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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

BİRİNCİ OTURUM 
1971 yılı Bütçe Kanunu tasarısı üzerindeki 

görüşmelere devam olunarak : 
Gelir Bütçesi ve 
1971 yılı Bütçe Kanunu tasarısının 9 ncu 

maddesine kadar olan kısmı kaJbul olundu. 
{Birleşime saat 13,08 de ara verildi. 

İKİNCİ OTURUM 
Beden Terbiyesi ve, 
Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel 

müdürlükleri 1971 yılı Bütçe kanunu tasarı
ları ile, 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) ve (B) işaretli cetvellerde, 

1970 yılı, Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde, 

1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işa
retli cetvelin Millî Savunma Bakanlığı kısmın
da ve, 

1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işa
retli cetvelin Maliye Bakanlığı kısmında deği
şiklik yapılmasına dair kanun taşanlarının; 
tekrar açık oya sunularak, oyların ayrımı so
nunda, kanunlaştıkları bildirildi. 

1971 yılı Bütçe kanunu tasarısının madde
leri kabul olundu. 

28 . 2 . 1971 Pazar günü saat 9,00 da top
lanılmak üzere Birleşime saat 18,10 da son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kayseri 

Fikret Turhangil Şevket Doğan 
IKâtip 

Manisa 
M. Orhan D aut 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 9,00 

BAŞKAN — Sabit Osman Avcı 

KÂTİPLER : Memduh Ekşi (Ordu), Enver Akova (Sivas) 

BAŞKAN — 62 nci birleşimi açıyorum. 

II - GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1971 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/386; Cumhuriyet Senatosu 1/1170) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 257; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1481) 

BAŞKAN — Bütçenin tümü, maddeleri üze
rindeki müzakereler tamamlanmış, program ge
reğince ve son birkaç yıldan beri yapılmakta 

olan uygulama gereğince ve İçtüzüğün 110 ncu 
maddesinin son yıllardaki tatbikatına paralel 
olarak yalnız bir lehte, bir aleyhte değil, siya
si parti grup sözcülerine bütçenin tümü üze
rindeki son söz haklarını vereceğim. Bu konuş
malar da program gereğince bir saat ile sınırlı
dır. Parti grup sözcülerinden sonra Hükümet 
konuşacak ve bu suretle bütçenin tümü üzerin
deki müzakereleri bitireceğiz ve 1971 malî yılı 
bütçe kanun tasarısı açık oylarınıza sunulacak
tır, 

Şimdi, programdaki sıraya göre Demokratik 
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Parti Grupu adına Sayın Mehmet Turgut, buyu
run efendim. 

Saat : 9,06 

DEMOKRATİK PARTİ GRUPU ADINA 
MEHMET TURGUT (Bursa) — Muhterem Baş
kan, muhterem milletvekilleri; 

14 günden beri Yüce Mecliste 1971 yılı büt
çesinin müzakere ve münakaşası yapılmaktadır. 
Demokratik Parti Grupu adına bu müzakere 
ve münakaşalar üzerinde son konuşmayı yap
mak üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 
Sözlerime başlarken, 1971 yılı bütçesinin mil
letimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diler, Yü
ce Meclisi Demokratik Parti Grupu adına say
gıyla selâmlarım. 

Partimiz, bu bütçe müzakereleri esnasında 
kuruluş gayesine sadık kalarak daima hakikat
ler üzerinde durmuş, tenkid ve temennilerde be
lirli ölçüler içinde kalmıştır. Bu konuşmamızda 
da bu ölçüler içinde kalınacak ve sadece realite
ler üzerinde durulacaktır. 

Geride bıraktığımız 14 gün içinde muhale
fet sözcüleri konuştu, iktidar sözcüleri konuş
tu, birçok milletvekili arkadaşlarımız şahısları 
adına konuştu ve nihayet hükümet üyeleri bu 
konuşmalara uzun uzun cevap verdiler. 

Bilhassa, bu cevaplar dikkatle tetkik edildiği 
zaman, muhalefet tarafından iddia edilen birçok 
meselenin, yokmuş gibi farzedildiğine şahidolu-
yoruz. Sorulan suallerin hemen hepsinin ce
vaplarının yazılı olarak verileceğini ve nihayet 
verilen cevapların da eksik, kaçamaklı, çok de
fa da yanlış olduğunu görüyoruz. Bu durum 
ve tutum Türkiye'mizin hangi istikamete doğ
ru ve ne hızla gittiğini ve Hükümetin içinde 
bulunduğu zihniyeti açık ve kesinlikle ortaya 
koymuştur. 

Biz, şimdi iktidar sözcülerinin ve Hükümet 
sözcülerinin konuşmaları karşısında, Türkiye'
mizin içinde bulunduğu meseleleri misaller ve
rerek ortaya koymaya ve iktidarın durumunu 
aydınlatmaya çalışacağız. Kendilerine, daha çok 
kendi konuşmalariyle cevap vermek istiyoruz. 

Değerli milletvekilleri; 
önce geçirmiş olduğumuz 1970 yılı milleti

miz için sıkıntılı, sarsıntılı, endişeli ve huzursuz 
bir yıl olmuştur. 1970 yılı siyasi olaylariyle, 

ekonomik gelişmesiyle ve meydana getirdiği 
vasatla Türkiye'mizde hemen her iktidarın id
diası olan mamur bir vatan, mesut bir millet ve 
güçlü bir devlet yaratma yolunda kuvvetli bir 
adım olmaktan çok uzak bir yıl olarak geride 
kalmıştır. 

Bu yılın baştan sona kadar bilanço; sokağa 
taşan rejim kavgaları, silâhlı ve silâhsız tale
be hareketleri, Personel Kanunu münakaşaları, 
Finansman Kanunu tatbikatı gürültüleri, gün
den güne değişen kararlar, erteleme tebliğleri, 
tadiller, tadilleri tefsir eden tebliğler, bir gün 
konan ertesi gün kaldırılan gümrük resimleri... 
Tek kelime ile bir keşmekeş. 

Dış tehlikelerin azalmayıp arttığı, Kıbrıs 
meselesinin yerinde saydığı 1970 yılında, millî 
bünyemizi ve millî bütünlüğümüzü içten çö
kertmek istiyen yıkıcı ve ayırıcı faaliyetler hı
zını en yüksek mertebeye çıkarmıştır. Bugün 
Türkiye, dışardan bakıldığı zaman anarşinin 
hüküm sürdüğü ve kanun hâkimiyetinin sağla
namadığı bir memleket manzarası arz etmekte
dir. 

Netice; ekonomide büyük bir duraklama, 
kalkınma hızında büyük bir yavaşlama ve kal
kınma hızı içinde en hızlı gelişmesi gereken sa
nayi sektörünün gelişme hızında âdeta bir yerin
de sayma... 

Bu şartlar içinde^ bulunan memlekette felâ
ketli hâdiselerin veya daha büyük kötülüklerin 
meydana gelmemesine bakarak, bu meseleleri 
ciddiyetle, dirayetle ve cesaretle ele almamak, 
en uygun tabir ile basiretsizlik olur. 

Hürriyet nizamını her türlü sarsıntıdan ko
rumak, memlekette siyasi huzur ve sükûnu, 
maddi ve mânevi asayişi en mükemmel şekilde 
tahakkuk ettirmek iddiasiyle iktidara gelen bir 
hükümetin, bir sene gibi kısa bir zamanda mem
lekete getirdiği bu kötü durum cidden hayret 
vericidir. 

Hürriyet nizamını, etrafa ciddî bir gözle 
baktığımız zaman göreceğimiz manzara son de
rece iç karartıcı, son derece ıstırap verici ve 
son derece ümit kırıcıdır. İfrat cereyanları ba
şıboş bir halde, her tarafta ve her sahada at 
koşturmaktadır. Memlekette sokaktan üniver
siteye ve meydanlardan evlere kadar hemen her 
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yerde yıkıcı sol, tahrik edici ve ayırıcı gayret
lerine pervasızlığı son haddine vardırarak de
vam etmektedir. 

Türkiye'miz artık ikiye ayrılışın, siyasi par
ti kalıplarını çok aşan, billûrlaşması içindedir. 
Bir taraftan kızıl maskeler ardında çılgınca te-
pinen ve renkleri uçuk pembeden en ağdalı kıt
lık kırmızısına varan sol akım. öbür tarafta 
bu tepmişe hayretle bakan üzgün, tedirgin, hu
zursuz ve sinirli büyük halk kütleleri. 

Sabahtan akşama kadar sömürücülükten ka
pitalist uşaklığına, kompradorluktan emperya
lizm yardakçılığına kadar, ithamların en ağırı 
ve en âdisiyîe sövülen hususi teşebbüs. Sonra, 
haraç istemeye kadar varan yüzsüzlük, şantaj 
ve tehdide kadar götürülen pervasızlık. Bun
ların hiçbirisi netice vermeyince de hangi iş ko
lu olursa olsun, hangi sanayi dalı olursa olsun 
ve hangi sermaye sahibi olursa olsun, bir kızıl 
alevle dağlanmaya, yakmaya ve yıkmaya kadar 
varan hareketler. 

Böylesine bir vasatta ekonomide ne yüksek 
ve istikrarlı istihdam meydana getirilebilir, ne 
yüksek hızla bir gelişme sağlanabilir, ne de 
paranın istikrarı temin edilebilir. Nitekim Tür
kiye'mizde de netice böyle olmuştur. Bugün 
ekonomimiz tehlikeli virajlar içindedir. Enf
lâsyon sınırlarının ağzına gelmiş bulunuyoruz. 
Türkiye tediye muvazenesindeki problem ve çık
mazla günden güne zorlaşmaktadır. 

Bütün bunların karşısında hesapsızlığın, cid
diyetsizliğin ve beceriksizliğin tipik örneklerini 
veren bir hükümet vardır. Bu hükümet haki
katlerden kaçmayı, hâdiseleri kendi üzerinden 
aşırmayı, inanç ve ölçülerden uzak olmayı ma
rifet saymaktadır. Bu hükümet kendi program
larını, beş yıllık plânları, yıllık program ve ken
di liderlerinin sözlerini hiçe saymayı politika 
sanmakta, bu istikametlerde her geçen gün bi
raz daha hızla yol almaktadır. 

Bu hükümetin bakanları, bütçe müzakerele
rinde Ortak Pazar meselesinden, suiistimal 
dosyalarına kadar, fabrika kuruluşlarından fab
rika kuruluş tarihlerine kadar yanlış, eksik ve 
tek taraflı bilgi vermenin ölçüsüz örneklerini 
vermekte birbirleriyle yarış halindedirler. 

Muhterem milletvekilleri; 
Şimdi, bütün bu iddialarımızı misalleriyle 

ortaya koymaya çalışacağım. Bu Hükümetin 

28 . 2 . 1971 O : 1 

I ölçüsüzlüğünü, hesapsızlığını ve beceriksizliği
ni getirdiği kanunlarda görmekteyiz. Bu Hü
kümet, getirdiği kanunların neler ihtiva etti
ğini ve bu kanunlara Yüce Parlâmentoda ne
lerin ilâve edildiğini bilmemektedir. Bu du
rum Finansman Kanunlarında böyle olmuştur, 
Personel Kanununda böyle olmuştur ve simdi 
Mecliste olan Emeklilik Kanununda da böyle 
olacaktır. Meseleyi ortaya koymak için bilhas
sa Personel Kanunu üzerinde durmak isteriz, 

Bilindiği gibi bu kanun, 4 ncü Koalisyon 
zamanında çıkarılmıştır. Malî hükümleri için 
ise bugünkü Hükümet zamanında tatbik edil
mek üzere gerekli kanunlar çıkarılmıştır. 

Sayın Başkan, müsaade ederseniz bir başka 
arkadaşım devam etsin. Boğazımın rahatsızlığı 
nüksetti. 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grupu adına 
Sayın Korkmazcan mı devam edecekler efen
dim? Buyurun Sayın Korkmanzcan, mütebaki 

I ksımını tamamlayın efendim. 

DEMOKRATİK PARTİ GRUPU ADINA 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; sözcümü
zün rahatsızlığı dolayısiyle konuşmanın bundan 
sonraki kısmına, devama başlarken Yüce Heye
tinizi saygiyle s elâmlarım. 

Bu Hükümetin ölçüsüzlüğünü, hesapsızlığını 
ve beceriksizliğini getirdiği kanunlarda görmek
teyiz. Bu Hükümet getirdiği kanunların neler 
ihtiva ettiğini ve bu kanunlara göre Yüce Par
lâmentoda nelerin ilâve edildiğini bilmemekte
dir. Bu durum; Finansman kanunlarında böyle 

I olmuştur, Personel Kanununda böyle olmuştur 
ve şimdi Mecliste olan Emekliler Kanununda da 
böyle olacaktır. 

Meseleyi ortaya koymak için bilhassa Perso
nel Kanunu üzerinde durmak isteriz. Bilindiği 
gibi bu kanun 4 ncü Koalisyon zamanında çı
karılmış, malî hükümleri için ise bugünkü Hü
kümet zamanında tatbik edilmek üzere gerekli 
kanunlar çıkarılmıştır. Bu kanunlar çıkarılır
ken Yüce Meclislerde söylenenler ortaya konul
duğu zaman hesapsızlığın ve ölçüsüzlüğün ne ol
duğu ve nerelere ulaştığı ortaya çıkacaktır. 

Sayın Maliye Bakanı, Personel Kanunu Se
natoda görüşülürken bakınız ne diyor: «Sayın 
özden arkadaşımız bir de ağır vergiler ve ücret 
zammı geldi dedi. Muhterem senatörler; bir-
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kaç gün önce görüşüp kabul buyurduğunuz 
vergi kanunları yle bu Personel Kanununun kül
feti arasında direkt bir alâka yoktur. Bunu 
birçok vesilelerle arz ettim. Personel Kanunu
nun 2,5 milyar lirası 1970 bütçesi içinde bulun
muştur. % 6 tevkifat ile 1 169 000 000 Tl. sağ
lanmıştır. 460 000 000 lira zaten avans ödeneği 
vardır. Gelir Vergisindeki otomatik artış dola-
yısiyle de 800 - 900 milyon lira vardır. Bunları 
altalta koyup topladığınız zaman 2 510 000 000 
Tl. ediyor. Bu ödenek konulmuştur. Ama Mec
lislerde ve komisyonlarda yapılan ilâveler do-
layısiyle yükselen porteyi nasıl karşılıyacağımız 
bir problemdir.» 

Muhterem milletvekilleri; bu konuşmanın 
mânası şudur; Personel Kanunu bütçeye 2,5 
milyar liralık bir yük getirmiştir. Bu yükün 
karşılığı da 1970 bütçesinde mevcuttur. Ancak, 
Meclislerde ve komisyonlarda yapılan değişik
liklerin meydana getirdişi artmaların nasıl kar
şılanacağı düşünülmektedir. 

Sayın Maliye Bakanı meseleyi o kadar emin 
görmektedir ki Kanunun çıkış tarihi ile yürür
lüğe girmesi mevzuunda verilen bir takriri red
dettiriyor. Çünkü elinde hesabı yoktur. Çün
kü, Kanun Meclise sevk edilmeden hiçbir hesap 
yapılmamıştır. Hattâ, kendileri hesap yaptır
madıkları gibi, selefleri zamanında yapılan he
sapları da tetkik etmemişlerdir. 

Tetkik etmiş olsalardı, daha önceki yıllar için 
yapılan ve katsayı 5 olduğuna göre tesbit edilen 
bu Personel Kanununun bütçeye 2 850 000 000 
liralık yük getireceğini görür ve anlar
lardı. Daha önce böyle bir hesap yapıldığı için 
malî hükümlerin tatbik edilmediğini de öğren
miş olurlardı. Bunu öğrenince de memur sayı
sının artmış olması ve katsayının 7 olarak alın
masına rağmen getireceği yükün 2,5 milyar Tl. 
olduğunu iddi? etmezlerdi. 

Muhterem milletvekilleri; bugün durum ne
dir? Maliye Vekili arkadaşımızın elinde bugün 
de tam ve kâmil mânada bir hesap yoktur. Do-
layısiyle Personel Kanunu ile bütçeye gelecek 
yükün miktarı hakkında sıhhatli bir rakama sa
hip değildir. Bütçeyi takdim konuşmasında 
Sayın Bakan, bu miktarın 6 milyar Tl. civarında 
olduğunu söylüyor. Bir Maliye Bakanı, üze
rinde yıllardır çalışıldığını söylediği, aşağı - yu
karı altı ay önce çıkarılmış olan bir Kanunun 

bütçeye getirdiği külfeti «6 milyar civarında
dır» şeklinde ifade edemez, etmemelidir. Ama, 
elde hesap yoktur, yük gittikçe artıyor ve 
artacaktır. Zamlar verilecek, ek ücretler veri
lecek, yevmiyelere ilâveler yapılacak, daha bir 
sürü ilâveler verilecek, 6 milyar Tl. çok daha 
yükseklere fırlıyacaktır. 

Bu sadece Devlet bütçesinin yüküdür. Buna 
iktisadi Devlet Teşekküllerinin en az 2, 5 - 3 mil
yar lirasını da ekleyiniz, buna belediye ve özel 
idare memurlarına ödenecek miktarları da ek
leyiniz, göreceksiniz ki toplam, 10 milyarın çok 
üstüne çıkacaktır. 

Eğer bütün bu söylediklerimiz yanlışsa Sa
yın Maliye Bökanı çıksın, «hayır» desin ve 
eksiksiz rakamını ifade etsin. Yüce Mecliste 
gelecek günlerde bu meselede hakikatlerin ne 
olduğunu öğrensin. 

Devlet bütçesinden bu kadar para verilmesi
ne rağmen memur memnun mu? Her taraftan 
çıkan sesler, boykotlar, direnmeler, iş yavaşlat
maları memnun olmamanın açık işaretleridir. 
Bütün bunlar hesapsızlığın, ölçüsüzlüğün ve 
beceriksizliğin vesikaları değil midir, örnekleri 
değil midir? Bu mesele, Hükümeti hattâ gele
cek Hükümetleri de çıkmazların içine sokmuş
tur. Buna kimsenin hakkı olmamalıdır. 

Muhterem milletvekilleri, Hükümet haltikat-
lerden kaçmayı, hâdiseleri kendi üzerinden aşır
mayı marifet saymaktadır demiştim. Bunu bil
hassa Hükümet Başkanının beyan ve davranış
larında görmekteyiz. 

Son zamanlardaki beyan ve davranışları üze
rinde bilhassa durmakta fayda vardır, iktidar 
Partisi, Senato Grupu ve iktidarın başı, memle
kette mevcudolan ve huzursuzluk menbaı haline 
gelen şiddet hareketlerinin üzerinde dururken, 
bu hareketlerin iktidara karşı olmayıp, rejime 
karşı ve Cumhuriyete karşı olduğunu söylemek
tedirler. Yalnız, burada bir noktayı unutmak
tadırlar; «Eğer bu hareketler kendilerini de 
aşan bir ölçüde rejime karşı olacak bir seviyeye 
gelmiş ise, bu durumdan en başta sorumlu olan 
Hükümet değil midir? Bu hareketlerin bastırıl
masında, bu davranışların yok edilmesinde ve 
memleketin huzura kavuşturulmasında en baş 
vazifeli, Hükümet değil midir? 

Bir memlekette asayişsizlik varsa, bir mem
lekette rejimi yıkmak istiyenler varsa, bir mem
lekette rejim düşmanları teşkilâtlanmış, silâh-
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lanmış, yer yer harekete geçme provaları yapılı
yorsa acaba boıda Hükümetin hiç mi kusuru 
yoktur? Acaba burada Hükümete hiç mi vazife 
düşmez? Böyle Devlet anlayışı, böyle Hükümet 
anlayışı, böyle hukuk ve nizam anlayışı dünya
nın hiçbir yerinde görülmemiştir ve olamaz. 

Aksi halde Hükümetin varlık sebebi ortadan 
kalkar. Bu durum ve bu anlayışın memleketi 
nerelere götüreceğinin cevabı, bugünkü Hükü
met Başkanı olan zatın bir zamanlar Başbakan 
Yardımcısı iken yaptığı bir konuşmada açıkça 
vardır. Bakınız bu konuşmada Sayın Başbakan 
ne diyor : 

«Zayıf, âciz, istekrarsız hükümetler devri 
devam edecek olursa Türkiye, Weimar Cumhu
riyetinin feci akıbetine sürüklenecektir. Bugün
kü Türkiye nin umumi manzarasında bu tehlike
nin endişe verici işaretleri kendisini göstermiş
tir. Türkiye'yi aşırı solun elinden tavizci, kuv
vetsiz, mütereddit ve ürkek hükümetler kurta
ramaz.» 

Bu sözler ne kadar doğru ve ne kadar bugün 
için söylenmiş sözler... Değil mi? 

Hükümetin, hakikatlerden kaçma mevzuunda 
ortaya koyduğu en güzel misâllerden birini Sa
yın Sanayi Bakanının konuşmasında görmekte
yiz. Sayın Bakan, yazılı olarak dağıttığı konuş
masında, müşterek para ve katma protokol üze
rinde 13 ncü sayfadan 19 ncu sayfanın sonuna 
kadar uzun uzun durduğu halde, temas etmeden 
atladığı çok mühim bir nokta vardır; 

Bilindiği gibi, 22 Temmuz Anlaşması ilk ba
kışta Ortak Pazarın, Türkiye'ye sınai mamuller 
için geniş tâviz verdiği intibaını uyandırmakla 
dır. Buna rağmen hakikatte bu böyle değildir. 
Sanayi Bakanı ise bunun üzerinde durmamakta-
tadır. Nitekim, Anlaşmaya göre, Türkiye'nin 
Ortak Pazara ihracadeceği sanayi mamullerinin 
gümrükleri sıfıra- indirilmiş, ancak tekstil sek
törünün üç pozisyonu bunun dışında tutulmuş
tur. Türkiye'nin sanayi mamulleri tetkik edil
diği zaman kısa zamanda Ortak Pazara ihraç im
kânının ise sadece tekstil sanayiinde mevcut ol
duğu görülecektir. 

Sayın Bakanın en fazla bu mevzu üzerinde 
durması gerekirken bu üç madde için ayrılan 
kontenjanın Türkiye istihsalinin yüzde kaçı ol
duğunu, hattâ Sümerbankm istihsalinin yüzde 

kaçı olduğunu ortaya koyması gerekirken mese
leye hiç dokunmaması, hakikatlerden korkma
nın başka bir örneğidir. 

Başka bir ir eşele, yine ayni Bakanın uzun 
konuşması arasında ve Sayın Maliye Bakanının 
da kürsüye her çıkışında temas etmediği, her 
konuşmamızda söylediğimiz ve üzerinde ısrarla 
durduğumuz halde her iki bakanın da dokun
madıkları, sanayi sektörü kalkınma hızındaki 
gerileme meselesidir. 

