Hatip okulları açmı
şız da memleketin çocuklarını o istikamete sev-
ketmişiz. Biz imam - hatip okulları açtık. 69 ta
nedir. 26 tanesi bizden evvel açılmıştır, 43 tanesi 
zamanımızda açılmıştır. Açtık bunun saklısı giz
lisi yok, aleni açık açtık, kimseden izin alarak 
da açmadık. Devletin bize verdiği vazife meya-
nmda mütaflâa ettik açtık. Ortaokul da açtık, 
ne kadar açtık? 1969 - 1970 ders yılında Türki
ye'de mevcut ortaokullar, 1964 - 1965 ders yılm-
dakinin iki misli olacaktır. Cumhuriyet ne kadar 
ortaokullar açtıysa Adalet Partisi iktidarı da o 
kadar ortaokul açmaktadır. (AP sıralarından al
kışlar) Lise açtık açmaya devam edeceğiz. Ne 
kadar açtık? 1964 1965 ders yılında ne kadar 
lise açılmışsa 1969 - 1970 ders yılma bir o kadar 
ilâve ederek giriyoruz, yani cumhuriyetin açtığı 
119 (liseye bir 119 lise daha ilâve ederek giriyo
ruz. 

EMtN PAKSÜT (Ankara) — Saltanat mı 
açtı? ETbetteki cumhuriyette açıldı. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — Evet, evet. 1965 senesine kadar diyo
ruz. Ve bunları da «îmam - hatip okulları açtı
nız çocukların hepsini imam ve hatip yapacaksı
nız» diyenlere söylüyorum. Bilhassa «fakir köy
lü çocuklarını imam - hatip okullarında okuta
cağız. Zengin çocukları da başka mekteplerde 
okutacağız» diye iddialar var. Acaba fakir ço
cuklarına 69 imam - hatip okullarında topluyo
ruz da zengin çocuklarını diğer okulara mı gö
türüyoruz. Bu zenginlik istismarının, zenginlik 
düşmanlığının servet düşmanlığının başka çeşit 
dillendirilmesidir. Nereye açtık ortaokulları? 
ortaokullar 2 bin civarında nüfusu bulunan köy
lerdedir, belediyesi olan köylerdedir. 8 -10 köye 
bir ortaokul. Liseleri nereye açtık? kazalara aç
tık Nereye? Türkiye'nin bir ucundan bir ucu
na. Ardahan'a açtık, İğdır'a açtık. İğdır Lisesi 
bu sene son sınıf talebelerini veriyor, mezununu 
veriyor. Hakkâriye açtık. Hakkâri'nin beş ta
ne kazasında 4 ünde ortaokul yoktur. 4 üne birden 

ortaokul açtık. Liseyi nereye açtık? Viranşehir'e 
açtık, Nizibe açtık, Bileciğe açtık, Olur'a açtık, 
Şenkaya'ya açtık. (Türkiye'nin her yerinde aç
tık» sesleri) 

BAŞKAN — Arkadaşlarım, lehte de müda
hale olmaz. Müdahalenin her türlüsü tüzüğe ay
kırıdır. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMlREL (De
vamla) — Şimdi, size rakamlar vermiyeceğim, 
Millî Eğitim bütçesinde bu rakamlar verile
cek. Bugün 1964 senesine nazaran, 63 - 64 ders 
yılına nazaran ilkokullarda okuyan çocukları
mızın yekûnu 1,5 milyon artmıştır. 3,5 milyon
dan 4,5 milyona çıkmıştır, geçen 5 - 6 sene zar
fında. Ortaokullarda okuyan çocuklarımız ilki 
misline çıkmıştır, liselerde okuyan çocukları
mız iki misline çıkmıştır. 1963 senesinin bütçe
sinde 340 milyon lira üniversitelere para verir
ken, 1969 senesinde 949 milyon lira para veri
yor u .̂ Eğitim hizmetlerini bu kadar yapabil
dik, küçiimsenmiyecek hizmetlerdir. Yeniden 
fakülteler, yeniden üniversiteler, bunların hop-
si bunun içinde. 