Bu gerileme üzerinde ciddiyetle durmamız 
gerektiğine inanarak meseleyi yenibastan Yüce 
Meclisin önünde bir daha tekrar etmek isteriz. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânımız, sanayi 
sektörüne öncelik tanımıştır. En büyük yatı
rımı bu sektöre ayırmıştır. Sanayi sektörünü 
sürükleyici sektör olarak kabul etmiştir, Bü
tün bunların neticeleri olarak da sanayi sektö
rünün yıllık gelişme hızını % 12 olarak derpiş 
etmiştir. Buna karşılık, 1970 plânında, plân 
döneminin en düşük gelişme hızı meydana gel
miştir, Hattâ bu hız, 1962 den bu yana mey
dana gelen yıllık gelişme hızlarının en düşüğü
nün yarısı kadardır. Sanayi sektöründe geliş
me hızları, 1962 de yüzde 6,9; 1963 te yüzde 
8; 1964 te yüzde 8,6; 1965 te yüzde 8,9; 1966 da 
yüzde 10,6; 1967 de yüzde 12,6; 1968 de yüz
de 10; 1969 da yüzde 9,4; nihayet 1970 de de 
yüzde 3,6 olarak tahakkuk etmiştir. 

Bu rakamlar gösteriyor ki, sanayi sektörü 
gelişme hızında meydana gelen gerileme, plân 
hedeflerine göre yüzde 70 in üzerindedir. Bu 
mevzuda ısrarla, ciddiyet ve ehemmiyetle dur
mak gerekir. Ama bunun üzerinde duran Hü
kümet sözcülerine raslayamadık. Sebepleri 
üzerinde fikir ve kanaatlarını söyliyen, gerek
li tedbirler ortaya koyan konuşmalar duyama
dık. 

iktidar sözcüleri ile Hükümetin meseleyi 
üzerlerinden aşırmak ve görmemezlikten gele
rek, işlerin içinden çıkmak istedikleri bir mese
le de, sol akımlar karşısındaki tutumlarında 
görülmektedir. Komünizmle mücadele mesele
sinde; Hükümet sözcülerini son derece korkak, 
son derece çekingen ve son derece ürkek gör
mekteyiz. Bu mevzuda da, mazide büyük id
dialar ve bol vaitler dinlemiştik. Bilhassa Hü
kümet Başkanının eski konuşmaları ile bugün
kü tutumu arasında yüzde yüz fark vardır. 
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Hükümet Başkanı bu mevzuda, mazide son de
rece açık, kesin ve cesurdur. Bakınız, bu 
mesele hakkında geçmişte ne diyor: 

«Demokratik nizam, ancak kendi içinde 
münakaşa edilir. Demokratik nizam perdesi 
altında marksist münakaşaları yapılamaz. Bu, 
memleketi anarşiye götürür. Bu münakaşalar 
bugün yapılıyor. Türkiye bir karar vermiş
tir. Bu kararı 45 sene evvel vermiştir: Tür
kiye, komünist rejimin düşmanıdır. Bir 
umursamazlık ve aldırmazlık içinde olamaz, 
olamayız. Böyle bir şey gaflet olur. Sonra 
çok pişman oluruz ama iş işten geçer, milleti
miz böyle bir şeye razı değildir. Herkes ak
lını başına toplasın. Komünizm cennetinde 
yaşamak istiyenlere açalım kapıları, gitsinler 
bu memleketten. Komünizme müsamaha göster
mek, umursamazlık içinde bulunmak, bu mem
leketin kanunlarına ihanettir. «Komünizmi ne
rede bulursanız eziniz» diyen Atatürk'e ihanet
tir. Bu kadar büyük ihaneti yapanların laklı-
na şaşarım.» 

Daha eski günlere gittiğimiz zaman, Hükü-
met Başkanı bu mevzuda o kadar halssas ki, 
Üçüncü Koalisyon Hükümetinin düşürülmesi
nin bile sebeplerinden birini komünizme bağlı
yor ve diyor ki; 

«Diğer bir sebep ise; memlekette büyük bir 
huzursuzluk yaratılmıştır. Bu huzursuzluğun 
sebebi; aşırı cereyanların, bilhassa aşırı sol ce
reyanların aile, itibar, şeref, mülkiyet gibi mü
esses nizam üstüne koyduğu unsurlarına hiç ilgi 
gösterilmemiş, bunlarla hiçbir mücadeleye giri-
şilmemiştir.» 

Şimdi insaf izan ile düşünelim : Memleketin 
bugünkü hali ile Hükümetin tutumunu bu söz
lerle bir mukayese edelim. Neticeyi de ortaya 
koyalım. Devlet adamlığı, birtakım basit fikir
leri, parlak cümleler ve büyük iddialarla allayıp 
pullamak değildir. Devlet adamlarının söyledik
leri sözler, Devlet adamlarının ağızlarından çı
kanlar, aritmetiğin rakamları gibi, geometrinin 
çizgileri gibi açık ve net olmak ve hareketleri 
mutlaka bu sözlere uygun bulunmak lâzım gelir. 
Devlet adamlarımız bu mecburiyete uymadan ve 
bu şartları yerine getirmeden, bizim için hiçbir 
işte muvaffak olmak mümkün değildir. Unut
mamak lâzımdır M, en büyük köle, kendi ma
nevi cehaletinin, hedef ve prensip yokluğunun, 

inanç ve ahlâk mevzuunda belirli ölçülere sahi-
bolamamanm esiri olan kimsedir. (D. P. sırala
rından, «Bravo Korkmazcan» sesleri, alkışlar) 
Devlet adamları bu ölçülerin dışına çıkamazlar-
sa, ne kadar iddialar ortaya atılırsa atılsın, ka
nun ve nizamlarda ne kadar değişiklik yapılırsa 
yapılsın ve bunlar neye malolursa olsun, bir 
hayal perdesindeki şekillerin yer değiştirmesin
den ileri gidemez. Hürriyetin temelleri, ferdin 
karakterine dayandığı kadar, Devlet adamları
nın da ahlâk ve prensip ölçülerine dayanmalı
dır. (D. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Batı demokrasilerinde iddialariyle asla zıt-
laşmiyan bir davranış içinde pırıl pırıl samimi
yet, tertemiz ahlâk ölçüleri ve sağlam prensip
leriyle dimdik duran Devlet adamları vardır. 
Arkalarında bir sürü ölçüsüzlük, prensipsizlik 
ve suiistimal iddialariyle Devlet adamları dim
dik duramaz ve demokrasiye hizmet edemezler. 
(D. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

ıGünlük tecrübeler göstermektedir ki; baş
kalarının hayatı ve hareketi üzerinde en kuv
vetli tesiri yapan husus; Devlet adamlarının 
enerjik, prensip sahibi ve ölçülü olmalarıdır. 
Devlet adamlarında görülen doğruluk, ciddiyet 
ve çalışkanlık; daima başkalarına örnek olacak 
ve böyle Devlet adamları memleketleri için 
daima baş tacı edilmiş ve milletlerinin saadeti 
üzerinde müessir olmuş kimseler olarak tarihe 
geçeceklerdir. 

Muhterem milletvekilleri; 
Ümidi yitirmek kadar, milletler için telâfisi 

mümkün olmıyan bir felâket yoktur. Ümitsizlik, 
insan oğlunda en büyük haslet olan karakteri 
baştanbaşa değiştirir. Bu bakımdan Devlet 
adamlarının, milletin ümidini yok etmeye hak
ları yoktur. Bunun için de, sağlam karakterli ve 
kuvetli iradeli olmak gerekir. Unutmamak lâ
zımdır ki, kuvetli bir irade, sağlam bir karakter; 
her harekete hız, her teşebbüse can ve sahibine 
de sarsılmaz bir gelecek sağlar. 

Değerli milletvekilleri; Demokratik Parti 
adına ısrarla ve ehemmiyetle belirtmek isteriz 
ki; Devlet adamlarında doğruluk ve samimiyet 
her şeyin fevkmdledir. Doğruluk; bir Devlet 
adamında prensibin, karakterin ve hürriyet fik
rinin ruhunu teşkil eder. Bu, her Devlet adamı
nın birinci derecede mulhtacolduğu bir vasıftır. 
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Bugün ise; Türkiye'mizde mutlak dürüstlü
ğe, tarihin herhangi bir devresinde olduğundan 
çok dada fazla ihtiyaç vardır. Her meseleyi 
gayrıciddî bir şekilde ele almak, onlanları olma
mış gibi göstermek, varları yok yapmak, yahut 
ta olmıyanlan olmuş gibi kabul edip, birtakım 
yüksek perdeden rakamlar sıralamak, istatisti
ği eğip bükerek birtakım yanlış hedefler için 
âlet olarak kullanmak, ne Türkiye'ye ve ne de 
bunları yapanlara hiçbir şey kazandırmıyacak-
tır. 

Memlekette yaygın hale gelen suiistimal id
dialarına bir nebze dokunarak geçmek istiyo
rum : 

'Son günlerde Yüce Mecliste cereyan ©den 
hâdiseler ibret vericidir. Meclisten ve onun ko
misyonundan gizlenen dosya meselesi aydınlan-
mah ve bir noktada bağlanmalıdır. Hâlâ, mese
lenin müsebbipleri yerlerinde durmaktadır. Sa
dece bunun mesuliyeti bile, bir hükümeti Yüce 
Divana götürmeye yetecektir. (D. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri) Bu mesele mutlaka Yüce 
Meclise tekrar getirilecektir. 

Bakınız ıSamuel Smilesı ne demektir : 
«Cumhuriyet idarelerinde bile rüşvete ve nüfuz 
ticaretine karşı bir temayül, hattâ bir arzu var
dır. Para, birçok güçlükleri bertaraf, birçok 
güçlükleri de halleder. Fakat, uzun görüşlü 
Devlet adamları böyle bir inancın, idarenin ve
rimli olarak çalışmasını zayıflattığına ve halkın 
ahlâk standardını düşürdüğüne şahidolmuşlar-
dır.» 

Yine aynı yazar; «Siyasi hayatta mevki ve 
para çok aranan şeylerdir. Eğer bir mevki, dev
let hizmetinde bâzı kademelerden geçtikten son
ra elde edilmemişse, çok defa ahlâk sukutuna 
sebebolur.» Demektedir. 

Evet; bu dedikoduları kökünden kesip ata
cak bir yola gitmek mecburiyetindeyiz. Bu me
selenin daha fazla sürüncemede kalması müm
kün değildir. 

Muhterem milletvekilleri; Hükümet sözcü
lerini gençlik meselelerinde de huzursuz, ürkek 
ve çekingen gördük. Bu meseleyi en geniş ve 
son derece ciddî şekilde ele almak mecburiye
tindeyiz. Unutmıyalım ki; maddi bakımdan ne 
kadar ilerlemiş olursa olsun, millî ve ahlâki ba
kımdan sarsılmaz esaslara dayanmıyan ve ru
hunda mânevi kıymetlere yer vermiyen bir top-

I lumun, bugünkü karışık Dünya şartları içinde 
kötü akıbetlere sürükleneceği tabiîdir. Millî 
Eğitim sisteminin de; bu gayeyi göz önünde bu-
lundurmıyan, gençliğini millî karakterine ve 
ananelerine göre mânevi ve insani kıymetlerle 
teçhiz edemiyen bir memlekette, ilmin ve tek
nik bilgilerin yayılmış olması, hür ve müstakil 
yaşamanın teminatı sayılamaz. 

Şimdi, son 10 yılın gençlikle alâkalı hâdise
lerini fikirlerini, öğrettiklerimizi ve öğrendik
lerimizi düşünelim : 

Birtakım Bizans vâri oyunların içinde, bir
takım çürük ve paslı dolapların kanatlan ara
sında döndük dolaştık ve neticede yerimizde 
saydık. Bu 10 yıl içinde yeni fikirler mi getir
dik? Gençliğin örnek alacağı, panltısına kapı-

j lacağı ideal bir hayat mı yaşadık? Peşinden sü
rükleneceği, fikirlerine ve hareketlerine hayran 
olunacak büyük liderler mi yetiştirdik? Okul
larımız, terbiyecilerimiz, yazar ve gazetecilerimiz 
gençlerimize ne verdiler? Sadece maddenin sön
meye yüz tutan ışığında hafif hafif parlıyan, 
yarım, eksik ve bulanık bir istikbal değil mi? 
işte bugün sokaklan dolduranlar, dinamitli, 
bombalı, kanlı ve kinli gençler bunlardır. Kos
koca nesillerin enerjisi, ümidi ve hayali; gözle
rimizin önünde ve günlük hayatın çamurlan 
içinde eriyip gitmekte, uçup unutulmaktadır. 

Şu tenkid ettiğimiz, kızdığımız, öfkelendiği
miz gençler nereye gitmektedir? Hergün, her 
saat ümitleri, hayalleri, idealleri, inanç ve arzu
ları kötü ellerde, ehliyetsiz ve basiretsiz ellerde 
tahribediliyor, birtakım demagoglar tarafın
dan sömürülüp tüketiliyor. Hovardaca, hoy
ratça insafsızca, hattâ ahlâksızca harcanıp biti
riliyor. Nerede Devlet adanılan, nerede terbi
yeci ve ahlâkçılar? Eğer Türkiye var olarak 
kalacaksa, dünyanın şartlanna uymak mecbu
riyetindeyiz. Bunun da tek yolu vardır: Genç
liğin iyi yetişmesi, millî değerlere uygun ola
rak yetiştirilmesidir. 

Bu yolda Hükümet maalesef birtakım rakam 
* kalabalıklannın dışında birşey getirmemekte

dir: «Şu kadar ilkokul açtık. Şu kadar orta
okul ve lise açtık. Şu kadar yüksek okul ve üni
versite kurduk» iddialan açık bir mâna ifade 
etmemektedir. Mühim olan, bunların kurulması 
değil, içinde okutulan bilgilerdir; gençlerin ye-

l tiştirilmeleridir. Bugün nasıl yetişiyorlar? 5 yıl 

I 
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10 yıl sonra nasıl yetişecekler? Bütün Dünya, 
bunun tetkiki, hesabı ve organizesi için çalış
maktadır. Biz bu işin neresindeyiz, sayın Hü
kümet? 

Değerli milletvekilleri; Hükümet sözcüleri
nin üzerinde ciddiyetle durmadığı meselelerden 
birisi ,de, köy ve köylü meselesidir. Adalet Par
tisi, köy ve köylü için güz3İ sloganlar getirmiş 
bir partidir. Fakat bütün bunlar bugün 
slogan olarak kalmıştır. 

Demokratik Parti Grupu olarak bâzı nok
talar üzerinde ısrarla durduk. Ne yazık ki, hiç
bir cevap alamadık. 

Şunu da açıkça ifade etmek mecburiyetin
deyiz M, bugün Türkiye'de baskı grupu ku
rabilen, yürüyüş yapabilen, direnişe geçebi
len herkes az veya çok bir şeyler almak
tadır. Fakat Türk köylüsünün en haklı dâ
valarına, en mâkul isteklerine ve en ölçülü 
şikâyetlerine bütün kapılar kapalı ve bütün ku
laklar tıkalıdır. Hiçbirine yeterli alâka gösteril
memektedir. Biz bunlardan sadece birkaç 
tanesine işaret edeceğiz. 

Bugün köylünün kullandığı bütün mallara 
zam yapılmıştır. Kaput bezinden basmaya, 
gübreden traktöre kadar her şeyin fiyatı art
mıştır. Üstelik bu zamlar büyük zamlardır. 
Meselâ gübrede bu fiyat artışı yüzde 20 den 
yüzde 60 a kadar değişmektedir. Traktörde 
ise, yüzde 40 civarında bir artış olmuştur. 
Bu durumda bizim çiftçi ve köylümüz, rakibi
miz olan Ortak Pazar çiftçi ve köylüsünün 
mahsulü ile nasıl rekabet edecektir? Bu mev-
zudaki sorular da cevapsız kalmıştır. 

Huzurlarınızda yanlış bir kanaate daha işa
ret etmek isterim. Bu durum bilhassa Hükü
met Başkanının radyo konuşmaları ile alâka
lıdır. 

Akaryakıta zam yapıldığı zaman durum 
Avrupa fiyatları ile mukayese edilerek, mü
dafaa edilmeye çalışıldı. Bu tutum millete 
yanlış bilgi vermenin en güzel örneğidir. 

Değerli milletvekilleri, bütün dünyada ulaş
tırma piyasasına iki faktör tesir eder. Bi
rincisi akaryakıt fiyatları, ikincisi de vasıta 
fiyatlarıdır. Her memlekette bu iki fivat ara
sında bir muvazene kurulmuştur. Meselâ Av
rupa ile Türkiye'yi mukayese ederken sadece 
akaryakıt fiyatlarını mukayese edemezsiniz, 

Ederselıiz halkı aldatmış olursunuz. Hem va
sıta fiyatlarının, hem de akaryakıt fiyatları
nın mukayesesi gerekir. Zira Avrupa'da akar
yakıt fiyatları pahalı, vasıtalar ucuzdur. Biz
de ise aksi varittir. Vasıtalar pahalı, akar
yakıt fiyatları ucuzdur. Böylece, arada bir 
muvazene kurulmuştr. Siz a,karyakıtı Avrupa 
ayarına çıkartırsanız, na,kliye fiyatlarına da 
büyük zamlar gelecektir. Üstelik son yıl 
içinde vasıta fiyatları da ayrıca büyük artış 
göstermiştir. 

Değerli milletvekilleri, bütçe esnasında ko
nuşan Hükümet sözcülerinin, üzerinde çok 
durdukları bir mesele de, devalüasyon mari
fetleri ve faziletleridir. Meğer devalüasyon 
ne gibi sihirli değnekmiş. Bakınız neler ya
pacakmış devalüasyon.. Sayın Sanayi Bakanı 
neler söylüyor bu mevzuda.. 

«1. Geleneksel ihraç mallarımızın satışı
nı bağlıyacaktır. 

2. Yaş mevya, sebze ihracını teşvik ede
cektir. 

8. Döviz ziyamı önliyecekir. 
4. ithal taleplerini kısıtlıyacaktır. 
5. Sanayi mamullerinin dış pazara çık

masını sağlıyacaktır. 
6. Döviz gelirlerini artırmak için bütçe

den yapılan yardımları ortadan kaldıracaktır. 
7. Tarım ürünlerinin stoklarını eritecek

tir.» 
Daha bir sürü madde sıralanmış, insan hay

ret ediyor, acaba bunlar, hakikaten bu gibi 
iddialara inanıyorlar mı, yoksa inanacakların 
bulacağını mı zannediyorlar diye. Ha
kikatte bunların çok az kısmı devalüasyonla 
yerine 'getirilecek hususlardır. Devalüasyon
dan sonra ne satacağız da, bütün bunlar ger
çekleşecek, bunları bilmek isteriz. Halbuki 
1946 ve 1958 devalüasyonlarının neticeleri mey
dandadır. Türkiye'nin bugünkü şartları, o ta
rihteki şartlara tam benzememekle beraber, 
ekonomimizin esas yapısı içinde bulunduğu
muz problemler bakımından pek çok noktalar
da benzerlikler bulunmaktadır, ihracatımızın 
büyük kısmı zirai mahsule dayanmaktadır. 
Mahsullerimiz içinde dinamik maddeler yok
tur. ihracatımız geleneksel mahsullere dayan
makta ve geleneksel usullerle yapılmaktadır. 
Sanayi mamullerimiz yönünden, gerek fazla ka-
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pasite yokluğu, gerekse fiyat yüksekliği bakı
mından, fazla bir ümitle ihracatımızın süratle 
artırılacağına inanmak güçtür. Yeni kabul edi
len Personel Kanunu ve içinde bulunduğumuz 
toplu sözleşme sistemi Devlet giderlerinin nor
mal bir ölçü içinde tutulacağı intibaını verme
mektedir. Dış borçlarımız birdenbire artmış 
ve faiz yükü ağır bir şekilde yükselmiştir. Ya
tırımların maliyeti artmış ve bundan önce kuru
lan tesislerle, bundan sonra kurulacak tesisler 
arasında farklılık meydana gelmiş, bu durum 
yeni kurulacak sanayi tesislerini eskileri ile re
kabet edecek durumdan çıkarmıştır. Devalüas
yon dolayısiyle yabancı sermayenin varlığı suni 
olarak artırılmıştır. Bu durum, yerli sermaye
nin ortak teşekküller kurmasını köstekliyecek 
mahiyette olup ilerde transferler yükünü artı
racak bir durum yaratmıştır. Bugün Türkiye'
de halkın tasarruflarını değerlendireceği bir sa
ha ve buna uygun bir vasat yoktur. Bu bakım
dan halk, tasarruflarını daha ziyade bina ve ar
sa gibi sahalara ve istihlâke harcamaktadır. Her 
iki temayül de Türkiye'yi istihsalinden fazla is
tihlâk eden bir memleket haline getirmiştir. Bü
tün bu şartlar istihsal maliyetini ve istihlâki yu
karı doğru itiyor, bu ise ödeme dengesini menfi 
sonuçlara götürecek bir husustur. 

Temennimiz, en kısa zamanda yukarıda da 
bir parça üzerinde durduğumuz gibi, çeşitli ver
gi rejimlerinden bağlıyarak, maliyet düşürücü 
tedbirlerin alınması, ihracata dönük sanayiin kı
sa zamanda kurulması, kurulmuş olanlarda ise, 
kalite, standart verim ve istihsal yükseltmeleri
nin yapılması, ihracata dönük ve dış gelirleri 
artırıcı mahiyette yatırımlara, tedbirlere, orga
nizasyon ve teşebbüslere hız verilmesi, sağlam 
para politikasının devalüasyon ve enflâsyonla 
değil, başka şartları bulunduğunun anlaşılması, 
ancak parada meydana gelecek istikrar ile me
selelerimizin halledileceğine inanılması ve bu
nun tedbirlerinin getirilmesi, ayrıca, siyasi ve 
idari huzurun sağlanmasıdır. 

Bunların söylendiği kadar kolay olmadığını 
bilmekteyiz. Ancak mümkün olmadığına ina
nanlardan da değiliz. Yalnız devalüasyondan 
sonra zamların furya halinde yapılması ve Ma
liye Bakanının izahı, durumun maalesef henüz 
tam mânasiyle anlaşılmadığını göstermektedir. 

Hükümet sözcülerinin konuşmalarından an
ladığımız diğer önemli bir nokta da, bu sözcü
lerin beş yıllık plânları, yıllık programları ve 
liderlerinin konuşmalarını unutur görünmeleri
dir. Şöyle ki, meselâ hususi teşebbüs hakkında 
Sayın Hükümet Başkanı bakınız ne diyor : 

«Karma ekonomi dünyanın hiçbir demokra
tik memleketinde devamlı bir ekonomik düzen 
değildir. Karma ekonomi bir intikal düzenidir. 
Bir geçiş nizamıdır. Bu düzen sonunda muhak
kak bir hedefe varacaktır. Bu hedef, bizim için 
ferttir. Ferdin saadeti, refahı, zenginliği, huzu
ru, emniyet ve istikrarlı bir hayata kavuşması
dır. 

Şimdi Cumhuriyet Halk Partisine soruyo
rum; sizin nihai hedefiniz nedir? Devlet mi, 
fert mi?» 

Bu konuşmadan anlaşıldığına göre karma 
ekonomi muvakkattir. Sonunda hususi teşebbü
se dönüşecektir. İkinci Beş Yıllık Plânda da 
imalât sanayiinin, uzun vâdede hususi teşebbü
se bırakılacağı açîkça yazılıdır. Baknız plân ne 
diyor : 

«ikinci Beş Yıllık Plân döneminde imalât 
sektörü gelişimin uzun vâdede esas olarak özel 
sektöre bırakılmasını sağlayıcı bir politika iz
lenecektir. Kamu kesimi başlamış olduğu ya
tırımlarını tamamlıyacak, elindeki üretim ka
pasitelerini ekonomik olarak niteliklerini koru
mak için artıracak ve daha verimli kullanacak
tır.» 

Bunun mânası ortadadır. Mesele bunlarla 
da kalmıyor. 1971 programı daha açık olarak 
şunları yazıyor : 

«Özellikle pil ve akümülâtör dallarında aşı
rı bir kapasite mevcut bulunmaktadır, ihra
catın yüksek düzeylere çıkamaması nedeni ile 
bu kapasitenin değerlendirilmesi mümkün ola
mamıştır. Pil üretimi için depolarizör hammad
denin ithali yurt içinden temin edilebildiği 

-gerekçesiyle kısmen önlenmiş durumdadır. 
Yerli hammadde ıslah edilememekte ve pil ma
liyetleri de yüksek olmaktadır. Uygun mali
yetlerle kaliteli pil üretimi için imalâtçılara 
her şeyden önce yeteri kadar elverişli ham
madde temininin düşünülmesi gerekir.» 

Bütün bunlara rağmen Makina Kimya En
düstrisi pil ve akü fabrikası yapmaya kalkmak
tadır. Sayın Bakanın konuşmasından öğren-
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diğimize göre, biri Antalya'da, birisi de Osma
niye'de olmak üzere 24 milyon civarında iki 
fabrika kuruluyor. Bu fabrikalar beş yıllık Plâ
na, 1971 Programına ve Hükümet Başkanının 
karma ekonomi tarifine aykırıdır. Zira bugün 
Türkiye'de her iki sanayi çeşidinden de husu
si teşebbüse ait fabrikalar vardır, hattâ fazla 
kapasite vardır. 1971 programında da bu açık
ça ifade edilmiştir. Yine Aynı Bakanın büt
çe konuşmasından daha başka şeyler de an
lamış olduk. 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, 8 dakika
nız var, onu da hatırlatayım. 

DEMOKRATİK PARTİ GRUPU ADINA 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Toplu
yorum Sayın Başkan, 

Sayın milletvekilleri, 1971 yılı Bütçe tasarı
sının müzakeresi esnasında da müşahede et
miş bulunuyoruz ki, bugün Türkiye her gün bi
raz daha ağırlaşan siyasi,, iktisadi ve moral bir 
çözülmenin içindedir. Ciddî, ilmî ve kesin ted
birler alınmazsa bu durum kısa zamanda çö
küntü haline gelecektir ve ondan sonra alına
cak tedbirler de fayda vermiyecektir. . 

Büyük bir şuur ve inançla demokrasi mü
cadelesine atılmış olan Türk milleti şahıs ve 
zümre hâkimiyeti yerine insan haysiyetinin 
kutsallığı ve hukuka dayanan devlet idaresi
ni bu hedefi gerçekleştirmenin vazgeçilmez tek 
yolu olarak seçmiştir. Halbuki iktidarın başı 
ve etrafında bulunanlar aldıkları kararlar ve 
yaptıkları hareketlerle demokratik ve müessir 
devlet anlayışını ve devlete olan itimadı her 
gün bir kademe daha yıkma yolundadırlar. 

Bu itibarla bugün memleket gittikçe şid
detini artıran iç çekişmeler, bölünmeler ve kav
galarla büyük bir huzursuzluk ve istikrarsız
lığa doğru sürüklenmektedir. 

iktidarının başının, aczini ve kusurlarını ört
mek için daima millî müesseselerimizi suçlama 
yolunu seçmesi ve bunlarla iyi münasebetler 
kurmak istememesi kanunlara saygı ve nizam 
fikrini zaafa uğratmış ve idarenin hemen her 
kademesinde ölçü ve otorite ortadan kalkmış
tır. Böylece mevcut iktidar dürüst, makûl, eh
liyetli, âdil ve müessir bir yürütme gücü ve 
vasfından mahrum hale gelmiştir. 

Memleketin her tarafına yayılan ve idari 
kademelerin çeşitli dallarına sıçrama istidadı 

da gösteren yolsuzluk ve suiistimal iddiala
rı vatandaşlarda iktidara karşı itimat ve gü
ven hissini kökünden sarsmış ve idari meka
nizmada alınacak tedbirleri tesirsiz hale ge
tirmek mertebesine ulaşmıştır. Vatandaşlar ve 
teşekküllerde Hükümete ve bilhassa onun ba
şına itimat ve güven duygusu ortadan kalk
mıştır. 

Memlekette toplum içinde ve nesiller arasın
da millî bünyemizi dağıtma ve yıkma kuvvet
leri hızlı bir şekilde gelişmekte ve yayılmak
tadır. Bunun yanında koruyucu, yapıcı ve ona
rıcı güçler her gün biraz daha zayıflamakta, 
yıpranmakta ve ortadan çekilmektedir. 

Bu şartlar altında görülmektedir ki; Dev
letin çatısını teşkil eden düşünce ve duygular 
birer birer yıkılmakta, yavaş yavaş dağılıp 
erimektedir. Her toplumda müşterek gayret
lerin başlıca muharriki olan ahlâk ve mânevi 
kuvvetler her gün biraz daha sarsılmaktadır. 
Böylesine bir vasatta ve böyle bir iktidar ta
rafından alınan son malî ve ekonomik karar
lar,, yanlış ve noksan tedbirler, milletimizin 
bünyesinde derin ve tedavisi güç yaralar aç
mıştır. Bilhassa hazırlıksız, tedbirleri ve neti
celeri düşünülmeden alman devalüasyon kara
rı iş âleminde, gelişmekte olan sanayiimizde, 
işçi, esnaf, köylü ve çiftçilerimizle dar gelirli 
vatandaşlarımız hayatında ayırıcı ve yıkıcı te
sirler icra edecek bir mahiyet taşımaktadır. 

Bugünkü malî ve ekonomik sıkıntıların 
âmili ve menşei olan ve 1970 bütçesini denk
leştirmek gerekçesi ile çıkarılan vergi kanun
ları her kademedeki vatandaşı yeni sıkıntılar
la karşı karşıya getirmekle kalmamış, vergi 
sistemimizi de içinden çıkılmaz hale getirmiş
tir. Bu kanunlar normal vergi kanunları va
sıf ve anlayışının ötesinde vatandaşın meşru 
servetine ve hattâ mülkiyet müessesesine el 
uzatma mahiyetindedir. (D. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) Bu mahiyeti ile bilhassa orta 
ve küçük müteşebbislere ve bu vasıftaki vatan
daşlara çok ağır ve çekilmez yükler getirmek
tedir. 

Ayrıca bu kanunların tatbikatında Devletle 
o vatandaş ve Devletin çeşitli müesseseleri ara
sında büyük anlaşmazlıklar doğacak ve vatan
daşın Devlete ve idareye olan güvensizliği bir 
kat daha artacaktır. 
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Takip edilen malî ve ekonomik politikanın 
neticesi olarak yapılan Hükümet zamları ve yü
rütülen kontrolsuz, hesapsız tatbikat fiyat ar
tışlarını büyük ölçüde hızlandırmış ve daha da 
hızlandıracaktır. Bütün bu unsurlar hayat 
pahalılığını artırmış, geçim sıkıntısını meyda
na getirmiş ve karaborsaya yol açmıştır. Zaten 
sıkıntı ve huzursuzluk içinde bulunan memur 
vatandaşlarımızın dertlerine deva olarak geti
rilmiş bulunan Personel Kanunu daha tatbika
ta geçilir geçilmez fonksiyonunu ifa etmek
ten uzaklaşmış ve şimdiden memurlar arasın
da ve âmir - memur münasebetlerinde yeni ada
letsizlikler meydana getirmiş ve geniş yaralar 
açmıştır. 

Değerli milletvekilleri, 
îşte bu şartlar altında ve bu hale gelmiş 

bir Hükümetin bütçesini müzakere ediyoruz. 
Bu bütçeye Demokratik Parti olarak kımızı 
oy vereceğimizi arz ederken Yüce Heyetin 
değerli üyelerini Grupum adına en derin say
gılarımla selâmlarım. (Demokratik Parti sıra
larından «Bravo» sesleri,, alkışlar) 

BAŞKAN — Söz Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupunun. Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adı
na Sayın Kemal Demir, buyurun efendim. (C. 
H. P. sıralarından alkışlar) saat : 10,06. 

CUMHURİYET HALK PARTİ GRUPU ADI
NA KEMAL DEMİR (Bolu) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

1791 bütçe müzakerelerinin sonunda size 
C. H. P. Grupunun görüşlerini özetlemeye ça
lışacağım. 

1960 yılı siyasal hayata hâkim olan konular 
bakımından bir dönüm noktası olmuştur. 1960 
öncelerinde siyasal partiler arasındaki tar
tışmalar Anayasa meselesiydi. Uygulanmakta 
olan 1924 Asayasası çok partili hayata önce
den hesaplanması mümkün olmıyan birtakım 
sürtüşmelere yol açmıştı. Aslında bunu tabiî 
görmek lâzımdı. Çünkü 1924 Anayasası 600 yıl
lık Mutlakıyeti yıkarak onun yerine Millî İra
deyi getirmiştir. 1924 Anayasasını yapanların 
temel endişesi egemenliği ilk defa olarak ka
yıtsız şartsız millete devretmekti. Egemenliğin 
Osmanlı Hanedanından koparılıp tamamiyle 
millet eline verilmesi gerçekten Atatürk dev
rimlerinin en zoru ve en değerlisi olmuştur. 
100 yıllık bir mücadele sonunda elde edilen bu 

devrim öylesine önemliydi M, millete tanınan 
egemenliğin kullanılışı üzerinde tedbirler al
mak ihtiyacını 1924 Anayasasını yapanlar duy
mamışlardı, ama, çok partili hayata girdikten 
sonra, 1950 sonlarında, Anayasanın «Egemen
lik, kayıtsız şartsız milletin olduğu» hükmünü 
o zamanın iktidar partisi çoğunluğun mutlak 
hâkimiyeti olarak anlamış ve o şekilde uygula
maya başlamıştır. 

Millet iradesini sadece kendi çoğunluğunun 
iradesi olarak kabul eden anlayışın doğurdu
ğu ıstırap verici olayları milletçe hâlâ hatırla
ma. 

Egemenliğin çoğunluk iradesi olarak kul
lanılışını sınırlamak ihtiyacını o ıstırap verici 
olaylar hazırlamış ve politika tartışmaları Ana
yasa meseleleri üzerinde yoğunlaşmıştır. 

1961 Anayasası, bu çeşit tartışmaları, getir
diği sistemle büyük ölçüde halletmiş ve mil
letin egemenliğini, Anayasanın koyduğu esas
lara göre, yetkili organlar eliyle kuullanması 
hükmünü getirmişti. 

işte bu anlayışın sonucudur ki, Anayasa 
müesseseleri, özerklik ve muhalefet partilerinin 
hakları teminat altına alınmış ve işler hale ge
tirmiştir. 

Sayın milletvekilleri; 
1961 Anayasası çok partili hayatın ilk uy

gulama döneminde ortaya çıkan meselelerin 
hallinden öteye önemli bir değişiklik daha ge
tirmiştir. 41 nci madde ile iktisadi, sosyal ve 
kültürel kalkınmayı, demokratik yoldan ger
çekleştirmek amaciyle millî tasarrufu artırmak, 
yatırımları toplum yararının gerektirdiği ön
celiklere yöneltmek için kalkınma plânları 
yapmayı Devlete ödev olarak vermiştir. Böyle
ce iktidardaki siyasal partiler için Anayasanın 
gösterdiği hedefler istikâmetinde kalkınma 
plânları hazırlamak, kendi ekonomik ve sosyal 
görüşlerini bu plânlarla gerçekleştirmek bir 
zorunluk olmuştur. 

Bilimsel şekilde kalkınma plânı hazırlama
nın ilk adımı o ülkenin içinde bulunduğu ko
şulların imkân ve kaynaklarının bir objektif 
sadakatiyle tesbitinde başlar. Bunları görme
den ve bilmeden ciddî bir plân hazırlama ola
nağı bulunamaz, ilk plânlama çalışmaları ile 
Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullar tesbit 
edilmiş ve gerçekten çok öğretici sonuçların 
alındığı görülmüştür. ' 
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Bu ciddî çalışmalar ortaya koymuştur ki, 
Türkiye'nin mevcut düzeni yer yer temelinden 
bozuktur,, işlememektedir ve bu hali ile kal
kınmayı, her türlü hızlı gelişmeyi önleyici ni
teliktedir. Artık, toplum düzeninin işlemiyen, 
kalkınmayı önliyen kesimlerinde Anayasa ışı
ğında toprak ve eğitim düzeninin değiştiril-
Lissi, sosyal güvenlik ve işçi haklarının sağlan
ması, tarımda çalışanların emeğini değerlendi
recek tedbirlerin alınması gibi, köklü deği
şiklikler yapmak ihtiyacı, hattâ zorunluluğu 
çok daha belirgin biçimde ortaya çıkmıştır. 

Aslında C. H. P. için plânlı kalkınma yeni 
bir kavram değildi. 

Cumhuriyetin kendini toparlama dönemin
den sonra beşer yıllık kalkınma plânları yap
mış ve bunları da başarı ile uygulamıştı. Son
raki gelişmeler hep bu dönemde atılan temel
ler üzerinde olmuştu. 

C. H. P. 1960 sonrasında politikasını bu
günkü düzenin bozuk, işlemiyen kesimlerinin 
ortaya çıkarılması, nedenleriyle tartışılması ve 
kalkınmayı gerçekleştirmek için hangi kesim
de,, hangi değişikliklerin yapılması gerektiği 
üzerinde yoğunlaştırmıştı. 

Böylesine bir politika her şeyden önce bi
limsel bir gerçeğin ifadesiydi. Yer yer bozuk, 
işlemiyen, geleneksek eski bir temel üzerine 
çağdaş bir yapı oturtmak elbetteki mümkün 
değildi, olamazdı. Üretim ilişkilerinde, sosyal 
yapıda, halk yararına köklü değişiklikler ya
pılması zorunluydu. 

Şehirleşmiş sınai bir toplum kurmanın yolu 
her türlü feodal ilişkilerin tasfiyesinden, Ana
yasanın öngördüğü reformların ve sosyal ada
letin gerçekleştirilmesinden geçiyordu.. 

O. H. P. bu yola güçlüklerini bilerek gir
mişti. Sayıları az da olsa iktisaden güçlü olan 
ve bu gücünü düzenin bozukluklarından alan 
mutlu bir azınlığın karşısına diMlecieğini, onu 
engellemeye çalışacağını ve bunu sağlamak 
için her yolu makbul sayacağım elbetteki bi
liyordu. 

Ancak, O. H. P. si memleketimiz için doğru 
saydığı yolda, her türlü zorluklarına rağmen 
başarılı olma gücüne de sahibolduğunu bili
yor ve bu inançla cesaretle ciddî memleket so
runları üzerine eğiliyor, bunun savaşını veri
yordu. 

A. P. ise kalkınma için bugünkü bozuk dü
zende köklü, yapısal değişiklikleri zorunlu gör
müyor; fabrikalar, barajlarla özenilen düzeye 
çıkabileceğini sanarak hesaplarını ona göre 
yapıyor, ona göre uyguluyordu. 

1965 te tek başına iktidara gelme imkânı m 
bulan A, P. nin bu yanlış politikası Türkiye'ye 
ekonomik ve sosyal kalkınmasında altın değe
rinde yıllar kaybettirmiştir. 

Hatalı bir politikanın böylesine İsrarla uy
gulanmasından doğan buhranların ağırlığı, as
lında gelecek kuşakların dâhi taşımada zor
luk çekeceği bir düzeye yükselmiştir. 

Sayın milletvekilleri; 
Demokratik düzende plânlı kalkınmanın ilk 

gereği nasıl ki memleket gerçeklerine uygun 
plân hazırlamakla başlarsa, bunun ikinci gere
ği de bu plânlara uygulamada bağlı kalmakla 
devam eder. 

Birinci Beş Yıllık Plân C. H. P. nin içinde 
ve başında bulunduğu hükümetler zamanında 
hazırlanmış ve çoğunluğu o hükümetler dönemin-
da uygulanmıştır. 

ikinci Beş Yıllık Plân ise A. P. nin İktidarı 
zamanında hazırlanmış olup, uygulanması de
vam etmektedir. 

Biz gerek Birinci ve gerekse ikinci Beş Yıl
lık Plânı ve bu plânın getirdiği ilke ile hedef
leri daima memleketin ekonomik ve sosyal kal
kınması için esas almışızdır. 

ikinci Beş Yıllık Plânda farklı görüşlerimiz 
elbetteki vardır. Bu plânın A. P. felsefesinin iz
lerini taşıdığını, biz plân müzakerelerinden be
ri söylüyoruz. Ancak, bugünkü sıkıntımız İkin
ci Beş Yıllık Plân üzerinde bir tartışmadan zi
yade A. P. sini kendi hazırladığı plânın ilke
lerine doğru çekmeye çalışmaktan gelmektedir. 

Bütçeler üzerindeki tartışmalarda genellik
le biz siyasi iktidara gerek planlardaki ve ge
rekse imzalarını taşıyan yıllık belgelerdeki ger
çekleri kabul ettirebilmenin savaşını veriyoruz. 

Bu gerçekleri kendi belgelerine dayanarak 
anlatmaya çalıştıkça her defasında hırçın tep
kiler,, haksız, yersiz ve ucuz suçlamalarla karşı
laşıyoruz. 

Resmî belgelerin altına imza atan A. P. Hü
kümeti, nedense bu belgelerde dâhi belirtilen 
gerçekleri söylemekten ve uygulamaktan ka
çınır, bu gerçekleri söyliyenleri ise suçlamada 
sakınca görmez. 
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- Aslında bu belgeler plânlama uzmanları ta
rafından hazırlanır. Bu uzmanlar genellikle bi
lim adamlarıdır. Bir bilim adamının ahlâk öl
çülerini yitirmeden, bilimsel gerçekleri saklı-
yabilmesi elbetteki mümkün değildir. Kaldı ki, 
ülkede başka bilim adamlarının da bulunuşu, 
bu gerçeklerin gizli kalmasını önler ve onları 
aydınlığa çıkarır. 

Bilim adamlarınca hazırlanan ve Hükümet
çe imzalanan yıllık programlar, zaman zaman sı
kıntılı bir dille de olsa Türkiye'nin gerçekleri
ni ilmî deyimler altında belirtmekte ve siyasi 
icrayı uyarmaktadır. 

Hizmetlerdeki aksamaları belirten bu bel
geler genellikle düzendeki bozuklukları orta
ya koyarak, tercihlere imkân vermekte, ancak 
kendi tercihlerini siyasi iktidarın felsefi isti
kâmetinde yapmaktadır. 

Bunu daima hoşgörü ile karşılayıp, felsefe
sine temelden karşı olduğumuz A. P. İktidarı 
ile bu konudaki tartışmamızı kendi belgele
rinde belirttikleri gerçekleri esas alarak yap
maya çalıştık. 

Bozuk düzenin resmî belgelerde belirtilen 
yönlerini düzeltmek hususunda A. P. iktidarı 
ile ayrı çözüm yollan düşünmüş olmamış bizi 
şaşırtmaz. 

Bu görüşlerimizin f arkhlığmdan doğmakta
dır ve bir ölçüde anlaşılır yanı vardır. Ancak 
bizim sıkıntımız,, A. P. iktidarına kendi imza
larını taşıyan belgelerdeki temel düzen bo
zukluklarının mevcudiyetini kabul ettirmek
ten gelmektedir. 

Her bütçede olduğu gibi, bu bütçeninde mü
zakeresi süresince arkadaşlarımız çeşitli ana-
konularda A. P. iktidarına daha önceki yıllar
da da anlatmaya çalıştığımız gerçekleri bir ke
re daha anlattılar. Hatalı tutumlarının belgeleş-
miş örneklerini verdiler; ama üzülerek gördük 
ki, bu iktidara zaman zaman kendi uzmanlarının 
dile getirdiği bozuklukları dâhi kabul ettirmek 
mümkün, olmamaktadır. 

Şimdi 1971 bütçe görüşmelerinin tamamlan
mak üzere olduğu bugünde, daha önceki büt
çelerde ve 1971 bütçesinde açıkladığımız gö
rüşlerimizi ve uygulamada alınmış olan sonuç
ları resmî belgeleri ile değerlendirerek özetle
meye çalışacağız. 

Sayın milletvekilleri; Türkiye nüfusunun 
büyük çoğunluğu tarımla geçinen bir ülkedir. 

Tarımda öngörülen yıllık % 4,1 artış hızı eko
nomik kalkınmamızın en etken kesimi olarak 
hesaplanmıştır. Millî sanayie geçişin en güç
lü ayağı tarıma dayanmaktadır. Dış ticarette 
bir türlü sağlanamıyan denge ümidini tarım 
ürünlerinin ihracından gelecek dövizlere bağ
lamış bulunmaktadır. 

Oysa tarımsal gelişmemiz, hâlâ kaderini 
hava şartlarının etkisinden kurtaramamış, yıl
lık hedeflerin çok gerisinde kalmış olmanın 
yanında, adaletsiz bir toprak düzeninin mevcu
diyeti nedeniyle, adaletsiz bir gelir dağılımına 
da yol açmıştır. 

Türkiye'de çiftçi nüfusunun % 40 ı işlene
bilen toprakların % 82 sini, % 60 ı ise ancak 
% 18 ini işleyebilmektedir. 

Bu toprak düzeninde yer yer az sayıda 
insanın elinde fazlası ile geniş topraklar çok 
sayıda insanın elinde d« geçimlerini sağlryamı-
yacak kadar küçük topraklar mevcuttur. 