Sağlıjk hizmetleri; i6 ilde sosyalizasyon bul
duk, 23 e çıkardık. Ama, bâzı yerd'2 doktor 
yokmuş, yok. Onun için Diyarbakır Tıp Fakül
tesini, Erzurum Tıp Fakültesini açtık. Devlet 
ne yapacak? Hastane yapacak, doktor kadrosu 
verecejk, doktor yetiştirecek, doktor da. gidip 
onun içinde çalışacak. Bütün yükü bir avuç in
sandan ibaret olan siyasi iktidara yükler de 
başkası sadece seyirci olursa bu işin içinden 
çıjkmak imkânı yoktur. Haydi, gayret edin, ya
şayın, çalışın ama Türkiye'nin meselelerini hep 
beraber tutarsak kaldırabiliriz. 

Tabiî ki, burada .«tedbir alma yeteneği yok» 
ve saire gibi beyanların içine de girmiyorum. 
Bunlar daha boyutlandırılmalıdır. Yapılacak 
tenkidlerle biai daha rahat konuşma imkânına 
kavuşturursunuz, size daha rahatlıkla izahat 
vormek imkânlarını buluruz. «Tedbir alma ye
teneği yok» Bu hükme nasıl geliyorsunuz? İnti
balarla geliyoruz, olmadı. İntibalarla gelinen 
hükümlere değişik gelmek mümkündür. Sizin 
geldiğiniz hükmün tamamen aksine de ben ge
lirim. Neden yok? Tedbirler Kanunu ve saire 
üzerinde açılmış münakaşalara girmek iste
miyorum. Ama, hem Hükümetin güçsüzlüğünü 
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ifade etmek, hem de bugün Tedbirler Kanunu
nu ortadan kaldıracak kadar bir ortamı yapa
bilmiş olmayı kabul etmek, birbiriyle zıddır. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye'de at
mosfer değişiyor. Bundan 3 sene evvel, 5 sene 
evvel münakaşa ettiğiniz konular, siyasi ve ik
tisadi konular tamamen başka idi. Bu gün da
ha başka istikametlere meseleler kayıyor. 

4 ncü Koalisyondaki hissemizi kabul ede
riz. Hiçbir zaman da reddetmedik. 4 ncü koa
lisyon şerefle iş görmüştür. O zaman da söyle
dim. 4 ncü koalisyonu teşkil eden partilere bu 
kürsüden teşekkür etmişimdir. Dürüst bir se
çim yapılmasını sağlamıştır. «Seçim emniyeti:» 
diye bir say mcvzubahsolmamıştır, kimse şikâ
yetçi de olmamıştır. 4 ncü Koalisyonda biz his
semizi kabul etmiyor değiliz. Yalnız Sayın Ali-
can'ın tenkidleri boş değildir. Şu balamdan 
boş değildir; koalisyonların sahibi olmuyor 
umumiyet itibariyle, iyisini herkes alıyor, kö
tüsü açıkta kalıyor. Koalisyona zaten eşit şart
larla girmişizdir. Eşit şartlar; «Eşit hak, eşit 
mesuliyet» düsturu ile girmişizdir. Koalisyon 
bu idi. Koalisyonda «büyük parti, küçük parti» 
olmaz, «anakanadı yan kanadı» di ve bir 
şey olmaz. Nitekim 22 vekilliğin 8 i 
bizde ildi. İşte koalisyon ildaıreslinin zorluğu, 
koalisyon idaresinin müessir olmayışının husu
siyeti buradadır. Onun içindir ki, koalisyon ida
resinin daima tenkidçiisi olduk. Müessir bir ida
re değüdlir. Bu kadar ç/ok meseleleri olan bir 
memleketim meselelerini 'haille koalisyon idare
siyle muktedir olamazsınız. 