Şimdi bakınız, daha önceki bütçede sözcü
lerimiz bu konuda neler söylemişler; 

«Topraksız köylünün işlediği toprak verim
li olamaz. Çünkü, işlediği toprak kendisinin 
değildir; çocuğuna, torunlarına kalmıyacak-
tır. Onun için o toprağa gereği gibi bakma
maktadır, yatırım yapmamaktadır, istese de 
yatırım yapacak gücü kendinde bulamamakta
dır. Küçük topraklarda memleketimizde koo
peratifler yolu ile işletmecilik ve pazarlama 
henüz gelişmediği için verimli olamamaktadır. 
Çünkü, işletme maliyeti yükselmekte, üstelik 
gereği kadar makinalı tarıma geçilememekte
dir. Küçük toprak sahibi köylü yeterince 
kredi de bulamadığından, toprağını daha ve
rimli kılacak tedbirler alamamaktadır» 

«Tarımdaki gelir ve verim düşüklüğnün, 
köylüler arasındaki sefaletin başlıca nedeninin, 
toprak dağılımındaki dengesizlik ve adaletsiz
lik olduğunu, daha bilgili tarımın, daha iyi 
tohumluğun, daha iyi gübrelemenin, daha iyi 
sulamanın, daha çok makinalaşmanın, yanısı-
ra toprak düzenini değiştirici, sosyal bakımdan 
daha âdil, ekonomik bakımdan daha dengeli ve 
yeterli hale getirecek bir toprak reformunun 
yapılması şarttır.» 

Yine, C. H. P. olarak yıllar yılı, «köylüler 
ancak gerçek kooperatifçilik yolu ile ihtiyaçla
rını ucuza temin edip, maliyetlerini düşürebi-
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lirler. Kooperatifçilik yolu ile tarım makina-
Jarrnı ortaklaşa kollanıp, mıakinalı tarıma ge
çebilirler. Ürünlerini topluca pazarlıyabilir-
ler. Gerek bu yolla, gerekse âdil bir vergi po
litikası ile tefeciden kurtulup borç yükünü 
üstlerinden atabilirler.» dedik. 

Bütün bunları yalnız biz söylemedik, memle
ketin düşünürleri, uzmanları, aydınları, uya
nık çiftçileri, üreticileri de söylediler. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı uzmanları 1971 
Programında kapalı ürkek deyimler altında da 
olsa aynı gerçekleri tekrarladılar. 

A. P. iktidarı kendi görüşlerini bu bilimsel 
gerçeklere tercih etti. Uygulamalarındaki ba
şarısız sonuçların yıllık programlarda önüne 
getirilmesi dahi onu uyarmadı. 

ikinci Beş Yıllık Plânda öngördükleri % 
4,1 tarımsal gelir artışı, her yıl bu hedefin ge
risinde kalmada yarışa girdi. 1968 yılında plân 
hedefinden % 2,3, 1969 yılında % 4,3 noksan 
gerçekleşme görüldü. 1970 te ise iki yü önce
ki seviyeye ancak gelinebildi. 

Ürün vasıf ve kalite yetersizliği, tasnif, 
değerlendirme ve ambarlama telislerinin ku
rulmamış olması nedeniyle tarımsal ihracat is
tenilen seviyeye ulaşamadı. 

Plânlama yıllık programlarda, «Tarım sek
töründeki yatırımların üretimi artırıcı belirli 
projeler çerçevesine toplanamayışı, dağınık uy
gulama düzeni, gelişmeyi olumsuz yönde etki
lemiştir» demiş olmasına rağmen, A. P. iktida
rı kötü hava şartlarını tek etken olarak gös
termede ısrar etti ve artık Türkiye'de tarım
sal kalkınmanın hava şartlarının tesadüflerine 
terkedildiği anlaşıldı. 

Şimdi yeni yeni tarım reformu adı altında 
da olsa toprak düzeninin bozuk olduğu gerçeği 
ifade edilmekte ve gereğinin yapılacağı söy
lenmektedir. 

Tarım Bakanı, bütçesi ile ilgili konuşmasın
da açıkça; «muayyen bir büyüklüğün üstünde
ki işletmelerde kamulaştırma yapılacaktır» 
«Toprağı bizzat işlemeyip, kiraya verenlerde bu 
miktar daha düşük olacaktır» demektedir. 

Toprağını bizzat işlemiyenlerin daha az top
rağa sabibolması gerektiği fikrinin bugün A. P. 
Hükümeti tarafından ifade edilebilmiş olması
nı ibretle seyretmemek gerçekten mümkün de
ğildir. 

Yıllar yılı «Türkiye'nin toprak düzeni bo
zuktur. Toprak dağılımı adaletsizdir. Bu ada
letsiz dağılım sonucu esasen son hududuna gel
miş olan topraklarımız, yeteri ölçüde değer-
lendirilememektedir. Tarımda beklenen üre
tim artışının sağlanamaması genellikle ve bo
zuk toprak düzeninden doğmaktadır. Süratle 
bir toprak reformu yapıp geçimini toprağı işli-
yerek sağlıyanlara toprak vermek ve onu kendi 
toprağında çalışır hale getirmek lâzımdır» de
diğimiz zaman bizi akıl ve insaf ölçülerine sığ-
dırılamaz. İftiralarla suçluyanlar şimdi gönül
den olmasa da büyük arazi parçalarım kamu-
laştırarak topraksız çiftçilere dağıtacaklarını 
söyliyebilmektedirler. 

Aslında A. P. nin tarım reformu adı altın
da da olsa bozuk toprak düzenini değiştirecek, 
kooperatifçiliği geliştirerek modern girdilerin 
tarımdaki payını artıracak ve pazarlamada çift
çiye destek olabilecek bir toprak reformunu ya
pabilmesi için daha bilinçli ve daha inançlı ha
le gelmesinin şart olduğu da görülmektedir. 

Hâlâ beş bin dönümden fazla toprak sahibi 
olanların sayılarının çok az olduğunu ispatla
ma gayretlerine girip, bu toprak sahiplerinin 
elindeki arazinin toplam birimlerini vermekten 
çekinen ve rahatlıkla resmî belgelerini dahi 
unutup, «böylelikle tetkik ettiğimiz zaman gö
rüyoruz ki »Türkiye'de Türk politikasını ve 
Türk ekonomisini büyük ölçüde tesir altına ala
cak toprak dağılımında bir adaletsizlik mevcut 
değildir» diyen bir Tarım Bakanından bu re
formu gerçekleştirmesi elbette ki beklenemez. 
Kaldı ki biz Hükümetin bu tasarı ile aslında top
raksız Türk köylüsüne toprak dağıtarak onu 
maliki olacağı topraklar üzerinde çakşır hale ge
tirmek düşüncesinden öteye, patlama noktası
na gelmiş bir sorunu, dayandığı büyük toprak 
sahiplerinin kuşkularını giderici bir çözümle
me çabası içine girdiği endişesini taşımaktayız. 
Bu endişemizin temelinde A, P. iktidarının bu
güne kadarki katı tutumu ile, Tarım Bakanı
nın hâlâ gerçekleri örtmeye çalışan konuşmala
rı yatmaktadır. 

Oysa sayın milletvekilleri, toprak düzenin
deki bozukluğu giderecek gerçek bir toprak re
formunun daha fazla oyalanmaya tahammülü 
kalmamıştır. Kamu sektörü eliyle yapılan sula
ma ve taşkın sulardan koruma hizmetleri ile, 
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diğer altyapı hizmetleri, devamlı artan' nü
fusun toprağa doğurduğu ihtiyaç, sosyal pres
tij ve politik güç sağlama arzusu, hırsı, topra
ğın gerçek değeri ile rayiç değeri arasındaki 
farkını her geçen gün biraz daha artırmaktadır. 

Kaydedilen her gün Devlet eliyle yapılan 
yatırımlarla büyük toprak sahiplerinin arazi
lerini daha yüksek değerlere ulaştırmakta ve 
reformun gerçekleşmesini büyük finansman 
güçlükleri ile karşı karşıya bırakmaktadır. 

Artık iktidarın temel reformları oyalama ve 
geciktirme politikasını bırakması ve (siz neden 
iktidarınız zamanında bunu yapmadınız), (top
rak işliyenindir) sloganı ile Anayasa hükümleri 
içinde toprağın kamulaştırılmasını anlıyoruz 
derseniz, sizinle anlaşırız» gibi ciddiyetle bağ-
daşmıyacak tevil yollarını aramaması lâzım
dır. 

C. H. P. nin nasıl bir toprak reformu düşün
düğü çeşitli fırsatlarla açıkça anlatılmış ve iyi 
niyetle öğrenmek istiyecek herkes için anlaşı
lır hale getirilmiştir. 

Kaldı ki, Anayasanın mülkiyet hakkı anla
yışı içerisinde, geçimini topraktan sağlıyan çift
çileri, toprak sahibi yapacak, toprak reformu 
tasarısı Anayasanın ve plânın öngördüğü diğer 
tarımsal tedbirlerle beraber hazırlanarak Mec
lislere verilmiş, çıkarılması için gayret de sarf 
edilmiştir. O zaman bu reformdan ve buna ben
zer diğer reform uygulamalarından zarar gö
ren güçlerle işbirliği yapıp, C. H. P. sini ikti
dardan düşürenlerin, şimdi bunu iktidarınız za
manında niçin çıkarmadınız diye sorabilmeleri 
için, gerçekten hafızaı beşerin nisyan ile ma
lûl olması lâzımdır. (O. H. P. sıralarından al
kışlar.) 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin ekonomi
de geri kalmışlıktan kurtulmasının, refah ve 
uygarlık savaşını kazanmasının ancak, sanayi
leşme ile mümkün olabileceği artık iyice bilin
mektedir. 

Ekonominin ağırlığını tarımdan sanayiye 
aktarma ve sanayii sürükleyici sektör haline 
getirme çabaları her iki plânın hedefleri ara
sında önemle yer almaktadır. 

Türkiye'nin sanayileşme hamlelerinde millî 
bir sanayinin teşekkülünü sağlamak için; mil
lî kaynaklarımızı değerlendiren, yurt içinde ta-
]«»Hi artan zaruri tüketim maddelerini üreten, 

ihracat gücüne sahibolabilen ve daha büyük 
sanayi kuruluşlarının ara ve temel maddelerini 
yapabilen bir sanayinin teşviki öngörülmekte
dir. 

Bunları her fırsatta söyledik ve dedik ki: 
«Az gelişmişlikten kurtulmak, her şeyden ön
ce, az gelişmiğliği doğuran yapısal nedenleri 
değiştirmeye bağlıdır. Bu yapısal nedenler or
tadan kaldırılmadıkça ekonomideki üretim iliş
kileri gelişmeyi kolaylaştırıcı bir yapıya kavuş
turulmadıkça kalkınmayı sağlamak mümkün 
değildir.» 

«Toplumumuz feodal kalıntılardan arınarak 
sanayileşmiş bir toplum haline getirilmelidir. 
Türkiye'de hızlı bir sanayileşme ve kalkınma, 
ancak adaletli ve rasyonel bir Devletçilik po-
litikasiyle mümkündür.» 

«Ekonomik gelişme ancak temel sanayi kol
larında kapasite yaratmakla olur. Kısa zaman
da kâr sağlama peşinde koşan teşebbüslerle iş-
lemiyen bir fiyat mekanizmasının hatalı tercih
lerine bırakılmış yatırımlarla sanayileşme ola
maz.» 

«Çağdaş teknoloji yatırımların belli bir bü
yüklükte olmasını gerektirmektedir. Büyük ser
maye ve teknik bilgi istiyen bu yatırımların 
Devlet eliyle kurulup yönetilmesi kaçınılmaz 
bir zarurettir.» 

Yine, C. H. P. olarak biz; yeraltı kaynakla
rımızı yabancılara kaptırmıyalım. Kaptırdık
larımızı en kısa zamanda millileştirelim. Bizden 
geri, bağımsızlığını yeni kazanmış memleketler 
bile petrol dâhil yeraltı kaynaklarını somurt
muyorlar, dedik. 

Yabancı sermaye konsunda, yabancı serma
yenin bize yardım için değil, kendi memleketin
de elde edemediği kân bizde elde etmek için, 
bizim pazarlarımızı kullanmak için geldiğini, 
çok sıkı bir kontrol altında tutulması gerekti
ğini, bizdeki yabancı sermaye firmalarının ço
ğunun kendi kredi kaynaklarımızı tükettiğini, 
döviz kaybına sebebolduğunu, maliyeti yükselt
tiğini, millî sanayiin gerçekleşmesini engelledi
ğini belirttik. 

«Yabancı sermaye getirdiğinden fazlasını 
götürmemelidir. Türk ekonomisine, dış ödeme
ler dengesine olumlu ve gerçek katkıda bulun
malıdır. Yapmakta olduğumuz ya da yapabile
ceğimiz alanlara girmemeli, girmişse çekilmeli
dir.» dedik. 
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Bütün bunları iyi niyetle ve uyarmak için 
söyledik. Ama bakınız sonu ne oldu. A. P. ikti
darının hazırladığı İkinci Beş Yıllık Plânda sa
nayi için yılda ortalama % 12 artış hızı hedef 
alınmıştı. 1968 de bu hedeften % 2, 1969 da 
% 2,6, 1970 te ise % 8,4 geri kalındı. Demek ki, 
1970 yılında plân hedefinin üçte biri dahi ger
çekleştirilemedi. 

Sanayileşmemizde hayati önemi olan yatırım 
malı üreten kesimlerde plân hedeflerinin geri
sinde kaldı. Plânda öngörülen önemli projeler
den birçoğu henüz başlatılamadı, başlamış olan
ların da bir kısmı tamamlanamadı. Ağır maki
na sanayii kompleksi, traktör imali için dişli 
kutusu, karayolu taşıtları motoru, tersane pro
jeleri henüz yatırım safhasına geçemedi. 

Yatırım malı ve bunlar için aramalı üreten 
sanayide bu gerilemenin önemli sebepleri ol
mak gerekirdi. A. P. Hükümetinin ithalât poli
tikasının isabetsizliği nedeni ile yeni üretim 
kapasiteleri yaratan, altyapı inşaatı ve maden
cilikte, makina ve sınai teşhizat imalâtında 
kullanılan diğer anamallarda, ithalât plân he
deflerinin önemli ölçüde gerisinde kalmıştır. 
Bu durum özellikle 1969 ithalâtında daha da 
belirgindir. 

1971 programı ile uzmanlar kendilerini tu
tamayıp Hükümeti, «İthalât kotalarının tesbi-
tinde, plân ve program hedeflerini daha hassa
siyetle gözetiniz.» diye ikaz etmeye mecbur ol
maktadırlar. 

Yatırım malları üretimi için zorunlu olan 
demir - çelik gibi tahsisli mallarda üretim ka
pasitesi oranında tahsis yapılması yerine suni 
olarak kapasitesini yüksek göstermiş bir kısım 
müesseseye ihtiyacından fazla tahsis verilmiş 
olması, bu müesseselerin ihtiyaçtan fazlasını 
yüksek kârlarla gerçek tüketim malı üreten sa
nayiye devretmesine imkân ve fırsat sağlamış
tır. 

Böylece makina imalât, elektrik makinaları 
ve gemi inşaatı sanayii üretimleri için demir-
çelik bulamıyarak büyük farklarla karaborsa
dan temin etmeye mecbur olmuşlardır. 

Bu nasıl bir sanayi politikasıdır ki, bir yan
dan yatırım malı imalâtı için lüzumlu ara mad
delerini yeteri kadar ithalât kotalarına koymaz, 
öbür yandan bu kotaları montaj sanayiin gü
ya hammadde adı altındaki işlenmiş, mamul 

ve yarı mamul malları ile doldurur, kendi imal 
ettiği demir - çeliğin karaborsacının, fırsatçı
nın eline düşmesini önliyemez. Gerçek ihtiyaç 
sahiplerini fırsatçı ile başbaşa bırakır ve ondan 
sonra da sanayi politikasının başarısından söz 
edebilir. 

Sayın milletvekilleri, tarım ve sanayi ala
nında her fırsatta belirttiğimiz endişeler zaman 
süresi içinde nasıl haklılığımızı ortaya koymuş 
ise, kredi ve vergi politikası bakımından da 
A. P. iktidarının plân ve yıllık programlarla 
çelişkiye düşen uygulamalarının sonuçları olum
suz tablolar halinde önümüze getirilmiş bulun
maktadır. Yıllarca kredi düzeni bozuktur. Top
lam kredilerin içinde tarım, sanayi ve küçük 
esnaf kredilerinin payı çok küçüktür. İthalât
çı, ihracatçı ve aracı, çeşitli imkânlarla en bü
yük kredi oranına sahip çıkmıştır. Bu ekono
mik gelişmemizi engeller. Tarımsal krediler 
yetersizdir. Tarımsal kredilerin dağılımı denge
sizdir. Küçük ve orta tarım işletmeleri ürettik
leriyle zar zor geçinmelerini sağlıyabiliyorlar. 
Kredi ihtiyaçlarını çok yüksek faizle tefeciden 
almaya mecbur kalıyorlar. 

Tefecilik en çok piyasaya dönük, küçük 
üreticilerin yaygın olduğu alanlarda, pamuk, 
tütün, fındık, zeytin gibi alanlarda yoğunlaşı
yor. Küçük üretici yıllık aile içi tüketimini de 
geniş ölçüde borçlanarak karşılıyabiliyor. Te
feciler Devlet kaynaklarından besleniyorlar. 
Birçok durumlarda tefecinin Ziraat Bankasın
dan aldığı krediyi, en az birkaç katı yüksek 
faiz ile küçük üreticiye devretmesi olağan sa-
yılabiliyor. 

Çiftçilerimizin toplam kredi ihtiyacının an
cak üçte biri kredi müesseselerinden, üçte iki
si plânlamanın «teşkilâtlanmamış kredi piyasa
sı» dediği tefecilerden alınıyor. Gerçekte bu 
oran küçük çiftçiler için daha da başka oluyor. 
Çünkü resmî kredi kaynaklarının aslan payını 
büyük çiftçiler aldığında, teşkilâtlanmamış kre
di piyasasının rolü, küçük çiftçi, grupları ara
sında daha da büyükleşdyor. 

Bu gerçekleri daha önceki ve bu bütçe gö
rüşmelerinde belirttik. Tarım işletmelerinin ya
rısından çoğu kredi alamaz, kadastro yetersiz
liği kredide esas olan mahsul baremlerinin el
verişsizliği, çoğu durumlarda tüccar kefaleti is
tenmesi, taksit ödeme zamanlarının isabetsizliği, 
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erteleme zorlukları, Ziraat Bankasından küçük, 
fakir çiftçiye kredi alabilme imkânı bırakma
maktadır dedik. 

Vergi politikasının hatalarını belirterek, İs
rarla adaletli bir vergi reformu yoluyla kamu 
gelirlerini artırıcı tedbirleri alıp yatırımları 
gerçekleştirmenin ve bütçe açıklarını önleme
nin gereğinden bahsettik. 

Vasıtalı vergilerin dar gelirli sınıfların 
omuzundaki yükü taşınmaz hale getirdiğini, 
vergi «dışı potansiyelin harekete geçirilmesi ge
rektiğini, vergi ziyamı önleyici ciddî tedbirler 
almanın zorunluğunu ortaya koyduk. 

A. P. iktidarı ciddî bir vergi reformundan 
daima kaçınarak, geçici tedbirlerle yetinme yo
lunu tercih etti. üst gelir sınıflarını daha fazla 
vergiye tabi tutmak ve büyük tarım kazançla
rını işler şekilde vergi içine almak A. P. iktida
rının felsefesiyle bağdaşmıyordu. 

Üst gelir sınıflarının desteğinden mahrum 
kalmak korkusu A. P. iktidarını, kendi uzman
larının hazırladıkları belgelerdeki gerçekleri 
dahi göremez hale getirmişti. 

Bakınız 1971 programı iktidarına neler söy
lüyordu; «Vergi adaletinin sağlanması konu
sunda olumlu etki yapabilecek bâzı tedbirler 
gerçekleştirilememiştir.» 

«Gelir Vergisinde vergi kaçakçılığını ve 
vergiden kaçırmayı teşvik eden bâzı mevzuat 
boşlukları giderilememiştir.» 

«Tarım kazançları yeterli bir şekilde vergi-
lend inlememiş tir.» 

Ama bu gerçekler kendi uzmanları tarafın
dan söylense, kendi imzalarını dahi taşısa, A. 
P. Hükümetini etkileyip doğru yola getirmeye 
kâfi gelmiyordu. 

Sayın milletvekilleri, yıllardır uzmanlar, bi
lim adamları yazdı ve söyledi. Biz her fırsatta, 
özellikle bütçeler vesilesi ile derinliğine anlat
maya çalıştık. Türkiye'nin hızlı ve dengeli kal
kınması geçici tedbirlerden de öteye ancak bo
zuk düzenin değiştirilmesi ile mümkün olabile
cektir. Bu yapılmadıkça alınac'ak bütün tedbir
ler etkisiz kalacak, sosyal çatışmalar şiddetle
necek ve gelişmiş memleketlerle aramızdaki 
mesafe daha da artarak, giderilmesi mümkün 
olmıyan bir düzeye girilecektir. 

Devlet bütçelerini en azından gerçek anlam
da denk yapmak lâzımdır. Ayrıca, bütçelerin 

tüketim harcamalarını sınırlayıcı ve millî ta
sarruf hacmini artırıcı nitelikte olması zorun
ludur. Yine bütçenin yatırımcı bir hüviyetle ge
lirlerini sağlarken, harcamalarını düzenlerken 
sosyal adalet ilkelerine uygun olması gerekli
dir. 

A. P. iktidarı İsrarla bu ilkelerin dışında bir 
uygulamaya gitmiş, 1971 bütçesinde de eski ha
talı tutumunda İsrar etmekten çekinmemiştir. 

Şimdi, bu bütçe ile ilgili olarak açıkça bir 
defa daha tekrarlıyoruz; 

1971 bütçesinin gelir tahminleri şişirilmiş
tir. Harcamalar olacağından az gösterilerek, 
•kâğıt üzerinde bir denklik sağlamaya çalışıl
mıştır. 

Gerçekte 1971 bütçesinde milyarlara varan 
bir bütçe açığı mevcuttur. Bu büyük açığı ya 
yeni vergiler ve zamlar getirerek kapatacak, 
ya da, yıl içinde geniş ölçüde ödenek iptal ede
rek yatırımları ve harcamaları kısacak, kamu 
iktisadi kuruluşlarına transferleri yapmıyarak 
onların yatırımlarını da düşünerek, veya açık 
finansmana giderek Merkez Bankası kaynakla-
rina el atacaksınız. 

Bunları yapacak, yapmaya mecbur olacak 
ve bir yıl sonraki bütçede uzmanlarınızın ra
porları bu hatalarınızı belirten cümlelerle önü
nüze geldiğinde, imza ederek aynı hatalı tutu
munuzu o bütçede de tekrarlamaktan geri kal-
mıyacaksınız. 

Geçtiğimiz yılları iyi değerlendirmediniz. 
ithalâtta, ihracatta plân hedeflerinin gerisinde 
kaldınız. Dış borçlarımız yıldan yıla arttı. İk
tisadi Devlet Teşekküllerinin finansman açığı 
6 milyarın üstüne çıktı. Paranın değeri düşü
rüldü; fakat fiyat istikrarı sağlanamadı. Âde
ta kalkınmamızı özel sektörün lûtfuna, yaban
cı sermayenin insafına terk ettiniz. Kalkınma
mızın ihtiyaç duymadığı; tüketime, dönük, ek
serisi paketleme, şişeleme birleştirme tesislerini 
sanayimizin vazgeçilmez unsurları saydınız. 

Çalımlı yatırımlardan medet umdunuz. Bü
yük çoğunluğun altyapı hizmetlerine, gösterişli 
Boğaz Köprüsü benzeri yatırımlarla tercih etti
niz. 

Bütün bunlar bir siyasi iktidarın ve o ikti
dar felsefesinin başarısızlığı tescil edilmiş açık 
belgeleri idi. Ama siz, her sıkıştığınız zaman 
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yaptığınız gibi, iftira ve suçlamalarla gerçekle
ri örtmrve dikkatleri başka yöne çekme maha
retinize güveniyordunuz. 

Türk halkının geleneksel duygularını hare
kete geçirerek bir kısım gerçekleri suçlayıcı sı
fatlarla onu önüne getirip devamlı netice ala
cağınızı umuyordunuz. 

Şimdi bütün bunların teker teker etkisini 
kaybetiğirii görmenin telâşını taşıyorsunuz. Duy
gulan istismar yarışında kendi yetiştirdikleri
nizin sizi geçtiklerini ve aynı vasıtayı bu kere 
size karşı kullandıklarını görmeye başladınız. 

Düne kadar, size destek olacaklarını umdu
ğunuz için, gerçek Müslümanlıkla hiçbir ilgisi 
bulunmıyan nur okullarının, körpe dimağlara 
zehir saçan faaliyetlerini hoşgörü ile karşılı
yordunuz. Şimdi bu yuvaların başkaları lehine 
ve size karşı kullanılabileceğini anlamanın bi
linci içinde kapatılması gayretine girdiniz. 

Bir yandan bunu yapıyor, ama diğer taraf
tan da bu silâhı tamamen terketmeye gönlünüz 
razı olmuyordu. Lâyiklik ilkesini kendinize gö
re tefsir edebiliyor ve din ve vicdan hürriyeti 
adı altında istanbul, Konya, Kayseri'deki gibi 
irtica olaylarını müsamaha ile karşılıyabiliyor 
ve örneğin, bir Devlet büyüğünün cenazesini 
kâfirdir, diye Hükümet üyeleri önünde kıldır
mama çabaların! önlemiyor; grupunuz adına ya
pılmış talihsiz bir konuşmayı bu ilkeyi zedele
diği ve Büyük Atatürk'ün lâyiklik uygulaması
nı açıkça yerdiği halde, çıkıp kınamaktan .yeki
niyordunuz. (O. H. P. sıralarından alkışlar) 

Oysa, lâyiklik ilkesi din ve Devlet işlerini 
birbirinden ayıran bir uygarlaşma sorunu oldu
ğu kadar bir özgürlük sorunu da idi. 

İBir yönden fertlere din ve vicdan özgürlüğü 
sağlamak, bir yönden de mürteci düşüncenin 
katılaşmış kalıplannı kırarak topluma dinamizm 
kazandırmak, kutsal inançlann sosyal bir bas
kı ve sömürü aracı olarak kullanılmasını önle
mekti. 

Lâyiklik ilkesi; toplumu bölen, parçalıyan 
mezhep kavgalannı önliyerek, bizi kendi öz ben
liğimiz etrafında birleştirecek en güçlü tami-
nattı. 

ISiz bütün bunları bilmezlikten, görmezlikten 
gelerek bu ilkenin tahribine göz yumup, müsa
maha edebiliyor ve çoğunluğa yabancı olan, 
«Teokratik devlet kurmıyacağız» sözü ile aydın 

kesimini Anayasa ilkelerine bağlı olduğunuza 
inandırmaya çalışıyordunuz. 

Bu, yanlış, yanlış olduğu kadar da tehlikeli 
bir yol idi. Ama siz bunda hiçbir sakınca gör
müyor ve hâlâ da devam edebiliyorsunuz... 

KASIM ÖNADIM (Bursa) — Masal... 
KEMAL DEMİR (Devamla) — Lâyiklik il

kesini çıkarlarına vasıta olarak kabul edenler 
için elbette bu ilkemin genişliği ulviliği, büyük
lüğü b'ir masal diye karşılanır, yerindedir... Bu 
görüşün A. P. sıralanndan gelmesini yadırga
mak mümkün değildir. 

Sayın milletvekilleri, bugün Türkiye, Cum
huriyet tarihimizde hiç görülmemiş bir seviyede 
buhranlı günler yaşamaktadır. Mal ve can em
niyeti diye bir şey kalmamış; haklar sokaklarda 
aranır, fikirler silâhla kabul ettirilir hale gel
miştir. Büyük şehirlerimizde dahi mesken ve so
kak emniyeti asayişsizliğin kaba gücüne terk
edilmiş; Devlet otoritesi âdeta olaylann tesbi-
tini yapan bilirkişi durumuna getirilmiştir. 

Aşın uçlar ve ideolojik uçlar meydanı boş 
bulmanın rahatlığı içinde gayelerine ulaşmanın 
gereğini yapabilmekte; iyi niyetli vatandaş 
kendisinin, çoluk çocuğunun hayatından ve ge
leceğinden emin olamamanın endişesini taşımak
ta ve memleket bu duruma .nasıl getirildi diye 
düşünmektedir. 

Türkiye'nin içinde bulunduğu bunalımda, 
aşırı ideolojik güçlerin tahrik ve tahriplerinin 
elbetteki küçümsenmiyecek payı vardır. .An
cak, meseleyi sonuç noktasından alıp, buraya 
nasıl ve neden gelinebildiğin'i araştırmadan çö
züm yolunu bulmak da elbetteki mümkün de
ğildir. 

A. P. iktidara geçtiği günden beri Türk top
lumunun ihtiyaçlannı ve eğilimlerini iyi değer
lendirememiş ve gereğini yapmada basiretli ola
mamıştır. 

Anayasanın toplum yaranna yapılmasını ön
gördüğü reformlan, biran önce gerçekleştirme 
gereğini duymamış; sosyal durumların farklılaş
tığı, servet farklarının büyüdüğü, vatandaşlara 
fırsat eşitliği sağlanamadığı, sürece, sosyal iliş
kilerin kaçınılmaz biçimde sertleşip, keskinleşe-
ceğini hesaba katmamıştır. 

Çağdaş ve Anayasal gerçeklere uyarak kök
lü sosyal ve ekonomik tedibrleri almak yerine, 
her olayı tahrikçilere bağlama rahatlığı içinde, 
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dayandığı güderi hoşnut tutma gayretine girmiş j 
ve olayların içinden bu tutumuyla geçebileceği
ni ummuştur. 

A. P. iktidarı Türkiye'nin temel sorunlarını 
çözme yeteneğine sahibolmadığı gibi, vatandaş
ların tümüne karşı aynı adalet ölçüsünü uygulı-
yacak bir Devlet görüşü ve hak duygularını da 
taşımadığı için hak ve adalet duygularının tah-
ribedildiği bir ortamda yaşanamıyacağını; ik
tidarların hak gücünden yoksun olmaları halin
de anarşi fikrinin halk arasında yaygın hale 
gelmesinin tabiî olduğunu bilmemiş; yasaları 
tam tarafsızlıkla uygulamıyarak, siyasal eğilim
lerinin ölçüsüne vurmuş VÖ anarşiye istemlyerek 
de olsa ortam hazırlamıştır. 

Kanunların tam tarafsızlıkla uygulanmayıp, 
siyasi tercihleri ölçülerine vurulmuş olması, za
bıta kuvvetlerini halkın sevgisinden yoksun kıl
mış, toplumsal güven duygusunu azaltmıştır. 

Bunun tabiî bir sonucu olarak da, kamu ha
yatında meydana gelen bir otorite buhranının 
boşluğunu asayişsizlik ve saldırganlık doldur
makta gecikmemiştir. 

Bunalımların nedenlerine inerek en azından 
bunların etkisini azaltacak sosyal ve ekonomik . 
tedbirleri alma olanağından esasen yoksun bu
lunan Hükümet basan olayların çıkmasına ta
raflı tutumuyla sebebolurken, bazan da pat
lama noktasına gelinceye kadar seyirci kalmak
ta veya emniyet kuvvetlerinin sağlaması gere
ken kanun hâkimiyeti yerine, bir diğer suçlu 
grupun yaratacağı dengeden medet ummakta
dır. 

Sayın Başbakanın bir tarihte söylediği; «Ge
rektiğinde vatandaşların da silâhlanabileceği» 
sözü etkilerim göstermekte gecikmemiş, eğitil
miş **sıîahlı gruplar, kamu hayatında meydana 
gelen otorite buhranının boşluğunu asayişsizlik 
ve saldırganlık şeklinde doldurmuştur. 

Kaba kuvvetin eğmen hale geldiği anarşik 
ortamda, kaba kuvvete karşı olanların, silâha 
sarılıp kendilerini savunmaya geçmeleri veya 
zamanla saldırgan gruplar haline gelmeleri ka
dar tabiî bir sonuç olamazdı. 

Bütün bu olayların ve yaratılan ortamın as
lında gerçek sorumlusunun yetersiz ve yetenek
siz A. P. Hükümeti olduğu açıkça görülmekte
dir. 

Bu Hükümetin, vatandaşı canından bıktıran 
koşulların ve olayların üstesinden gelemiyeceği 
sabit olmuştur; 

Bu Hükümet güven duygusunu ve itibarını 
telâfisi mümkün olamıyacak şekilde yitirmiştir; 

Türk halin iyi niyetle, Anayasanın sosyal ve 
ekonomik ilkelerini uygulıyacak ve olayların üs
tesinden gelebilecek güçlü bir Hükümetin özle
mini duymaktadır. 

Batı örneklerine bakarak genel eğilimi de
ğerlendirmesi ve çekilip yerini daha güçlü bir 
Hükümete bırakması kendi bileceği bir iştir. 

Biz C, H. P olarak bu Hükümetin ve onun 
başının Türkiye'ye içinde bulunduğu koşullar
dan kurtaracak güce sahibolduğu inancını çok
tan yetirmiş bulunuyoruz. 

Bu nedenle demokratik parlömanter rejimin 
kaderini daha fazla zedeletmeden memleketi bu 
Hükümetten kurtarmanın gereğini elbette ki ya
pacağız. 

İçişleri Bakanının, olayların sarstığı itibarı
nı koruyabilmek için «Hodri meydan, birlesiniz 
ve bizi düşürünüz!» tehdidine hiç ihtiyaç yok
tur. 

Esasen C. H, P. hiçbir siyasi parti ile beraber 
olma yolunu araştırma ihtiyacını duymadan ken
disine düşen görevi zamanında yapacak; bu Hü
kümete güvensizlik oyunu verecektir. 

Hükümetin yetersizliği noktasında verilmiş 
olan güvensizlik oylarının toplamı, yeter sayıyı 
bulunca da, demokratik koşullar içinde bu Hü
kümet düşecek ve memleket hiç şüphesiz daha 
güçlü bir Hükümete kavuşmanın gönül rahatlı
ğını duyacaktır 

Size C. H. P. Grupu adına saygılar sunarım. 
Teşekkür ederim (C. H. P. sıralarından sürekli 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Millî Güven Partisi Grupu adı
na Sayın Vefa Tanır, buyurun efendim. 
Saat 10,57. 

M. G. P. GRUPU ADINA VEFA TANIR 
(Konya) — Sayın Başkan, 1971 yılı Bütçesi
nin tümü üzerinde M. G. P. Grupunun görüş
lerini arz etmek üzere huzurunuzdayım. 

1971 bütçesi üzerindeki tenkid ve temen
nilerimizi bütçenin tümü üzerindeki ilk fco-
nuşmasiyle Saym Genel Başkanımız ve hiz
met bütçelerinde de arkadaşlarımız uzun boylu 
izah ve arz ettiler. 
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Uugün kapanış konuşmasında Grupumuzun 
bütçe ve memleket dâvaları üzerindeki baş
lıca görüşlerini ve bütçe müzakereleri arasın
da ortaya çıkan gerçekleri özetlemeye çalışa
cağım. 

1971 bütçesi rakamlarına girmeden evvel 
dışımızda ve içimizdeki olaylara dikkatinizi 
çekmek isterim. 

Türkiye dışında Orta - Doğu'da bulgun buh
ran devam etmektedir. Sovyet Rusya Akde-
nize sızmaya daha çok gayret sarfedip, Gü-
neyimiadeki bâzı ülkelerde üslenmektedir. 
Kılbrıs meselesi hâlâ askıdadır. Yunanistan 
var gücüyle silâlhlanmaktadr:. 

1967 de başlıyan, Avrupa'daki bâzı ülke
leri karıştırıp bir süre sonra durulan ideolo
jik çalkantılar, bizde bütün hızıyla, Avru
pa'dan çok farklı olarak, hem de silahlı ola
rak, gitgide şiddetlenerek devam etmektedir. 

Millî bünyemizi ve millî bütünlüğümüzü 
içten çökertmek isteyen yıkıcı ve bölücü faa
liyetler günden güne azigın bir hal almakta
dır. Başbakanlık bütçesi üzerindeki görüşleri
mizi arz ederken bu meseleler üzerinde daha 
etraflıca durmak imkânını bulmuş idik. Bu
gün arz edeceklerim onların birer özeti ola
caktır. 

Bugün Türkiye, kanun hakimiyetinin sağ
lanamadığı bir ülke manzarası ara etmekte
dir. Sokaktan üniversitelere, yüksek okullara, 
fabrika ve işyerlerine ve hattâ son zamanlar
da liselere kadar her yerde kanun hâkimi
yeti yerine kaba kuvvet hâkimiyeti kurmak 
isteyen huzur ve hürriyet düşmanları hare
ket halindedirler. Aziz milletimizi sınıf kav
gasıyla, ırk ve mezhep ayrılıklarını körükleye
rek parçalamay>a çalışanlar vardır. Kanun
larımızın açıkça yasakladığı ve müeyyidelere 
bağladığı bu yıkıcı ve bölücü faaliyetler başı
boş bir halde yürütülmektedir. 

Bu yıkıcı faaliyetleri yürütenlerin her ne 
kadar ıSaym Başbakanın beyanları içerisinde 
bir avuç olduğu söylenir ise de, Millî Güven 
Partisi Grupu bu güçlerin bir avucün çok üze
rinde olduğu kanısındadır. 

Bu kanaatledir ki, bu kürsüden Sayın Baş
bakana sorarız; bu bir avuç dediği kuvvet 
ne büyük kuvvettir ki, sayının bir avuç olma
sına rağmen iki yıldır üniversitelerimizde 
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ve yüksek okullarımızda eğitim düzenini sars
mış, okumak istiyen binlerce öğrenciyi, de
ğil imtihana girmek, sınıfa giremez hale ge
tirmiştir, 

Bu bir avuç denen güç ne sayıdadır ki, gü
nün en hareketli saatinde evlere girerek insan
ların kollarını bağlayıp otomobillerinin anah
tarını alır hale gelmiştir. 

Bu bir avuç güc ne sayıdadır ki, bir 
banka soygununda bulunduğu zaman ken
disini himaye eden ne kadar sayıda insan var 
ki, Hükümetin güçleri bunları yakalama im
kânına sahibolamıyor. 

İşte Devlet otoritesi böyle sarsılmıştır. 
Bir başka taraftan Devlet otoritesini sar

san direnişlerin ardı arası kesilmemektedir. 
Köylerde, şehirlerde asayiş bozulmuştur, ka
nun hâkimiyeti kalmamıştır. Mal, can ve ça
lışma güvenliği sarsılmıştır. Vatandaş, em
niyetini koruma hususunda artık Devlete gü
venemez hale gelmiştir. Partizanlık, iltimas, 
kayırma, usulleri, nüfus suiistimalleri ve rüş
vet yaygın hale gelmiştir. 

Üniversitelerimiz, yüksek okullarımız, hattâ 
liselerimiz çalışma intizamını kaybetmiş, bir 
kısım fakir babalarının, çocuklarımız yetişe
cek de bizi kurtaracak, diye ümit bağladık
ları çocuklarının tahsilleri maalesef uzayıp 
gitmektedir. 

— Siyasi iktidara karşı özerkliklerini koru
makta büyük titizlik gösteren üniversitelerimiz; 
kendi içlerinde, disiplin müeyyidelerini işlete-
memiş, ilim hürriyetini ve haysiyetini yok eden 
bir korku ve şiddet havasının içine itilmiştir. 

— Boykotlar, işgaller, vuruşmalar, kurşun
la yaralamalar, öldürmeler, dinamitli, otomatik 
tabancalı, bombalı saldırılar, yer yer ayaklanma 
provalarına yol açan sistemli kışırtmalar, Ban
ka soygunlarına kadar varan şiddet hareketle
ri bütün kurumlarımızda can güvenliği bırak
mamıştır. 

Bir kısım yabancı ideolojilere saplanmış mi
litanlar, vuruşmaya silâhla devam edeceklerini 
açıktan açığa haykırmaktadırlar. 

Bugün, memleketin geleceği için yetiştiril
mekte olan bu çocuklarımızı silâhlı çatışmalara 
sürükliyenler kimlerdir, diye herkes biribirine 
sorar olmuştur. Suçlular bile suçlu arar ol
muştur. 
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Bütün bunlardan daha acısı, tehlikeleri gör
mekte ve teşhis etmekte daima yanılan bir Hü
kümetin, ayakta durabilmeğidir. Hepimizin hu
zurunu bozan bu manzaranın yaratılmağında 
tedbirsizliği ve gevşekliği ile Hükümetin, şuur
suz veya maksatlı desteği ile bâzı muhalefet 
çevrelerinin rolü büyüktür. 

Milletimiz hiçbir dönemde böylesine tedir
ginlikler, kuşkular, ümitsizlikler içinde kalma
mıştır. 

Milletimizin binbir güçlükler içinde yetişti
rip okutmak istediği yavrularını, eli silâhlı bir 
kanlı kardeş kavgasının içinde görmekten duy
duğu azap çekilmez hale gelmiştir. 

Son günlerde bir kısım mustarip yurttaşla
rın, öğrencileri copla dağıtan toplum polisini al
kışlamasının bir anlamı bu olsa gerek. 

Bu anarşi hareketlerinin dışında bugün Tür
kiye'mizde hayat pahalılığı bütün şiddetiyle de
vam etmektedir, ihtiyaç duyulan ve plânda ön
görülen temel ıslahat gerçekleştirilememiştir. 

Kanlı toprak işgallerine rağmen Hükümet, 
insan. - toprak ilişkileri ve tarım ka!kîK?nası ile 
ilgili temel ıslahat tedbirlerini, gerekli sürat ve 
ciddiyetle ele almamıştır. 

Fakire toprak vermekte az çok işe yarayan 
ve yürürlükte olan yasa fiilen uygulanmaz hale 
gelmiş; ama sayenizde, mülkiyet hakkı tanıma
yan «doğa yasa» ortaya çıkmıştır. 

1971 bütçesini bağlarken bir defa olsun haki
katleri, olanları, olayları gerçek yönüyle Sayın 
Demirel'in ağzından dinlemek bahtiyarlığına 
erişemediğimizi kaydetmek isterim. Son daki
kada da olsa kendi devrinin bu . karanlık ve 
kanlı olaylarını çıkıp bu kürsüden izah etmesini 
istiyoruz. 

iktisadi ve malî alanlarda da Hükümetin ic
raat bilançosu maalesef menfidir. 

Türkiye'nin kalkınma hızı üç yıldan beri 
düşmektedir. Toplam kalkınma hızı bakımından 
plân hedefinin git gide daha gerisinde kalma
mız önemli olmakla beraber, bundan daha üzü
cü saydığımız husus, sanayi ve tarım gibi temel 
sektörlerde göze çarpan geri kalmadır. 

İkinci Kalkınma Plânına göre, sanayi, bütün 
faaliyet dalları içinde en hızlı gelişen sektör 
olacaktı. 

Plâna göre, Türkiye'nin kalkınma hedefine 
ulaşabilmesi için, sanayi kesiminde, yılda orta

lama % 12 gelişme sağlanması lâzımdı, ikinci 
Plânın ilk yılı olan 1968 de bu hız % 10 a düş
tü. Plânın ikinci yılı olan 1969 da, sanayide ge
lişme hızı % 9,4 e düştü, 1970 gelişme hızının 
da en son rakamlara göre, bir yıl öncekinden 
daha düşük olacağı anlaşılmaktadır. 

Devlet Plânlama Teşkilâtının hazırladığı 
resmî belgelerden de açıkça anlaşılmaktadır ki, 
hatalı bir sanayileşme politikası Türkiye'nin 
dış edeme dengesini düzeltmek şöyle dursun, 
bâzı faydalı yatırımlar yanında ekonomiyi daha 
çok dış yardıma muhtaç hale getiren sonuçlar 
doğurmuştur. 

Türkiye'nin sanayi kuruluşu kisvesi altında 
ithalat tekelcisi sözde sanayi tesisleri kurulma
sına tahammülü yoktur. Gerçekten ithalât ika
mesi yapabilen, veya ihracata yönelen mümkün 
olduğu kadar yerli hammadde ve ürünlerimizi 
değerlendiren, ekonomiye yük olmadan ayakta 
durabilen bir sanayie muhtacız. Hemen ifade 
edelim ki, plânın ağır sanayi ve yatırım malları 
imal eden sanayi konusunda tesbit ettiği hedef
lere de tam ulaşılamıyacağı görülmektedir. Bu 
gerçek bizzat Bakanlar Kurulunun imzasını ta
şıyan 1971 programında ifade edilmektedir. 

Sayın milletvekilleri; 
Tarım alanında 1971 yılında ne durumda

yız? 
Tarım alanında üç yılda % 12,5 civarında 

bir gelişme elde edilmesi gerekirken % 2 civa
rında bir gelişme sağlanmıştır. 1970 te gelişme 
hızı menfi olmuştur. Tarım sektöründeki geliş-
me, Türkiye'yi beslenme problemleriyle karşı 
karşıya getirecek, kalkınmayı tehlikeye düşüre
cek kadar yavaştır. Nüfus tarımdaki hâsıladan 
daha hızlı arttığı için, ziraat ve hayvancılıkla 
geçinen köylü nüfusun ortalama geliri son üç 
yılda yükselmemiş, gerilemiştir. 