Sıaıym Alicam «müreffeh Türkiye'yi üç sene
de yaptınız» veya bu mânaya gelen bir şey söyle
diler. «Müreffeh Türkiye» bir hedeftir. «Mü
reffeh Türkiye'yi» 3 senede yapmak imkânı yok
tur. Ama «müreffeh Türkiye'yi» terennüm et
mek. «müreffeh Türkiye'yi» gönlümüzde ve kal
bimizde yalatmaya, bu hedefi elde edecek şe
kilde çalışmaya da mâni bir şey yoktur. Biz 
bunu bir «hedef» olarak ortaya koyduk. Yani, 
bâz size, «3 senede Türkiye'yi müreffeh hale 
getiririz» ne zaman dedik? 

Muhterem milletvekilleri, üzerinde durula
cak daha birçok konu var. Sadece bir - iki hu
sufu açıklıyarak siözlerimi bağlıyacağım. 

Türk Devletini, sokaklarda dolaşan 100 kişi, 
200 kişi 300 kdışi yıldıraanaz. Bunlara bakıp da 

«vatan elden gidiyor» gibi bir telâşa kapılmaya 
da lüzum yoktur, bir umursamazlığın içinde ol-
mıya da lüzum yoktur. Dünyanın her tarafın
da karışıklık olduğu bir gerçek ingiltere'de 
200 tane, sadece motor sahasında, bu sene grev 
olmuştur. Talebe hareketleri öyle. Japonyafaa 
talebeler 8 ay üniversiteyi Hükümete teslim et
memişlerdir. Sorbon'da cereyan eden hâdiseler 
orta yerde, italya'da cereyan eden hâdiseler or
ta yerde. Dünyanın karma karışık olduğu bir 
devrede, en ileri Anayasa ile idare edilmekte 
olan Türkiye'de hiç çıt çıkmıyaoağını mı zan
nediyorsunuz. Buna imkân yok muhterem arka
daşlarım. 

Sayın Bölükbaşı burada Rus külltür anlaşma
sını ısöylediler. izmiride 1965 seçimleri öncesin
de de bunu söylemişlerdir başka yerde de söy
lemişlerdir. 1965 seçimlerinin sloganlarmdandı 
Sayın Bölükbaşı'nm; bana İzmir'de miting ya
parken Konak meydanında sordular; «Rus Kül
tür Anlaşmasını imzalamışsınız» dediler. Rus 
Kültür Anlaşması da benlim çantamda idi. «İm
zalamışsınız da Bölükbaşı durdurmuş öyle mi?» 
dediler. Anlaşıldı Bölükbaşı buralardan geçmiş 
dedim. ('Gülüşmeler) Çıkardım anlaşmada Bö
lükbaşı'nm kanadını teşkil eden değerli Bakan 
arkadaşlarımızın da imzalan vardı. (G/ülüşme-
ler) Ama anlaşmayı biz sevk etmedik durdu. O 
ayrı meseledir. 

Samsunca «O. H. P. komünizme kâfi müca
dele etmiyor» diye beyanatta bulunmuşum. Be
yanatım öyle değildir, beyanatım şöyledir; 
11 Mayıs 1965 senesinde bulundum bu beyanatta; 
niçin 3 ncü Koalisyonu istifaya mecbur ettik, 
devirdik, bunu izah ettim. Sebeplerden birisi 
iktisadi meselelerdi M, memlekete soktukları 
durgunluk, sebeplerden ikincisi de, sola tâviz 
verdikleri idi. Doğru söyledim, 8 ay sonra da 
C. H. P. «ortanın solu» ile çıktı orta yere... (A. 
P. sıralarından; «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Ortanın solu 
komünizme tâviz vermek midir 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — «Komünizm» tâbirini kullanmadım, 
onu ifade ediyorum. 