Zirai eğitime önem verilmemesi, milyarlar
ca liralık döviz ve fedakârlığa mal olan gayret
lerin istenen faydayı sağlamasını engellemiştir. 

Bütün vatandaşlarımız arasında, en çok 
mahrumiyet çeken ve en çok ilgiye muhtaç olan 
Türk köylüsüne karşı Hükümet vazifesini yete
rince yapamamıştır. 

Ziraat Bankasının hakkı olan kanuni öde
nekler bütçeye konmamıştır. 

Orman köylüsünü kalkındırma ödeneği de 
bütçeye konmamıştır. 
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Kredi almaya hakkı olmıyan yârana ve ya
kınlara, himaye ve partizanlıkla kredi verildi
ği; Ziraat Bankası imkânlarının har vurulup 
harman savurukluğu resmî belgelerle sabit ol
duğu halde, bir kısım vatandaş Ziraat Bankası
nın önünde boşu boşuna ve eli böğründe köyle
rine dönmüştür. 

Bir defa daha M. G. P. adına ifade edelim 
ki : 

Devletin desteğine herkesten çok muhtaç 
olan köylü ve çiftçilerimizin millî gelirden al
dıkları payın eksilmesini istemiyorsak, tarım 
sektörünü kalkındırmaya mecburuz. 

Tarım kalkınması, girift ve çok yönlü bir 
dâvadır. Bu meseleyi, sadece makina ve gübre 
gibi unsurlara; veya sadece toprak mülkiyetiyle 
ilgili tedbirlere bağlamak, konuya tek yenden 
bakmak olur. 

Senelerden beri, Türkiye'de kısır bir tartış
ma sürüp gider. Bugün de aynı şeyle karşı kar-
şıyayız. «Toprak reformu» diyenler vardır. «Ha
yır tarım reformu», diyenler vardır. Biz aslın
da, Türkiye'de, her iki alanda da ciddî ıslahata 
ihtiyaç bulunduğu inancındayız. 

Sayın milletvekilleri, 
Önlerinizdeki bütçenin içerisinde, Devlet ge

lirleri arasında 16 milyonluk bir gelire dikkati
nizi çekmek isterim. Bu, Hazinenin elinde bulu
nan tahditli ve muvazaalı arazinin dışında 14 
milyon dönüm Devlet toprağının karşılığı ola
rak bütçeye konmuştur. 

1945 ten beri Devletin elinde hâla 14 milyon 
dönüm toprağın durması, şu veya bu devirde 
iktidar etmiş olanlara her halde burada toprak 
reformu üzerinde daha büyük öğünmelere gir
meye mâni bir rakamdır, zannederim. 

Kendi elindeki toprağı dağıtamamış bir Dev
letten, bu vatandaş başkalarının elindeki topra
ğı kamulaştırarak vereceğine itimat edemez. 

Biz, toprak ve tarım reformu konusunun, 
bâzı çevrelerin yaptığı gibi sorumsuz kışkırtma
larla da, iktidarın yaptığı gibi dâvayı yüzüstü 
bırakmakla da çözüleceğine inanmıyoruz. 

Türkiye'de çözülmesi gerekli bir toprak me
selesinin bulunduğu inkâr edilemez. Uygulana
cak çözüm yolu, toprakta özel mülkiyet ve özel 
işletmecilik esaslarına bağlı kalmalı; toprak 
üretimini düşürmemeli, işletmelerin ufalmasına 

yol açmamalı ve verimli işletmeciliği teşvik edi
ci olmalıdır. Anayasanın ve aklın icabı budur. 

Üstelik, toprak - insan ilişkilerini düzenliye-
cek ıslahat, tek başına değil, topyekûn tarım 
reformunun zaruri bir parçası olarak düşünül
melidir. 

Köy ve köylü kalkınmasını, hem iktisadi ba
kımdan, hem içtimai adalet açısından Türkiye'
nin başta gelen meselesi olarak görüyoruz. Ta
rım sektöründeki geri kalmayı ve köylünün hak
kının tanı olarak verilmeyişini bu bakımdan 
elemle karşılıyoruz. 

1971 Bütçesinin içerisinde en çok dikkati çe
ken konulardan bir tanesi de işsizlik olmuştur. 

Bütçe müzakerelerinin ortaya koyduğu ve 
Millî Güven Partisi Grupunım bu yıl üzerende 
ısrarla durmak lüzumunu hissettiği konu işsiz
liğin artışıdır. 

İşsizlik rakamlarında plânın öngördüğü azal
ma ne yazık ki, gerçekleşmemiştir. Tam aksine 
işsizlikle ilgili resmî incelemeler ve belgehr bu 
derdin gitgide büyüdüğünü ortaya koymakta
dır. 

Yine bugün, îş ve İşçi Bulma Kurumu kapı
larında sayısı iki milyona yakın vatandaşımız 
1964 senesinden beri sıraya girmiş, dışarıya 
gitmenin yollarını aramaktadır. Ama Hükümet, 
işsizlik konusunda plânda yer alan özel tedbir
leri ihmal etmiştir. İsrafçı ve hesapsız iktisadi 
bir politikasıyla işsizliği, daha da artıracak bir 
ortama doğru sürüklemiştir* 

Muhterem milletvekilleri, özet olarak bah-
setiğim konuların içerisine eğitim meselesini de 
almadan geçemiyeceğim. 

Hükümetin eğitim politikası millî bünye
mize de uygun değildir, plânın emirlerine de 
aykırıdır. Türkiye'nin gelecekteki insan gücü 
ihtiyaçlarına da cevap vermemektedir. Bu yüz
den aydın işsizliği problemi büyümektedir. Ya
tırım tarafı zayıf tüketici bir bütçe olan 1971 
yılı bütçesi, biraz sonra da belirteceğimiz gibi, 
işsizliği daha da artıracak bir bütçedir. 

Hükümet, «eğitim» denilince, ısrar edilen 
her köye, hemen o köyün bahçesine bir kulübe 
yaparak veyahut hemen o köyün kahvesinin 
bir köşesine bir bölme yaparak iki sırayla, bir 
hocayla bir ortaokul açmayı zannediyor. Hal
buki eğitim, plânın istediği eğitim, bu değildir. 
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Demirel hükümetlerinin icraatı, Türkiye'yi 
ekonominin dışa bağlılığını azaltmak yolundaki 
millî hedefe yaklaştıramamıştır. Kalkınma tem
posu yavaşladığı, yatırımlar hedefin gerisinde 
kaldığı halde, dış ticaret açığı büyümektedir. 
Dış ticaret açığı 1969 da 204 milyon dolar, 1970 
te 350 milyon dolar, 1971 de de 405 milyon do
lar olacağı Devlet Plânlama Teşkilâtınca he
saplanmıştır. Hükümet, Türk Parasının değeri
ni düşürmenin, tek başına ihricatı artırmaya 
yetmiyeceğini görmemezlikten gelerek, ihracat 
ile ilgili birçok hayatî tedbirleri bugüne kadar 
ihmal etmiştir. Lüks tüketim malı ithalâtı ve 
spekülâsyonu önlenememiştir. İthalâtımız için
de yatırım malları oranı gitgide azalmaktadır. 
Resmî belgelere göre, son üç yılda toplam it
halat içinde yatırım mallarının oranı yüzde 31,5 
a düşmüştür, thracat hedeflerine, ikinci plân 
döneminin hiçjbir yılında ulaşılamamıştır. Hü
kümet, 1971 yılı için hazırlamış olduğu prog
ramda, devalüasyona rağmen, 1971 yılında da 
plân hedefinin gerisinde kalacağını şimdiden 
kabul etmiş durumdadır. 

tabancı sermaye konusunda plânın ümit
leri gerçekleşmemektedir. Son üç yılda 130 mil
yon dolar sermaye girişi beklenirken, Türkiye'
ye giren sermaye 69 milyon dolarda kalmıştır. 
Buna karşılık daha önce girmiş olan yabancı 
sermayenin kâr transferleri tahminlerin çok 
ötesine gitmiştir. 

Turizm alanında da bütün boş öğünmelere 
rağmen, hattâ yabancı elçilik mensupları tu
rist sayıldığı ve istatistik rakamlarına katıldı
ğı halde Hükümetin va'adettiği başarı sağlana
mamıştır. İkinci plânın ilk üç yılında turizmden 
27 milyon dolar net gelir bekliyorduk. Turizm 
sektörü, son üç yılda 16 milyon dolar açık ver
miştir, gelir yerine. Plân hedeflerine ulaşıl
mak çok uzaklarda kalmıştır. 

Muhterem milletvekilleri, bu genel mesele
ler arasında 1971 bütçesi üzerinde rakam eleş
tirmesi yaparken, elbette ki peşinen bütçenin 
açık olduğunu, daha çok açık vereceğini söy-
liyeceğiz. Buna karşılık belki Hükümet buraya 
çıkacak ve diyecek ki, «bütçe tamdır, bütçe, 
tahmin ettiğiniz kadar, iddia ettiğiniz kadar 
açık değildir» 

Şimdi, bu konudaki sözlerime başlamadan ev
vel 1970 bütçesi takdim edilirken Sayın Maliye 

Vekili «Bu bütçe, bir derlenme, toparlanma büt
çesi» diye söze başlamış ve böyle takdim etmiş
tir. Böyle tasvir edilen bir bütçe 1970 yılı için
de bugüne kadar kendi imkânlarının dışında 
2 milyar 800 milyon liralık ek ödenek almıştır. 

Şimdi, o zaman da denkliği söylenen ve 
«derlenme, toparlanma yılı» denen bütçe bu ka
dar açık verirse, bu yılki takdiminde derlen-
ma, toparlanma olmıyan 1971 bütçesinin, 1972 
bütçesi konuşulurken, huzurunuzda ne kadar 
ek ödenek alacağını şu anda ben de tahmin ede
bilirim. 

1971 yılı bütçesinin özelliklerine gelince; bu 
bütçe malî tarihimizin en tüketici bütçelerin
den birisidir. Geçen yıl bütçesine nazaran yüz
de 33 artış yapmıştır. Yatırımlar yapılamıya-
cak bir duruma girecektir. Yatırımların yapıla
maması, biraz önce temas ettiğim işsizlik konu
sunu önümüzdeki günlerde daha da çok üze
rinde durulan bir mesele haline getirecektir. 

1971 bütçesi, devlet bütçesinin cari hracama-
larında ölçüsüz artış gösteren bir bütçedir. Ya
tırım ödeneklerinde ise, fiyat artışı dikkate alı
nırsa azalma vardır. Konsolide bütçenin yüz
de 52 si cari masraflara, sadece 19,8 i yatırım
lara ayrılmıştır. Millî gelir 12 - 13 milyar lira 
arasında iken, Hükümet 9 milyarını alıp büt
çeye sarf edecek, yani yüzde 70 ini bütçeye sarf 
edecek, peki bu fakir halka ne kalacak? İşte 
1971 bütçesi bu şartlar altında müzakere edili
yor, 

İdari reform çalışmaları geriye bırakılmış
tır. Yapılmış vaitlerin aksine olarak Devlet ma-
kinası daha pahalı, daha israfçı hale getirilmiş
tir. 

Demirel hükümetleri işbaşına geçtikleri za
man «pahalı devlete son vereceğiz» tarzında 
vaitlerde bulunmuşlardı. Hükümetin programı 
icraatı arasında tam 180 derecelik bir zıtlık var
dır. 1971 bütçesi ve idari reform konusunun ta-
mamiyle yüzüstü bırakılması bunun kesin deli
lidir. 

Bütçe açıklan devam etmektedir. 1965, 1966, 
1968 ve 1969 bütçelerinde hep açık vardır. Bu 
açıkları karşılamak üzere Merkez Bankası kay
naklarına müracaat olunmuştur. Son yılların bi
rikmiş bütçe açıkları 5 milyar liraya ulaşmış
tır. Bütçe açıklan, Hazine açıklannm büyüme
sine de yol açmıştır. Hazine bu yüzden istihkak-
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lan zamanında ödiyemez duruma düşmüştür. 
Vaktiyfle «Hasta adam» tâbir edilen Osmanlı 
İmparatorluğu yerine, Türkiye Cumhuriyetini 
vatandaşına mütaahhitler borçlu devlet ilân 
etmiştir. Bir süreden beri devam eden ödeme sı
kıntısı, bu yıl da aynı şiddetle devam edeceğini 
göstermektedir. 

1970 yılı için bütçe geçtikten sonra getiri
len ek ödeneklerin tutarını biraz evvel bahset
miştim. 1971 için de şimdiden aynı durumla kar
şılaşacağımız anlaşılmaktadır. Bu açıdan bakın
ca, geçen yılların bütçeleri, gibi 1971 yılı içeri
sinde de istikrar sağlanamıyacağı anlaşılmakta
dır. 

Hayat pahalılığını kamçılıyacak devalüas
yondan beklenen faydaları tehlikeye düşürecek
tir. 

Gelir tahminleri zorlama sebebiyle yıl sonun
da gelirlerde 1 milyar civarında bir eksik görü
lecektir. Ayrıca vazgeçilmesi mümkün olmıyan 
hizmetlerin bir kısmı için bütçeye konan öde
neklerin yeterli olmadığı Bütçe Komisyonunda
ki müzakereler sırasında meydana çıkmıştır. 

Yine, Personel Kanunundaki yan ödemeleri
ni karşılıyacak ödeneğin de bütçeye tam olarak 
konulmadığı anlaşılmaktadır. Bu sebeplerle 
açık bütçe tahmin ve ifade edilenin üstünde ola
caktır. 

İstikrar hedefine öncelik verildiği bir yılda, 
bütçenin önemli bir açıkla kapanmasının ekono
mimiz üzerinde çok olumsuz etkiler doğuracağı 
elbette apaçıktır. 

Muhterem milletvekilleri, İktisadi Devlet 
Teşekküllerinden de bir miktar bahsetmek iste
rim. 

İktisadi Devlet Teşekkülleri, Devlet bütçesi
ne yük olmakta devam ediyorlar. Bu teşekkül
lere yapılan yardım, yıldan yıla artmaktadır. 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin yeniden düzen
lenmesi için Hükümet yeteri kadar ciddiyetle 
bu meseleyi takibetmemektedir. 

'Genel Başkanımız, bütçe müzakerelerinin ilk 
günü resmî belgelere dayanarak ortaya koydu
ğu rakamlar, İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
milyarlarca lirasının heba edildiğini göstermiş
tir. Millî Güven Partisi olarak bütçe müzakere
leri esnasında bu konuda bir de Meclis araştır
ması talebinde bulunduk. 

Muhterem milletvekilleri, 1970 yılı Bütçesi
ni tam kılabilmek için getirilen yeni vergi ted
birleri, 1970 yılı bütçe açıklarını karşılamak 
üzere «Finansman Kanunu» adiyle kabul edilen 
vergi tedbirleri, henüz, tamamen uygulanmadık
ları halde bütün memlekette büyük huzursuz
luk yaratmıştır. Gün geçmemiştir ki, Sayın Ma
liye Bakanının kapısına heyetler, odalar, bir
likler toplu halde gelmesinler. Bunlar hep gel
miş ve devamlı şekilde ortaya çıkan Finansman 
Kanunu ile vergiler üzerinde şikâyetlerde bu
lunmuşlardır. 

Devalüasyon karariyle aynı dönemde uygu
lanan bu te'bdirler aşın maliyet yükselmelerine 
sebebolmuş ve hayat pahalılığını artırmıştır. Bu 
tedbirler vergilerin veriminden çok tazyikleri 
artmıştır. Yeni vergi tedbirleri yatırımları, sa
nayii, turizmi teşvik etmek şöyle dursun, tam 
aksine bunların gelişmelerini zorlaştıran engel
ler getirmiştir. Gayrimenkul tedavülü, nakil va
sıtaları alım - satımı ve inşaat âdeta durmuş gi
bidir. Yan sanayi ile birlikte birçok sanayi kol
ları ciddî bir buhrana girmek üzeredir. 

Mahallî idarelerimiz kaynak bakımından 
gün geçtikçe daha güç duruma girmektedirler. 
Şu anda birçok belediyeler maaş ödiyemez hale 
düşmüş, birçokları da iş göremez haldedirler. 

Yine 1970 den devraldığımız pahalılık, 1971 
de şiddetle, vatandaşı büyük baskılar altında, 
ümitsizlik içerisinde kıvrandırır bir hale getir
miştir. 

Hükümetin enflâsyoncu politikası hayat pa
halılığını artırmıştır. Hükümet, geçen yıla ka
dar enflâsyon baskılarını ve pahalılığın varlığı
nı kabul etmiyordu. Şimdi resmî belgelerde ger
çekleri itiraf etmeye mecbur olmuştur. 

1971 yılı Bütçesi pahalılığı daha da artıra
cak niteliktedir. Hükümetin yayınladığı 1971 
yılı programındaki rakamlar, vatandaşların or
talama yaşama seviyesinde bu yıl bir gerileme 
olacağını göstermektedir. 

Plânın sosyal hedefleri de gerçekleşmemek
tedir. Çalışma mevzuatı ve iş hukuku alanında 
yapılması gerekli birçok işlemler gecikmiştir. 
İşçiler yanında bütün vatandaşlarımızın sosyal 
güvenliğe kavuşturulması yolundaki çalışmalar 
yeterince ilerlememiştir. Özellikle küçük esnaf 
ve sanatkâr vatandaşlarımızın âcil ve haklı ih
tiyaçlarını karşılıyacak kanunlar çıkarılama-
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iniştir. Hastalık, kaza, ihtiyarlık ve başka risk
lere karşı esnaf ve sanatkârları, serbest meslek 
erbabını ve gerekse bütün yurttaşlarımızı gü
venliğe kavuşturmak şarttır. Bu alanda altı yıl
dan beri ele alınmış resmî vaitler göremiyoruz. 

Sağlık hizmetleri de aksamaktadır, plân he
deflerine erişilemiyecektir. Devalüasyondan 
sonra bu yılki bütçenin sağlık hizmetlerine kâfi 
geleceğini, inanılır bir şekilde iddia etmeye Hü
kümet bile, zannederim, cesaret edemiyecektir. 
Sağlık evleri, sağlık ocakları çok yerde yarıda
dır. Kifayetsiz bir bütçe ve değişik bir politika, 
mahrumiyet bölgelerine giden sağlık personeli
nin geri dönmesine sebebolmuştur. Bugün çok 
yerde sağlık personeli halkın hizmetinde değil, 
masalarının başında pasif direniştedirler. 

tırmakta ve Hükümet emrindeki makamların 
vahim hatasını Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
bir komisyonuna yüklemeye çalışmaktadır. 

Bilindiği gibi hazırlık komisyonları şahit ve 
bilirkişi dinliyemezler. Müfettişler bu yetkiye 
sahiptirler. Türkiye Büyük Millet Meclisi soruş
turma açmış olsa idi, kurulacak komisyonumuz 
bu yetkiye sahibolacaktı. 

Ancak o zaman Sayın Ticaret Bakanının 
bahsettiği tahkikat yetkisi doğmuş bulunacaktı. 
Ama bu açılmadı. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Bu
nun bütçe ile alâkası ne 

BAŞKAN — Sayın Başer, lütfen müdahale 
etmeyin efendim. 

VEFA TANIR (Devamla) — Efendim, Sa
yın Başbakan icranın başıdır. Bütçe dolayısiy-
le elbette ki, her şeyi söyliyeceğiz. 

BAŞKAN — Sayın Tanır, ben kendisinin 
müdahalesini önledim. Siz konuşmanıza devam 
edin. -

VEFA TANIR (Devamla) — Benden Hükü
metin icrasının övülmesini mi bekliyeceksiniz? 
(A. P. sıralarından «ihtiyacımız yok» sesleri). 
Şüphesiz ihtiyacınız olmıyacaktır. Kıratın ve 
Hükümetin forsu ile buraya siz geleceksiniz de 
övmeyi ben yapacağım, bu, kadirşinaslık değil
dir. 

Kaldı ki, bir Meclis Komisyonunun konu ile 
ilgili bütün belgeleri istemiş olmasına rağmen, 
çok önemli bir raporun komisyondan gizlenmiş 
olması gerçeği karşısında hiçbir tadil gayreti 
bu hazin durumu ört - bas edemez. 

Söz konusu müfettişler raporu mevzuata ay
kırı işlem yapıldığını çeşitli bakımlardan istis
nai muamele yoluna gidildiğini açık bir usulsüz
lük, kayırma ve yolsuzluk mevcudolduğunu 
göstermektedir. Bu yeni belge ciddî bir soruş
turmanın başka, gerçekleri de ortaya çıkarabile
ceği kanaatini ister istemez uyandırmaktadır. 

Bu durumda mevcut Hükümetin mânevi oto
ritesinin büsbütün sarsıldığı aşikârdır. 

Esasen, olayların akışı içinde güçsüzlüğü 
her gün daha çok ortaya çıkan hükümet, güve
nilir olmadığını bir kat daha ispat etmiş bulun
maktadır. 

(Sayın miIMvekileri, sözlerimi hulâsa ederken 
bugünkü hükümet iktisadi ve malî alanda mem
leketi bir buJhrana sürüklemiştir. 36 milyonluk 

Muhterem milletvekilleri, konuşmamızın so
nunda kredi adaletsizliğine de bir nebze dokun
mak isteriz. 

Bütçe müzakereleri sırasında rakamlarla, de
lillerle ortaya koyduğumuz gibi, kredi dağıtı
mında adaletsizlik ve yolsuzluk vardır. Millet 
parası sokağa atma ölçüsüne varan sorumsuz
luk içerisindedir. Meclisimizde cereyan eden ve 
Cumhuriyet Senatosunda Ticaret Bakanının yap
tığı bir açıklama ile devam eden bir tartışma şu 
gerçeği ortaya çıkarmıştır : Sayın Demire! ile 
ilgili 13 numaralı Meclis Soruşturması Hazırlık 
Komisyonu çalışmaları sırasında, komisyon üye
lerinin haberdar olmadıkları bir müfettiş rapo
ru var. Üç Ziraat Bankası müfettişi tarafından 
hazırlandığı ve genel müdürlük dosyalarına gir
diği anlaşılan bu rapor, komisyonun incelediği 
konularla doğrudan doğruya birinci derecede 
ilgili olduğu halde, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi adına vazife gören Hazırlık Komisyonundan 
gizlenmiştir. Komisyon üyeleri, konu ile ilgili 
bütün belge ve raporların verilmesini istedik
leri halde kendilerine gönderilen veya gösteri
len resmî belgeler arasında bu raporun yer al
madığını, dolayısiyle komisyona eksik bilgi ve
rilmiş olduğunu açıkça ifade etmişlerdir. Sayın 
Ticaret Bakanı âdeta komisyonu suçlıyarak, 
«siz müfettişlerden daha yetkili idiniz, bu rapo
ru ve başka hususları açıklığa kavuşturabilirdi-
niz» diyebilmektedir. 