Bir husustan daha bahsettiler? Hakikaten 
Sayın Bölükbaşı Avrupa'da Türk işçileri ara
sında değerli bir gezi yapmıştır. Bu geziden elde 
ettiği neticeleri bize ulaştırmıştır. Kendisiyle bu 
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sene iki defa görüştük. Zannediyorum; bize inti
kal ©ttirdiği bütün hulusları da büyük bir mem
nuniyetle aldık, bizini seçim beyannamemizde 
ikfâdar muhalefet münasebetlerimiz yazılıdır. 
Saym Bölükbaşı'nm bu hususları Hükümete in
tikal ettirmiş olmasından büyük memnuniyet 
duydum, burada huzurunuzda ifade ediyorum. 
Birçoğu bizim biîdiğiımjiz hususlardı, bunları al
dık, icraya koyduk. Kabili tatbik olanları var, 
atayanları var. Hattâ, Sayım Bölükbaşı bu hu
susta geçen sene bir de gensoru açılmasını iste
mişti. Bu sene yine istiyecektir, zannediyo
rum. Gayet açıklıkla söylüyorumı sermaye mese
lesinde «Berlim bundan haberim yoktu», diye 
bir sev dediğimi hatırlatmıyorum. Ama Sayın 
Bölükbaşı, ziyaret ettiği zaman daima konuşma
lar yazılır, bu konuşmaların kopyaları bende 
yok, kendilerünlde vardır. Böyle bir şey dediy
sem demişimdir; denıediysem... 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Paşam 
da benimle beraberdi. (Ankara Milletvekili Os
man Ballükbaışı'nın yanında oturmakta bulunan 
İstanbul Milletvekili Hüseyin Ataman ayağa 
kalktı) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De
vamla) — ŞaJhit de var. Yalnız ben böyle bir şey 
dediğiımli hatırlamıyorum. (A. P. sıralarından 
gülüşmeler) Hatırlamıyorum yani beni gayet 
doğru anlamanızı rica ediyorum «Hatırlamıyo
rum» diyorum. 

Muhterem milletvekilleri, bu konuşmayı da
ha da uzatmak mümlkün. Sadece, konuşmamı 
şöyle bitirmek istiyorum: 

Sayın Bölükbaşı buradan bâzı şeyler ifade 
ettiler. Bunlara cevap verecek değilim. Cevap 
vermek istemeyişimin sebebi, o seviyeye inme
mek içindir. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) Yalnız, bir şıey söylyeceğim: 

Kendisine «Sayın bir din adamını yanma ni
çin aldığı» hakkındaki bir tarize, cevap varidi. 
Arkadaşlarımdan birine sorulan ısuale, bir ar
kadaşımızın aldığı cevap var: Denmiştir ki, 
«Kavuğa yoğurt çaldık, tutarsa yüzeceğiz,» 

Hepinizi saygı ile selâmlıyorum. (A. P. sı
ralarından «Bravo» öesleri, sürekli ve şiddetli 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Men 
konuşacak, efendim? 

î. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Ben konu
şacağım efendim. 

BAŞKAN — Saym 1 Etem Kılıçoğlu, buyuru-
- nuz efendim. 

A. P. GRUPU ADINA 1. ETEM KILIÇOĞLU 
(Giresun) — Saym Başkan, muhterem millet
vekilleri ; 

1969 bütçe kanun tasarısı üzerindeki mü
zakereler iki gülden beri devam etmektendir. 
F.-îıınalıafet partilerinin saym hatipleri ikişer de
fa söz alarak, enine boyuna tenkid ve temenni
lerini beyan etımiş bulunmaktadırlar. Hükümet 
adına, Saym Başbakan ve Maliye Bakanının 
tenkillere karşı vâki, mukni cevaplarını da 
dinlemiş bulunuyorsunuz. 

Daha önce yaptığım konuşmamda da izah 
ettiğim gibi, 1969 bütçesi, İkinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânının 1969 programına uygun ola
rak hazırlanmıştır. 

Grupumuz, sosyal adaletin sağlanmasına yar
dımcı olan, yemi hizmetler ve yatırımlara imkân 
veren, yurdun kalkınmasını temin eden bütçe
nin kabulü lehinde oy kullanacaktır. 

Bütçenin, aziz milletimiz ve vatanımız için 
hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eder, gru-
pum adına hepinizi saygı ile selâmlarım. (A .P. 
•sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Kifayet önergesini okutuyo
rum. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Bana 
telince mi kifayet önergesi veriliyor? (A. P. sı
ralarından «Ayıp sana, ayıp» sesleri) 

SELÂHATTİN GÜVEN (Trabzon) — Senin
le benim ne farkımız var, yani? Ha, söyle... Se
nin de saçların beyaz, benimki de... 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Park 
başka yerden geliyor. 

BAŞKAN — Saym Bölükbaşı, kifayet öner
gesini veren ben değilim. Ben Başkan olarak 
önerge hakkında muamele yapıyorum. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Aley
hinde konuşacağım, söz istiyorum grup adına. 

BAŞKAN — Elimizi kolunuzu sallıyarak 
Başkanlığa karşı, «Bana gelince mi kifayet 
önergesini veriyorsunuz?» şekindeki konuşma
nız?. da, uzun yıllar Parlâmento hayatında bulu
nanı bir insan olarak doğru bulmadım. (A. P. 
sıralarından «Bravo Reis» sesleri) 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — «Siz 
önergeyi veriyorsunuz» demedim ve ayağa kal
karak söz istedim. 

SALÂHATTİN HAKKI ESATOĞLU (Nev^ 
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şehir) — Aleyhinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Kifayet önergesi aleyhinde, 

daha evvel Sayın Ahmet üsttün söz istedi. Bu
rada kâğıdı var efendim. 

SALÂHATTİN HAKKI ESATOĞLU (Ne-
pdlvr) — Okunmadan önoe söz istenmez efendim. 
Usûl hakkında konuşacağım. 

BAŞKAN — Efendim, susun.. SiMnle ne alâ
kası var bu fein Sayın E^atoğlu? (A. P. sırala
rından gürültüler) Efendim? 

SALÂHATTtN HAKKI ESATOĞLU (Nev
şehir) — Haksızlık yapıyorsunuz, 

BALKAN — Oturun yerinize lütfen, sakin 
olun. Size bir şey sorulmadı. 

SALÂHATTİN HAKKI ESATOĞLU (Nev
şehir) — Kifayet okutulmadan söz istenmez. (A. 
P. sıralarımdan gürültüler) 

BAŞKAN — Peki hallediniz, bekliyelim.. 
(Gürültüler) 

Efendim, önergeyi okutuyorum. 
Sayın Esatoğlu, bir dakika. Siz bir usul

süzlüğe temas etmek için söz istiyorsunuz. Bu
nun birinci şartı... 

SALÂHATTİN HAKKI ESATOĞLU (Nev
şehir) — Evet, usûl hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, beni dinlemez misi
niz siz? Buna da mı lüzum görmüyorsunuz? 

Bir usulsüzlüğe temas etmek istiyorsunuz, 
bunun için konuşmak istiyorsunuz. Bunun 
usûlü, usulüne uygun şekilde söz istemektir. Ev
velâ usul içinde olunuz, ondan sonra usulsüz
lükten bahsediniz. (A. P. sıralarından «Bravo 
Reis» sesleri) 

SALÂHATTİN HAKKI ESATOĞLU (Nev
şehir) — Siz de usulsüzlük yapıyorsunuz, Baş
kanım. 

BAŞKAN — Şu hareketinizde mi usûle uy
gundur? Söz istemeden evvel konuşuyorsunuz. 

SAL4HATTİN HAKKI ESATOĞLU (Nev
şehir) — Herkes konuşuyor, yalnız ben konuş
muyorum ki... 

BAŞKAN — Evet, mesele izah edilmiştir. 
Herkesin yaptığı hatalı hareketin arkasından 
gittiğinizi söylemek istiyorsunuz, tamam... 

Efendim, önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bütçenin tümü üzerindeki müzakerelerin 

kifayetini arz ve teklif ederiz. 
Bolu Rize 

Ahmet Çakmak Cevat Yalçın 

BAŞKAN — Efendim, kifayet önergesi aley
hinde Sayın Ahmet Üstün söz istemişti. Fa
kat, Sayın Osman Bölükbaşı Grup adına söz 
istediği için, Sayın Osman Bölükbaşı'ya söz 
vereceğim. 