Aslında Sayın Ticaret Bakanı konuşmasında, 
bir soruşturma komisyonu ile bir tahkikat so
ruşturma hazırlık komisyonu imkânlarını karış-
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bir ülkede, 38 milyarlık bir bütçe ile elbette 
birtakım işler yapılacaktır. Boş durdunuz demi
yoruz. Elbette memleketin şurasında burasında 
'bir kısım tesisler yükselecek, bir kısım temeller 
atılacaktır. Ama biz o kanaatteyiz ki, bu yıl ye
ni projeler ele almamıyacak, eskilere ancak ön
celik verilecektir. Bütçenin gerçekleşmesi de 
Merkez Bankası kaynaklarına başvurularak ola
caktır. Plânın getirdiği hedeflere ulaşılamıya-
caktır. 

iŞimdİ, şurada burada yükselen üç beş eser
le değil, plânın gösterdiği hedeflere ulaşılmış 
mıdır, ulaşılmamış mıdır? Bu soruya cevap 
verdiğimiz zaman başarı ölçülmüş olacaktır. 

Vatandaşın genel refah seviyesinde bekle
nen asgari artış olmuş mudur, olmamış mıdır? 
Bu ölçülere başvurulunca Demirel Hükümetle
rinin iktisadi ve malî politikasının başarısızlığı 
görülecektir. 

Bizzat hükümetin imzasını taşıyan resmî bel
geler ve rakamlar Türkiye'nin nasıl bir buhra
na sürüklendiğini ortaya koymaktadır. Plânın 
bâzı temel hedefleri vardır; kalkınma hızı, is
tikrar, ekonomimizin dışa bağlılıktan kurtulma
sı, işsizliğin azalması, temel ıslahat tedbirleri
nin gerçekleşmesi, başta köylü yurttaşlar ve 
yurdun gelişmeye muhtaç bölgeleri olmak üzere 
durumları düzeltilmeye muhtaç zümre ve bölge
lerin, millî gelirden ve kalkınmadan daha âdil 
bir pay almalı. Bu temel hedeflerden hiçbirine 
ulaşılmadığı, bâzı konularda ise, geri gidildiği 
resmî rakamlar ve belgelerle sabittir. 

(Böylece, 1971 Bütçesi çeşitli bakımlardan 
memleketin içinde bulunduğu, buhranı daha da 
çok artıracaktır. 

Hükümet bilinen sebeplerle gitgide artan ve 
ciddiyet kazanan ithamlar altında mânevi itiba
rını ve güven verici olma vasfını hergün biraz 
daha azaltmaktadır. 

Bütün bu sebeplerle Millî Güven Partisi Gru
pu, 1971 Bütçe tasarısı vesilesiyle hükümete gü
ven oyu vermenin mümkün olmadığı inancında
dır. Oyumuzu bu kanaatlerimizin emrettiği yol
da kullanacağımızı ve bugünkü hükümetin so
rumluluğuna katılmamak için ret oyu kullana
cağımızı arz eder, Yüce Meclisi grupum adına 
saygılarla selâmlarım. (M. G. P. sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Söz, Adalet Partisi Grupu adi' 
na Sayın. Orhan Cemal Fersoy'un, buyurun 
efen'dim, saat : 11,38. 

A. P. GRUPU ADINA ORHAN CEMAL 
FERSOY (istanbul) — Sayın Başkan, Büyük 
Türk Milletinin değerli temsilcileri sayın mil
letvekili arkadaşlarım; Adalet Partisi Grupu 
namına bütçenin tümü üzerinde konuşmaya baş
larken Yüce Meclisi muhabbet ve saygılarla se
lâmlıyoruz. 

Hükümetin Anayasa süresi içerisinde Mecli
se sunduğu 1971 yılı Bütçesi üç aydan beri Büt
çe Karma Komisyonunda, Cumhuriyet Senato
sunda ve yüzsek huzurlarınızda bir gensoru ma
hiyetinde ve niteliğinde olmak üzere uzun mü
zakere ve münakaşa mevzuu yapılmış, ve şimdi 
son sözler üzerine gelinmiş bulunmaktadır. Bu 
vesile ile bir noktayı Yüce Meclise arz etmeyi 
vazife biliyoruz. 

Anayasamızın gösterdiği bütçe müzakeresi 
yolu, zaman israfına ve pek çok tekrarlara, ay
nı fikirlerin mütemadiyen ifade edilmesine se
bebiyet vermektedir. Her halde bu Anayasa yo
lu üzerinde Yüce Meclisin,esaslı bir şekilde dü
şünmesi ve bütçenin daha teknik anlamda, da
ha müsmir bir şekilde zaman israfını önliyecek 
bir şekilde bir yol araştırması gerekmektedir. 

Adalet Partisi Grupunun bu noktada belir
miş kesin bir fikri ve kararı mevcut değildir. 
Ancak, gördüğümüz ve tesbit etiğimiz veçhile
dir ki, bunun üzerinde esaslı bir şekilde dur
mak lâzımgelmektedir. Aslında Adalet Partisi 
Hükümetinin sunduğu bütçelerin ne derecelerde 
ve ne surette ne kadar uzun sürede olursa olsun, 
münakaşa ve müzakeresinden çekinecek bir ka
raktere sahip değildir tabiatiyle. 

Şimdi, bunu böylece kaydettikten sonra, bü
tün tekrarları da nazarı itibara alarak, hele şu 
son dakikalarda 2,5 saatten beri yapılan tenkid-
leri şöyle bir umumi olarak değerlendirir isek, 
memleket bir karanlığın içerisinde, istikbalin
den emniyetini kaybetmiş, vatandaşla hükümeti 
arasında irtibat kesilmiş, geçim endişesi, hayat 
endişesi ve kaygusu içerisinde kapkaranlık bir 
durumda tersim edilmek ve gösterilmek isten
miştir. 

Halbuki, gerçeğin böyle olmadığını, bizzat 
sözcülerin kendi yaşantılarında meseleyi aradı
ğımız takdirde böyle olmadığını Ad'aîet Partisi
nin iktidara geldiği zamandan bu yana rakamla-
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rın belagatı içerisinde konuşmak icabederse, 
Türkiye'ye yeni bir Türkiye'nin katıldığı haki
katinin iakâr edilmez bir gerçek olarak mey
danda bulunduğunu da kabul etmek ve itiraf et
mek gerekirdi. 

Bir yeni kuruluşun bu kürsüden beyanlarım 
şu şekilde değerlendirmeyi partimizin karakte
rine uygun bulmaktayız. Fikir tahammürâtı 
ve fikir temevvücü içerisinde bulunan insanla
rın, fikirleri tebellür edinceye kadar, aslı vas
fını iktisap edinceye kadar Adalet Partisi ken
dilerine cevap vermekten itina ile tevakki ede
cektir. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri alkış
lar.) Ve buna şunu da eklemeyi bir vazife bi
liyoruz ki; «insana sadakat yakışır görsede ik
rah, yardımcısıdır doğruların Hazreti Allah.» 
(A. P. sıralarından alkışlar. ) 

Şimdi, gece - gündüz devam eden bütçe ça
lışmaları sonucunda 1971 bütçesinin genel ka
rakterinin ne olduğu ve ne olmadığı kesinlikle 
meydana çıkmıştır. 1971 Bütçesi Devlet Perso
nel Kanununun getirdiği yükü bünyesinde mar-
sederken, cari harcamalar üzerinde bir dondur
ma prensibini kabul etmiş ve zururet olmıyan 
hallerde, cari harcamaların genişlemesini ön
leyici tedbirleri almıştır. 

Bir sözcü arkadaşımız, cari harcamalarda ki 
artışı, Devlet Personel Kanununun getirdiği ar
tışla birlikte mütalâa ettiği içindir ki, cari har
camaların fazlalığına işaret etmiştir. Ama, çok 
münakaşası yapılan Devlet Personel Kanunu
nun getirdiği malî yükü. Devletin karşılayamı-
yacağı, Hükümetin ödemede bulunamıyacağı 
hususundaki tereddütleri 1971 yılı Bütçesi ke
sinlikle bertaraf ettiği gibi, geçmişde de, öde
melerin intizamı Devlet Personel rejiminin malî 
hükümlerinin kamilen teminat altına alındı
ğını ortaya koymuştur. 

Devlet Personel Kanununun hesaptan yok
sun olarak Meclise sunulduğu iddiası da varit 
değildir. Maliye, hesabını kitabını yapmış, Yü
ce Meclise kanunu sunmuştur. Ancak, Yüce 
Meclis komisyonlarında olsun, Genel Kurulun
da olsun, adilâne tevazünü tesis gayreti içerisin
de Hükümetin hesaplarının üzerinde katkıda 
bulunmuş ve Hükümet, Yüce Meclisin bulundu
ğu bu katkıyı, bu ağırlığı da tahammül etmek 
cesaret, maharet ve faziletini göstermiştir. 

Meselelere, gözlerimizin etrafına çerçeve 
koymak suretiyle dar zaviyeden bakma, itiya
dından vazgeçmemiz gerekir. Hükümetimiz, Yü
ce Meclisin kararlarına böylesine bir saygı gös
terdiği halde, onu «hesapsız kitapsız kanun ge
tirmiştir» iddiası ile töhmetlendirmek Yüce 
Meclise karşı gösterilen saygı anlayışı ile kabili 
telif değildir. 

Devlet Personel Kanunu üzerinde mütema
diyen duruldu. Personel Kanunu, esas itiba
riyle bir Islahat Kanunudur. 657 sayılı Ka
nunu tadil eden kanun, 657 sayılı Kanuna yeni 
sosyal imkânlar, yeni şartlar, yeni gelişmeler 
katmıştır. 

Bu suretle, Devlet personel rejimimiz 91 
kanun, mevzuat ve kararname ile idare edilir 
iken, hiçbir iktidarın cesaret edemiyeoeği bir 
şekilde, bu 91 mevzuat presedürü ortadan kal
dırılmış, tek metne bağlanmak suretiyle, Dev
let personel rejimi bir düzene alınmıştır. Bu
nun yanı ısım da ayrıca malî yükler gelmiş
tir. Tabiatiyle çalışma hayatında toplu sözleş
melerle, toplu pazarlıklarla işçilerimizin hayat 
ıseviyesini yükseltirken, memur vatandaşla
rın hayat şartlarını görmemezlikten gelemez
dik. Bu da, Adalet Partisinin Isosyal güven
lik anlayışı felsefesinde mündemiçtir. 

Hattâ, bâzı çevreler Adalet Partisine, «Me
murlar size uzaktır, onlara bu kadar mükrim 
davranmanıza ne lüzum vardır.» demişlerdir. 
Ama, Adalet Partisi eşitilk prensibinin ciddî 
ve samimî bir müdafii olduğu için, çeşitli tel
kinlerin dışında kalmak suretiyle, sosyal ada
let ilkesinin bir icabını daha yerine getirme
nin iftiharı içerisinde bulunmaktadır. 

Çok konuşulduğu için, Devlet personel re
jimi üzerinde daha fazla durmak işitemiyo
rum. Yalnız, bu Personel Kanununun sadece 
maaşlarla ilişkin hükümlerine bakmamak lâ
zımdır. Gerçek şudur: Aynı zamanda, Devlet 
Personel Kanunu, yeni sosyal imkânlar getir
miştir. Memurun müstakbel gelişmesini kami
len derpiş etmiştir. Lüzumsuz, haksız, eşit
lik ilkesine aykırı yan ödemeleri, yan fayda
lanmaları kaldırmış, işle personel arasındaki iş 
ilişkisini adilâne bir düzen içerisinde kuracak 
yeni imkânları getirmiş ve yan ödemeleri bu 
şartlara ve kanunda gösterilen imkânlara bağ
lamıştır. 
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Bilhassa intibaklar dolaylsiyle, bâzı nisala
rın mevcudolduğu kanunun mükemmeliyetine 
gölge düşürmez. Bu kanun, ilk hamlede 426 
bin Devlet personeline hitabetmektedir. Yük
sek kademede bulunan Devlet personelinin eşit 
imkânlardan mahrumiyeti, işin «sasına gölge 
düşürmez. tşin esası, gerçeği şudur ki; en 
azından iddia edebilirim, Devlet personelinin 
% 95 i, getirilen kanundan memnundur ama, 
bizim karakterimizde öyle bir şey vardır ki, 
memnun olan kimse konuşmaz, memnuniyetini 
tavru harekâtı ve sükûneti ile belli eder. Mem
nun olmıyan insanlar ise, bu Anayasa düzeni
nin getirdiği çok seslilik içerisinde fazla gü
rültü yaparlar, teşriî organları etki altına al
mak isterler. Demokraside marifet o dur ki; 
millî meclisler dış gürültülerin gerçeğine vu
kuf derecesinde itibar gösterdiği takdirde, ba
şarı sağlarlar. Yüce Meclisiniz, bu karakte
rin tam sahibi olmuştur. 

1971 bütçesinin genel karakteri üzerindeki 
maruzatıma Personel Kanunu dolayısiyle açtı
ğım bu parantezden sonra devam ediyorum. 

1971 bütçesinin gelirler kanadı, harcama
lar kanadına nazaran daha itina ile tetkike 
değer bir mahiyettedir. Gelirler, 1970 de Mec
lisimizin kabul ettiği finanasman kanunları ile 
yeni desteğe ulaşmıştır. 1970 yılının kısa bir 
devresinde yapılan tatbikat, yani, finansman ka
nunlarının tatbikatı, 1971 de bu vergilerin 
tahsil şansını ve imkânını değerlendirmeyi 
mümkün kılmıştır. 

Şimdi, değerli muhalefet sözcüleri tenkid-
lerini yaparlarken, zaman zaman kendi fel
sefelerini bir tarafa bırakarak, zatî mesele üze
rinde bir ferdiyatçı, libaral zihniyette tenkid 
yaparlar, zaman zaman onu bir tarafa bıra
kırlar, ileri sosyalist düşüncelerle başka bir 
mevzuu kötülerler. Bizim çıkardığımız vergi 
kanunlarının tecellisi de böyle olmuştur. 

Ortanın solunda olduğunu, ferah fahur, 
Yatan sathına ilân eden Cumhuriyet Halk Par
tisinin, sosyal dengeyi temin edecek, o ga
yeye matuf bulunan vergiler üzerine hücumu 
kendi felsefesine aykırı düşmüştür. Ve hattâ 
(bize, dışarıda bıyık altından gülmek suretiyle, 
lâtife yollu demişlerdir ki, «Çıkarın, çıkarın 
bu vergileri, bu vergiler sizin sonunuzu tâyin 

edecektir.» Ama,, burada- gelip, vergilerin 
adaletsiz, nizamsız ve düzensiz olduğunu ifâ
de etmişlerdir. 

Şimdi, Adalet Partisinin kesin fikri şu
dur : Bu vergileri, vergi adaletini temin ve 
tesis eden ve bir bakıma Gelir Vergisinin 
müfettişliği görevini görmekte olan bâzı ver
gileri yani işletme Vergisini ve ona bağlı di
ğer vergileri ancak, Adalet Partisi gibi güçlü 
partiler çıkarmaya muktedir olur. (A. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri ve alkışlar.) 

Şundan kimsenin endişesi olmasın, bize 
olan o lâtif gülüşleri de bir tarafa bırak
sınlar, biz, çıkardığımız vergilerin hesabını 
da, kitabını da vatandaşımıza vermeye muk
tedir olan insanlarız, ondan kimse telâş et
mesin. Gider, onu da vatandaşımıza izah ede
riz, anlatırız ki, bu vergiler de lâzımdır. 

Halbuki, takibedilen vergi politikası, ta
banı satha yayma felsefesinin sahibi olan 
Adalet Partisinin fakir fukara vatandaşı 
mutazarrır eden bir vergi sistemi değildir. 
Kazanan vergisini ödeyecektir, güçlü olan 
vergisini ödeyecektir, güçsüz olan vergiden 
muaf ve müstesna tutulmuştur. 

işletme Vergisinin eskimiş bir vergi olduğu
nu, eski bir sistem olduğunu ifade edenler 
oldu. Bir verginin uzun zaman önce ihdas edil
miş olması o vergiyi, âdilâne bir zeminde bu
lunuyor ise, eskitmez. Yalnız, vergi mev
zuunda şu anlayışı da silmemiz lâzımdır. 

Bugün vergiler, demokratik ülkelerde yal
nız bütçe gelirlerini sağlamak gayesine ma
tuf olarak kullanılan mevzuat değildir; ver
giler, aynı zamanda ekonominin demokratik 
yoldan tevcihini temin eden vasıtalardır. 

Bu itibarladır ki; Adalet Partisi, deva
lüasyon kararlarından önce - ki, bu tedbir
lerin gelişi, aslında bir devalüasyonun müşiri
dir - bir tedbirler manzumesi olarak getiril
miştir. Bu tedbirler manzumesini göğüslemek 
cesareti yalnız Adalet Partisinde mevcuttur. 
Bunu başka partiler göğüslemeye muktedir 
değillerdir, bunu güçlü partiler yapar. Gücü
müzü ortaya koyduk, cesaretimizi ortaya koy
duk, gelişen ekonomik şartlan yeni istika
metlere tevcih edilmiş bulunan elbisesine 
sığmıyan, her sene 700 bin nüfus artışı göste
ren, ama mesahai satlhiyesi aynı bulunan bir 
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memlekete, ekonominin demokratik yoldan, hüri-
yetci yoldan yeni istikametlere tevcihi zarureti 
doğunca, günlük, politik görüşler bir tarafa itil
mek suretiyle, gerçeğin üzerine açık alınla, cesa
retle gidilmiş ve bu tedbirler alınmıştır. Ada
let Partisi iktidarı ve mensupları bu tedbirle
rin hesabını millet huzurunda daima açık 
alınla vereceklerdir, bundan muhalefetin ka
tiyen endişesi olmasın. 

Şimdi 1971 Bütçesinin gelirler bölümünde 
isabetsizlik iddiaları aslında variit değildir. 1970 
in gelirlerinin, Gelirler Bütçesine intikalindeki 
artış oranı ve yeni vergilerden beklenen gelir 
tahminleri hesabında bir isabetsizlik yoktur. 
Çünkü anormal ve vergi usullerine, kurallarına 
aykırı bir şekilde gelir yüzdelerinde sıçrama ya
pılmamıştır, dünyanın her tarafında gösterilen 
ve Türk ekonomisinin de çimdiği istikamette ge
lir yüzdelerinde konulan artışlar normal ve re-
aldir. Bu hale göre esasında bir tahmin olan 
bütçjenin, 1 milyar civarında gelir noksanı, gi
derlerinde de 2 milyarın üzerinde bir gider faz
lalığı göstermek suretiyle 3 milyarlık bir açık
la kapanacağı hususunu ortaya koymak, bütçe
nin genel karakterini anlamamak demektir. 

Bendeniz, meseleyi rakamlara fazlas'iyle boğ
mak, çok söylenen rakamlar üzerinde durmak 
suretiyle zihinlerinizi işgal etmek istemiyorum. 
'Ben, rakamların verdiği neticeleri, (benim mes
lekim de biraz buna müsait, biz rakamları alır 
©nları lâf olarak ifade ederiz, maliyeciler, .mü
hendisler ve ısaire de fazla rakamlar söylerler), 
ikisinin dinlenme ortasını hesabetmek suretiy
le arz ediyorum yani, benim söylediklerim Fi-
nans ilminin içerisinde, ekonomi ilminin içerisin
de beyanlardır. Arkadaşlarım gibi polemik yap
ma niyetinde de değilim. İtina ile bir teknik nok
ta üzerinde durmaya çalışıyorum. 

Şu hale göre, 1971 Bütçesinin açık finans
mana sıkı sıkı kapalı olduğunu dikkatten ka
çırmamak lâzımgelir. Zaten hükümetin politika 
sında açık finansmana meydan verilmemesi hu
susunda cidldî ve itinalı tedbirler alınmaktadır. 
Günden güne bâzı tedlbirler'de, bâzı kararname
lerde değişiklikler oluyorsa, ekonomik ibrenin 
ani sarsıntısına süratle cevap verme gayesine 
matuftur bu. 

1971 de devalüasyonun doğurduğu dalgalan
malar durulma dönemine gelecektir. Ve devalü

asyon yalnız ihracatı artırıcı bir gayeye matuf 
olmak üzere getirilmiş bir tedbir değildir; geniş-
liyen Türk ekonomisinin ithalât ve ihracatına 
cevap vermek ve bir adaletsizliği kesin olarak 
bertaraf etmek için getirilmiştir. Bu suretle de 
1971 Bütçesinde önemli, milyarlara varan bir 
yük kendiliğinden bertaraf edilmiştir. 

Şunu kasdediyorum : 12 liraya doları satına-
lıp 9 liraya ithalâtçıya verdiğiniz zaman, ara
daki farkı doğrudan doğruya Hazineden karşı
lamakta idiniz ve bu bütçenin yükü idi ve bu 
aynı zamanda bir adaletsizliğin ısrarla devam 
ettirilmesi oluyordu. Köylünün mahsulünü bu 
şekilde değerlendirmek soısyal adalet ilkelerine 
uygun düşmüyordu, işte bunun üzerine cesaret
le gidilmiş ve köylünün mahsulü değerlendiri
lirken diğer taraftan da hazinenin üzerinden, 
milyarlara ulaşan, kur farklarını ödeme külfe
ti kaldırılmıştır. O itibarla da 1971 Bütçesi ye
ni rahat imkânlara sahibolmuşitur. 

Nitekim bu yıl çok önemli müşahedelerin sa
hibi olduk. 1971 yılı Ege Tütün Piyasası üzerin
de dikkatle durulmaya değer müş'ir rakamları 
veren, bir gerçeği ve bu gerçeğin devam edece
ğini ortaya koyan çok önemli bir tablodur. 

Ben size Ege Tütün Piyasasının açılmadan 
önceki safhasını kısaca arz etmek isterim. 

Türkiye'de muhtelif mihraklar, son zaman
larda âdet haline getirildiği gilbi, tütün piyasa
ları ve sair piyasaların açılması dolayısiyle sol 
ajanlarını, aşın anarşistlerini bu bölgelere gön
derirlerken, muhalefet de, bilerek veya bilmiys-
rek, bu kervanın içine katılır ve bu piyasalarda 
şuris çıkarma gayreti içerisinde bulunulur. Ve 
genellikle bu mubayaa süresi olaylarla cereyan 
eder, birçok isteriilmiyen hâdiseler olur. Zürra, 
«Kandırılıyorsun, sömürü düzeninin içerisine 
düştün, satma malını daha çok para edecek, tüc
cara verme, Amerikalıya satma, şunu etme bunu 
etme» telkini içerisinde bırakılır zavallı ve on
dan sonra da piyasanın kapanış günlerinde fi
yatlar ânı olarak düşer ve almterinin değerini 
bulamadan hüsran ile köyüne, kentine dönmek 
mecburiyetinde kalır. 