Buyurunuz efendim. 
M. P. GRUPU ADINA OSMAN BÖLÜKBA

ŞI (Ankara) — Sayın Demirel bekle biraz. 
(A. P. sıralarından gülüşmeler) 

Arkadaşlar, burada Türk Devletinin bir 
numaralı mesul adamı, bizzat Kabine arkadaş
larının kendisini yalanlıyacağı sözleri söyle
miştir. (A. P. sıralarından «Ooo» sesleri) Biz
zat kendi Kabine arkadaşlannı işhadedeceğim 
ve vesikalar ibraz edeceğim. Yalan söylemiş
tir.. (A. P. sıralarından «Ayıp sana» sesleri, 
gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Bölükbaşı... 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Eğer 

«yalancılar» seviyeli sayılıyorsa, yalan söyle
miştir. Bekle... Bekle... Yalan söylemiştir. Ya
lan söylemiştir, ispat edeceğim. 

Kendine güveniyorsan inkâr et.. (A. P. sı
ralarından «Yalancı sensin» sesleri, şiddetli gü
rültüler) Ben yalan söyliyen bir Başvekilin 
seviyesine hiçbir zaman düşmiyeceğim. (A. 
P. sıralarından «Yuh.. Yuh sana, sarhoş herif» 
sesleri, şiddetli gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar... (Şiddetli gürül
tüler) 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Yalan 
söyliyen bir Başvekiliniz var, asıl size yuh. 

SELÂHATTİN GÜVEN (Trabzon) — Sar
hoş kafa ile söylüyorsun bunları. 

İSMET KAPISIZ (Konya) — O sarhoş de
ğil, asıl sarhoş sensin. 

SELÂHATTİN GÜVEN (Trabzon) — Hü
kümet Başkanını yalancılıkla itham etmeye 
hakkı yoktur, kafayı çekip de burada itham 
edemez. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Kafayı 
çeken kim? İzah etsinler. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İs
parta) — Sataşma vardır, söz istiyorum. (Şid
detli gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, evvelâ sükûneti
nizi muhafaza ediniz. 

SELÂHATTİN GÜVEN (Trabzon) — Baş
bakana «Yalan söylüyorsun» diye sataşılmıştır 
Reis Bey. 
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BAŞKAN — Efendim, susunuz evvelâ... 
Kendisine sataşıldığını iddia eden, söz istiyor. 
Fuzuli avukatlık yapmayınız. Sayın Başba
kan söz istedi. Kendisine sataşıldığını söylü
yor. Onun yerine siz niçin hareket ediyorsu
nuz? Birinci hareket susmanız değil midir? 
(A. P. sıralarından gürültüler) Susun efendim. 

SELÂHATTİN GÜVEN (Trabzon) — Ya
lancılıkla itham etmeye hakkı yoktur beyefen
dinin. Siz sükûnu temin etmekle mükellefsi
niz, Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Beyefendi, bunu temin edebil
mek için sizin evvelâ susmanız lâzım. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İs
parta) — Sataşma vardır efendim. 

BAŞKAN — Sayın Başbakan, buyurunuz 
efendim. (A. P. sıralarından sürekli alkışlar ve 
«Bravo» sesleri) 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Kifayet 
takriri vardı, ne oldu? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİEEL (İs
parta) — Kifayet önergesinin aleyhinde konu
şan sayın hatip... (A. P. sıralarından «Hatip 
değil, sarhoş» sesleri) 

İSMET KAPISIZ (Konya) — O sarhoş de
ğil, siz sarhoşsunuz. (M. P. sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, «Ya
lan söylüyorsunuz» demek sataşmadır da, «Sar
hoş» demek sataşma değil midir? Çok rica 
ederim. Başkasına izafe ettiğiniz bir hususu 
bizzat irtikâbetmemeniz lâzımgelir. Biraz ev
vel sizin grup, bu gruptan bir arkadaşınız bir 
başka partinin lideri için «Yalan söylüyor» 
diye bağırmadı mı? Siz de suç işleme imtiyazı 
mı vardır? Çok rica ederim. 

Buyurunuz Sayın Başbakan. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (De

vamla) — Konuşan sayın hatip, ağır bir it
hamda bulunmuştur. Bu ithamını ispata davet 
ederim. Kendisi, sadece ağzına geleni söyle
mekte, istediği şekilde söylemekte, istediği 
şekilde tecavüz etmekte, istediği şekilde taar
ruz etmekte ün yapmıştır. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) Başkalarından gelen 
en ufak bir cevaba dayanamaz. 

Bu kürsülerde herkes müsavidir, iddiasını 
ispata davet ediyorum. Edemediği takdirde de 
kendisini iffetsizlikle itham ediyorum. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından (Bra
vo» sesleri, sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Okunmuş olan kifayet önerge
sini tasvibinize sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — İffetsiz 
sizsiniz, şimdi. (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen sükûneti
nizi muhafaza edin, oylamaya geçiyoruz, efen
dim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Sayın 
Başbakan, benim için «ispat etmediği takdir
de iffetsizdir» dedi. Ben de bunu ispat edece
ğim. Söz istiyorum. (A. P. sıralarından «Otur 
yerine, otur sarhoş herif» sesleri) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Bütçe 
Kanununun tümü üzerinde iki günden beri şu 
saate kadar yapılmış olan müzakereler, kifa
yet kararı verilmek suretiyle, bitmiştir. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — İffetsiz
liği, el kaldıranlar kabul etmiştir. (A. P. sıra
larından gürültüler) 

BAŞKAN — Şimdi bütçe kanununun mad
delerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Sayın 
Başkan, bana söz vermeniz lâzım. Sayın Baş
bakan bsni iffetsizlikle itham etti. Bana isbat 
hakkı verilmesi lâzımdır. İffetsiz kendileridir, 
isbat imkânı vermezseniz... (A. P. sıralarından 
gürültüler.) 

Sataşma var... (A. P. sıralarından gürültü
ler) 

ÖMER EKEN (Elâzığ) — (A. P. ön sıra
lardan ayağa kalkıp hızla M. P. sıralarına doğ
ru fırlıyarak) manyak herif, yeter artık. Sar
hoş, manyak. (A. P. sıralarından toplu olarak 
M. P. sıralarına doğru yürümeler, karşılıklı 
yumruklaşmalar) 

BAŞKAN — Arkadaşlar müdahale edin, 
çok rica ederim, bir hâdiseye mâni olun. (G-ü-
rüUüler) (Başkan ayağa kalkarak sürekli ola
rak cana vurdu) 

Ayakta olan milletvekilleri lütfen yerlerine 
otursunlar. (Gürültüler) Milletvekillerinin lüt
fen yerlerine oturmalarını rica ediyorum. İdare 
âmirleri aracılık vazifelerini yapacaklardır, 



M. Meclisi B : 50 

Arkadaşlar lütfen yerlerinize oturunuz. (Gürül
tüler) Arkadaşlarım, lütfen yerlerinize otu
runuz. 

Muhterem arkadaşlarım; Sayın Hilmi İnce
sulu arkadaşımız... 

(Bu sırada A. P. sıralarının ortasında bir 
grup kendi aralarında münakaşa etmeye başla
dı) Arkadaşlar lütfen yerlerinize oturunuz. Ye
rinize oturun arkadaşlar, Meclis müzakeresi de
vam ediyor, lütfen yerinize oturunuz. (Başkan 
tekrar çana vurdu) 

Muhterem arkadaşlar sükûnetini muhafaza 
edebilen sayın milletvekillerinin de yardımını 
rica ediyorum, bu sükânetin temininde... 

Muhterem arkadaşlarım; Sayın Hilmi ince
sulu Başkanlığa bir önerge vererek; Başbaka
nın konuşmasında, Başbakana müdahale eden 
kimsenin Sayın Şevket Raşit Hatipoğlu olma
dığını, bir iltibas olmaması için bir mektupla 
Başkanlığa yazıyor. 

Evet, tavzih ediyorum; müdahale eden Sa
yın Şevket Raşit Hatipoğlu değil. 

Muhterem arkadaşlarım, saat bire geliyor. 
Bu sebeple bugün için ayırdığımız Millet Mec
lisi bütçesiyle ilgili müzakerelere bugün saat 
10 da devam edeceğiz. Bu sebeple... 
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Müsaadenizle 1 nci maddeyi okuyalım. Mad
delere geçilmesine karar verildi. Maddeyi oku

tuyorum. 

1969 YILI BÜTÇE KANUNU TASARISI 

Madde 1. — Genel bütçeye giren dairelere 
cari harcamaları için (A/l) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 11 126 099 409 lira, yatırım 
harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 2 916 397 043 lira, sermaye teşkili 
ve transfer harcamaları için de (A/3) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 11 654 481 705 lira 
ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu 
okunmuş olan 1 nci madde gider bütçesiyle il
gilidir. Gider bütçesiyle ilgili olan bütün vekâ
let ve daireler bütçeleri bittikten sonra bu 1 nci 
madde tekrar okunup oylanacaktır. Bugün saat 
10 dan itibaren 1 nci maddeye dâhil olan ilk 
bütçe Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesidir. 
Oradan başlayıp devam edeceğiz. 

Bugün, yani 14 Şubat 1969 Cuma günü saat 
10 da toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

(Kapanma saati : 00,58) 
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ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. (M. Mec
lisi 1/567; C. Senatosu 1/955) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 800; C. Senatosu S. Sayısı : 1162) 

X 2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyon başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi 
1/569; C. Senatosu 1/927) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 802; C. Senatosu S. Sayısı : 1164) 

X 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1969 yılı 
bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yon raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyon başkanlıkları tezkereleri. (M. 
Meclisi 1/581; C. Senatosu 1/926) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 801; C. Senatosu S. Sayısı : 1176) 

X 4. — Ankara Üniversitesi 1969 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyon başkanlıkları tezkereleri. (M. Mec

lisi 1/568; C. Senatosu 1/941) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 805; C. Senatosu S. Sayısı : 1162) 

X 5. — Ege Üniversitesi 1969 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyon başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi 
1/573; C. Senatosu 1/935) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 804; C. Senatosu S. Sayısı : 1168) 

X 6. — Hacettepe Üniversitesi 1969 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumlhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri (M. 
Meclisi 1/574; C. Senatosu 1/942) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 806; C. Senatosu S. Sayısı : 1169) 

X 7. — İstanbul Üniversitesi 1969 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve 1969 bütçe kanunu tasarısın
da yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporu (M. Meclisi 1/576; Cumhuriyet Se
natosu 1/934) (M. Meclisi S. Sayısı : 803; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 1171) 

X 8. — İstanbul Teknik üniversitesi 1969 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezke
releri (M. Meclisi 1/577; Cumhuriyet Senato
su 1/943) (M. Meclisi S. Sayısı : 807; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 1172) 

X 9. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Millet Mec
lisi 1/571; Cumhuriyet Senatosu 1/593) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 815; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 1166) 

X 10. —- Karayolları Genel Müdürlüğü 1969 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezke-
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releri (Millet Meclisi 1/578; Cumhuriyet Sena
tosu 1/944) (Millet Meclisi S. Sayısı : 808; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1173) 

X 11. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon Başkan
lıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/575; Cum
huriyet Senatosu 1/945) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 809; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1170) 

X 12. — Tekel Genel Müdürlüğü 1969 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/580; Cumhuriyet Senato
su 1/946) (Millet Meclisi S. Sayısı : 810; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 1175) 

X 13. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon 
başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/572; 
Cumhuriyet Senatosu 1/947) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 811; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1167) 

X 14. — Orman Genel Müdürlüğü 1969 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis

yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkere
leri. (Millet Meclisi 1/579; Cumhuriyet Senatosu 
1/948) (Millet Meclisi S. Sayısı : 812; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 1174) 

X 15. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe kanunu tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yon başkanlıkları tezkereleri. (Millet Meclisi 
1/570; Cumhuriyet Senatosu 1/951) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 813; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 1165) 

X 16. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1969 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkere
leri. Millet Meclisi 1/582; Cumhuriyet Sena
tosu 1/952) (Millet Meclisi S. Sayısı : 814; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1177) 
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