A. P. iktidara geldiğinden beri taban fiyat 
politikasiyle bunu önlemek gayreti içinde bu
lunmuş ise de, bu sene devalüasyonun en müs
pet ve müsmir neticesi olmak üzere bu kervanın 
kar§ısında Türk köylüsü Hükümetiyle birleş-
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inek suretiyle malını değerlendirmiş, Ege Tü
tün Piyasası görülmemiş bir süratle iki gün için
de kapanmış, tütünün tozu dahi kalmamıştır. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri ve alkışlar) 

Yalnız bu mubayaa parasız olmamış, yapılan 
son tediye hesaplarına göre de, geçen yıla na
zaran zürraımızm eline yalnız o bölgede, yalnız 
tütünden dolayı 400 milyonun üzerinde para 
girmiştir. İşte bu da devalüasyonun müspet ne
ticelerinin Türk zürraı tarafından idrak edilişi
nin neticei tabiiyesi olmuştur. 

Meselelerimizi değerlendirirken hakikatlerin 
bu yönüne bakmadan geçivermek, benim kanaa
time göre hiç olmazsa, civanmertlik olmuyor, 
Burada bizi istediğiniz gibi tenkidediniz, en ge
niş özgürlük her tarafta var zaten, ama bir de 
şu Ege Tütün Piyasası iyi oldu, Keban Proje
si başariyle yürüyor, dersek ne olur yani?.. Hiç
bir tarafımıza noksanlık gelmez. 

Şimdi sayın C. H. P. sözcüsü buradan, «is
tanbul köprüsü gibi gösterişli ve fantazi yatı
rımlar» dan bahsetti, istanbul köprüsünün ta
rihî ve mânevi büyük değerini bir tarafa koyu
yorum, onu bir tarafa koyuyorum ama, bunun 
Türk ekonomisi üzerindeki etkisine neden eğil
miyorsunuz? Âtıl gücün günlerce nasıl İstan
bul sokaklarında muattal kaldığını, ithalât li
manı olan istanbul limanından çıkan makina 
ve hammaddenin Anadolu'ya dağıtılmasının ne 
kadar geciktiğini ve Anadolu mahsulünün is
tanbul ve Avrupa'ya intikalinin ne kadar ge
ciktiğinin hesabını neden yapmıyorsunuz? Bun
ları alt alta koyduğunuz takdirde, bu âtıl gü
cün günlerce istanbul sokaklarında muattal 
kalmasının hesabını yaptığınız takdirde, fazla 
mübalâğalı olmamak kayıt ve şartiyle ifade 
edeyim ki, istanbul köprüsü kendisini iki se
nede amorti eder. Üzerinden geçecek vasıta
lardan alınacak para ve saire, o ayrı mesele 
ama, şu âtıl gücün değerlendirilmesi, köprüden 
bu vasıtaların geçip Anadolu'ya Anadolu'
dan Trakya'ya intikali, köprüyü iki senede 
amorti eder duruma getirir. 

Bir taraftan da şunu şerefle ifade edebiliriz 
ki; atalarımız istanbul'u fetihten sonra istan
bul'un ebedî Türk olduğunun temel çivilerini 
yedi tepede büyük camiler şeklinde çatarken, 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Cumhuriyet Hükümetleri elli yıldır İstan
bul'a anıt bir eser koymamıştır, koyamamıştır; 

Taksim Meydanına heykel koymak anıt eser 
değildir, (saygıyla eğilinir karşısında,) Opera 
anıt eser değildir, biz bitirdik ama söylüyorum 
anıt eser değildir; Süleymaniye'nin yanında 
sözü edilmez bunların. Ama, Avrupa ile Asya-
yı birleştiren çelik kanat, çelik köprü anıt eser
dir arkadaşlar. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) Bu da mânevi değeridir me
selenin. 

Şimdi bütçe münasebetiyle muhtelif mese
leler üzerinde sorumluluklarımızı da münakaşa 
ediyoruz. Bu sorumlulukların münakaşası sıra
sında A. P. nin de sorumlu kişilere soracakları 
vardır: 

Biz Hükümete müttefikan güvenmekteyiz, 
bu güvenimiz mahfuzdur, aneak, Anayasa düze
nini yürütmek, çok sesli Anayasanın çok ses
lerini ahenge getirmek yalnız iktidar partisi 
ve Hükümetinin görevi değildir. 

1924 Anayasasının mahiyetini C. H. P. nin 
sayın sözcüsü ifade ederken başlangıç tarafın
da benim bütçedeki naçizane görüşlerimle mu
tabık bir şekilde ifade buyurdular. Gerçekten 
1924 Anayasası saltanatın karşısına (Hâkimi
yeti milliye) prensibini koymak için, bilhassa 
Birinci Dünya Harbinin getirdiği doktriner gö
rüşleri de değerlendirmek ve tabiatiyle asıl 
Atatürk'ün idealini de, ideolojisini de içine 
katmak suretiyle bir kuvvetler birliğini getirdi 
Cumhuriyetin temelinin sağlam atılabilmesi 
için, kuvvetler birliği aslolduğu gibi, 1918 in 
getirdiği doktriner görüş de kuvvetler birliği
ni emrediyordu. 1935 lere kadar kuvvetler bir
liğinin karşısında fikirler dermeyan edildi. 
Atatürk devrinde 1924 Anayasasının tatbik 
şekli üzerinde bir münakaşa açmak, bunu bir 
münakaşa zeminine götürmek doğru değildir. 
Çünkü Atatürk, millî hâkimiyet prensibini yer
leştirme yolunun mümtaz şahsiyeti ve büyük 
devlet adamı olarak, gayret sarf etmiştir. 

1939 dan sonra ikinci Dünya Harbinin şart
ları içerisinde de 1924 Anayasasının işleyişinde 
fazla şikâyetçi olmamak lâzımgelir. Fakat Ata
türk'ün koyduğu kaide 1946 da çok partili de
mokratik rejime açık bir anayasanın mevcudi
yetini de ortaya koydu ve 1946 daki hareket 
Atatürk'ün dehasının tesbit ve tescili mahiye
tinde oldu. 
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Çok partili rejime geçilip 1946 - 1950 ara
sında Anayasa tatbikatından o zaman iktidar
da bulunan 0. H. P. şikâyetçi olmadı. Ne za
man ki, millî irade tam ve mükemmel bir şe
kilde, nizasız, ihtilafsız bir şekilde tecelli etti, 
1924 Anayasasından şikâyetler başladı. Mesele
yi tarihî seyri içerisinde mütalâa edersek, ger
çeğin bunun dışında olmadığını cümle âlem ka
bul eder. 

Bir Meclis hâkimiyetinden şikâyetler gün
den güne arttı ve mesele hangi şekilde değerlen
dirilirse değerlendirilsin, 1960 da başka bir 
mahiyet aldı ve 1961 Anayasasına; C. H. P. 
Kurucu Mecliste çoğunluk olarak, büyük ço
ğunluğun sahibi olarak, güçbirliği v. s. şeklin
de beyannamelerinde ifade ettikleri fikirleri ol
duğu gibi yerleştirmiş oldular. 

Şimdi bu 1961 Anayasasının insan hakları ile 
ilgili hükümleıi bir tarafa, bir de müesseseler 
hakkındaki hükümleri bir tarafa alındığı zaman, 
bunların iyi değerlendirilmesinin yapılması lâ
zımdır. 1961 Anayasası ve hiçbir Anayasa «Dev
letin tecezzisi» esasına göre tanzim edilmez. 
Devletin maddi unsurları üzerinde durduğumuz 
takdirde, hukukî unsurlar şunlardır: Hüküm
ranlık hakkı, millet ve vatan, bu üçü olduğu 
zaman Devlet olur. Bunun üzerine hükümran
lık hakkını tesis ve temin edecek Anayasayı ge
tireceksiniz, bn Anayasa devleti tecezzi .ettire
cek; bunun akıl ile, hukuk mantıki ile alâkası 
ve irtibatı yoktur. Ama bugün kuvvetler ayrı
lığını kabul eden bu Anayasa, aslında metni ve 
ruhu ile incelendiği takdirde, bu kuvvetler ayrı
lığı içerisinde farklı işbirliğini emretmiştir. 

G-iriş kısmında bahsedilen insan haklarını te
madi ettirmek için icranın, kazanın ve diğer 
özerk organların aynı anlayış içerisinde bulun
ması lâzımdır. Bu anlayışın dışına çıktığınız 
takdirde, Anayasayı metni ile ve ruhu ile inkâr 
etmiş duruma gelirsiniz. 

Hukukî anlamı ayrı ayrı olan kararların ay
nı mahiyette değerlendirilmesi de yanlıştır. Ka
za organının verdiği karar kazai niteliktedir, 
teşriî organın verdiği karar teşriî karardır, çı
kardığı yasadır ve herkes istisnasız ona tabi 
olacaktır. Ama kaza organının verdiği karar 
nizaya mahsus ve münhasırdır. Niza mevzuu ne 
ise onun üzerinde konuşulur ve ona aittir, onun 
dışına çıkamaz 

Teşriî organın kuvvetini fazla gören Anaya
sa müelleflerinden bâzıları, iki Meclisten teşek
kül eden T. B. M. M. nin yanma bir de Ana
yasa Mahkemesi koymuştur. Dikkat buyurun, 
üstüne demiyorum. Çünkü bizim Anayasamız 
millî iradenin üzerinde başka bir güç kabul et
mez, millî iradenin temsilcisi de T. B. M. M. dir. 
(A. P. sıralarımdan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Anayasa Mahkemesinin verdiği kararlar da 
kazai nitelikte olup, hâdiseye mahsus ve mün
hasırdır ve Anayasanın gösterdiği çizginin dı-
dma çıkamaz. Anayasa Mahkememizin, bu ka
rakteri iktisap hususunda çok gayretli olacağı 
ümidini A. P. muhafaza etmektedir ve buna 
inanmaktadır. 

Şimdi, Devleti asıl tecezzi edilmiş gibi göste
ren özerk müesseselerdir, özerk müesseseler 
Anayasa dışı müesseseler değildir, özerk mües
seselerin müvellidi, mevcudiyetinin sebebi 
T. B. M. M. nin kendisidir. T. B. M. M. olma
dığı halde, özerk müesseseler söz konusu edile
mez. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) O halde bütün özerk müesseselerin bu 
yüce organa karşı saygılı olması lâzımdır. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri) Kendilerini Ana
yasanın dışında görmeleri lâzımdır. TRT bugün 
düpedüz Anayasanın dışında yayın yapmakta
dır. (A. P. sıralarından alkışlar) Türkiye'nin 
sosyal kalkınma ilkelerini tesbit, TRT nin va
zifesi değildir arkadaşlar, o bizim vazifemizdir. 
Anayasa çizgisi içerisinde, T. B. M. M. hâdise
lere istikâmet verir; kanunlarını çıkarır, bu 
istikameti verir. O istikamet de Anayasanın 
öngördüğü insan hakları, beşer hukuk çerçe
vesi içerisindedir. Keyfe mâyeşa yayına kim
senin hakkı olmadığı gibi, bu yayınları müsa
maha ile karşılamaya veya görmemezlikten gel
meye muhalefetin de hakkı yoktur; çünkü Ana
yasayı birlikte yürüteceğiz, Türk Devletinin 
bekâsını birlikte temin edeceğiz. (A. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Anayasa meselesi üzerinde gerçekten müna
kaşaların açılması erkendir. Erkendir, zira 15 
senelik bir tatbik süresi gözetilmiştir, öngörül
müştür, 15 senede bunu bir derleyip toparlıya-
lım, şeklini görelim denmiştir. Ancak, şu ger
çek ortaya çıkıyor; «Ben Anayasa müessesesi-
yim, ben de sorumsuzum..» E, T. B. M. M. Anar 
yasa müessesesi olarak aslî organ, en büyük 
sütun değil mi? Hükümet, icra Anayasa mües-
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sesi değil mi? Bütün bunların hepsi özerkliği 
içerisinde sorumsuz olacak; âzami surette yet
kilerini kısmak şeklinde tecelli eden bir tatbi
kat içersinde yalnız ve sadece Hükümet sorum
lu olacak.. Bu; revayı hak mıdır? Anayasanın 
neresindedir bu hüküm? 22 kişinin bütün salâ
hiyetlerini kısıtlama gayreti içerisinde buluna
caksınız kaza organının tasarruflariyle, Mec
liste didik didik edeceksiniz bütçesini, şahsını, 
şeklini, gözlüğünü, kravatını, her şeyinin hesa
bını soracaksınız, ondan sonra da efendim senin 
yetkilerin mahdut, ama bana karşı yegâne so
rumlu sensin.. Böyle şey olur mu? 

BAŞKAN — Sayın Fersoy, 15 dakikanız ol
duğunu ikaz edeyim efendim. 

ORHAN CEMAL FERSOY (Devamla) — 
Şimdi, herkesin sorumluluğu; muhalefet, muva
fakat, Hükümet, Anayasa kuruluşları bu Ana
yasa içerisinde ve çerçevesinde yerini bulmuştur. 
Bunun bir kısmı ahlâkîdir, fazileti ölçüsünde 
yerini bulur. Bu sorumluluk faziletli insanla
rın eline geçtiği zaman, bir değer ifade eder; 
anlayışsız insanların eline geçtiği zaman da 
Anayasanın dışında kalır. Biz milletin büyük 
çoğunluğuna sahip bir parti olarak, Anayasanın 
bütün kuruluşlarını, Adalet Partisi olarak, 
bütün güçlük ve ağırlığına rağmen göğüslemek
te, kucaklamakta ve Anayasa çizgisi içerisinde 
vazifelerinin devamını sağlamakta azim ve gay
retle onların savunucusu olacağız, işimize gel
diği zaman savunmak, işimize gelmediği zaman 
savumamak gibi düalist bir görüşün de sahibi 
olmıyacağız. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, sorumluluklar
dan bahsederken Anayasayı bir tarafa bırak
mak suretiyle bir kademe daha ilerliyelim. Kü
çük bir misâl, büyük netice; asayiş meselesi üre
rinde Yüce Meclis hassasiyetle duruyor, hepimi
zin hassasiyeti aynıdır. Yani Hükümet bu me
selede daha az hassas, ondan sonra A. P. biraz 
daha hassas filân diye bir şey yok, hassasi
yetimiz aynıdır. Mahiyet farkı var; biz sa
mimî hassasiyetin içerisindeyiz, diğer mehafi-
lin samimiyet derecesini ölçmek için bizim eli
mizde, ancak tutumları değerlendirmek sure
tiyle hükme varmak gibi bir kıstas var . 

Bir arkadaşımız şurada bütçe müzakereleri 
sırasında'' Devletin güvenlik kuvvetlerine, gü
veni sarsıcı tecavüzde bulunduğunun farkında 
olmaksızın - olarak demem, çünkü bâtmîdir şe

yi, nerden bileyim - dedi ki; şu Devlet Personel 
Kanunu dolayısiyle yaptığınız yan ödemelerde 
polise, siyasi baskı altında kalmak suretiyle 
ödemede bulundunuz. 

MEHMET ERGÜL (Bilecik) — Yalan mı? 
ORHAN CEMAL FERSOY (Devamla) — 

E yalan tabiî. Şimdi, polis kime bağlı olacak, 
onu tesbit edelim. (C. H. P. sıralarından «Hü
kümete bağlı olacak» sesi) Size bağlı olmıyacak 
tabiatiyle. 

BAŞKAN — Efendim lütfen müdahale et
meyiniz. 

ORHAN CEMAL FERSOY (Devamla) — 
Devletin güvenlik kuvvetidir, devletin icrasını 
Hükümet temsil eder. O serbest, o faili muhtar, 
o faili muhtar, o faili muhtar... tera kime emre
decek yani? Böyle şey olur mu? Tabiatiyle Dev
letin güvenlik kuvvetleri Hükümete bağlı ola
cak. Devltetin bütün icra organına taalluk eden 
hususlar Hükümete bağlı olacak. 

E, kanun hakkında saymış.. Mal güvenliği, 
can güvenliği dediğiniz zaman, «polis» diye ba
ğırıyorsunuz. Gece sabaha kadar sokaklarda 
devriye gezen, soğuk demeden, sıcak demeden, 
hattâ karnını doyurmaya vakit bulamadan ça
lışan faziletli Türk polisinin bu çalışmasının de
ğerlendirilmesini siyasi hareketle, siyasi baskıy
la değerlendirmenin akılla, mantıkla, izanla iza
hı mümkün müdür arkadaşlar? (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) Türk polisi hem 
Hükümete bağlı olacaktır, kanunların emrinde 
olacaktır, hem de hizmetinin karşılığında para
sını alacaktır. Bu gayet tabiî bir şey. Polise 
hücum etmenin, Devletin güvenlik kuvvetleri
ne hücum etmenin, büyük Türk milletine, Tür
kiye'ye ne kazandırdığını bir düşünüyor mu
yuz? Biz polisimizi, Yassıada mahkemelerinin 
içerisindeki vahîm vaziyetinden çıkarıp, güve
nilir, inanılır bir güç haline getirmenin büyük 
gayretini sarf ettik ve Adalet Partisi olarak 
Türk polisine, Türk güvenlik kuvvetlerine iti
madımız tamdır, ferdenferda Türk polisinin 
tutumunun, harekâtının sorumluluğunu tekef
fül ediyoruz arkadaşlar. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — 10 dakikanız var Sayın Fersoy. 
ORHAN CEMAL FERSOY (Devamla) — 

Değerli arkadaşlarım, şimdi sorumluluk üzerin
deki görüşlerimi ifadeye devam ederken ara-
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ya bir noktayı katmış olayım. Zirai kredilerde 
dengesizlikten, kayırmadan ve saireden bahse
dildi. (C. H. P. sıralarından «ne gibi?» sesi) 
E, işte şimdi Ziraat Bankası fazlasiyle ticari 
kredi veriyor da ziraatı ihmal etti diyorsunuz 
ya, onun rakamlarını söyliyeceğim şimdi. 

Şimdi 1965 yılında 5 milyar 171 milyon lira, 
1968 de 9 milyar 679 milyon lira, - bu okuduk
larım hep zirai kredidir - 1969 da 12 milyar 
74 milyon lira, 1970 te 13 milyar 489 milyon li
ra, 1971 muhammeni de 14 milyar 200 milyon 
lira. Şimdi bunun, orantılar itibariyle ticarete 
kaydırılanla zlraatte mahfuz tutulanın orantıla
rım söyliyeyim ve bu orantıları verince siz ora
dan bir hesap yapar bulursunuz aslını. 

MEHMET SEYDÎBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Senelere göre söyleyin. 

ORHAN CEMAL FERSOY (Devamla) ^-
Senelere göre söylüyorum zaten. 

1965 te A. P. iktidara geldiği zaman, - tabiî 
geçen yıldan hesabı yapıldığı için - müstakillen 
hükümet kuran 0. H, P, nin Ziraat Bankası kre
disinin ziraate tahsisi % 63, 1968 de bu % 71 e 
çıkarılmış, 1969 da %72 ye çıkarılmış, 1970 te 
% 75 e çıkarılmış, 1971 de % 78 öngörülmüş, 
ama aslında bu % 84 oranında olacaktır. Çün
kü zirai kredileri desteklemekte olan devlet ku
ruluşlarına, zirai kuruluşlara ve kurumlara kre
di yardımı da bunların üzerine ilâve edildiği 
takdirde, - ki doğrudan doğruya akıntı tarıma
dır - bu şekle gelmiş. 

Şimdi bu rakamlar bu tarafta dururken, he
sapsız, kitapsız buradan birtakım sözlerle cid
diyetten uzak, polemiğe kaçmak ve başkalarına 
hizmet gayesini takibetmek rejime kasdedenler-
le... («îşbirliği» sesi) İşbirliği demem, yok, is
tirham ederim., imkân verecek şekilde söylenti
lerin yayılmasına yüce kürsüden gayret göste
rir durumda görünmek her halde doğru bir ha
reket ve tutum olmaz. 

Şimdi deniyor M, sosyal meseleler bakımın
dan siz olayları çözümlemediniz. Çozümlemedi-
ğinize göre bö^le bir patlama sonucuna geldi. 
Bakalım, müvellidi biz miyiz, yoksa muhalefetin 
isabetsiz tutumu mu? Metinler üzerinde durmak 
suretiyle bir esası size açıklamak istiyorum. 

Ulus Gazetesinde 24 . 3 . 1970 tarihinde bir 
beyanat var. Sayın Bülent Ecevit'le Sosyal De
mokrasi Dernekleri Federasyonunun - burada, 

bu kürsüde himayelerini yaptılar - Nail Gür-
man adındaki başkanının yaptığı konuşmada 
bakın ne diyor: 

«Mustafa Kemal'in bize emanet ettiği Türki. 
ye'nin. tam bağımsızlığı için bizim solumuzda, 
daha solumuzda bulunanlarla, yanı Marksist 
Leninist örgütlerle işbirliği yaptık.» Bu, Ulus 
Gazetesinde yayınlanmıştır. (C. H. P. sırala
rından «Devamını okuyun» sesleri) Bu hüküm 
kısmı... Ben şimdi size daha devamını okuyaca
ğım, başka şeyin devamını okuyacağım. 

Şimdi, «işbirliği yaptık» diyor. Marksist, 
Leninistlerle işbirliği yapıldığı Ulus Gazetesin
de ikrar edilmiştir. Şimdi, bilerek mi, bilmiye-
rek mi olduğunu bilmem. Burada Sayın C. H. 
P. sözcüsü de ifade etti; bizim «toprak onu 
işliyenindir» beyanımı zaman zaman anlamıya-
rak tarizde, taanda bulundunuz. Doğru mu söy
lediniz; toprak onu asliyenindir, dendi. Bunu 
inkâr eden kimse yok. Şimdi bakalım, «Toprak 
onu işliyenindir» sözü nereye işlenmiş, nerelere 
yazılmış, kimselerin kitaplarında var, onu bir 
inceliyelim. Size altı tane metinden birer cüm
le okuyacağım, Bu altı metni, hemen buradan 
çıkınca T. B. M. M. Kütüphanesinde görecek
siniz. Saym Bülent Ecevit'in beyanı; «Toprak, 
onu işliyenindir», aynen. 

15 Mart 1946 tarihli Arnavutluk Halkçı 
Cumhuriyeti Anayasasının 10 ncu maddesi: 
«Toprak onu işliyene aittir.» 

4 Aralık 1947 tarihli Bulgaristan Halkçı 
Cumhuriyetinin Anayasası madde 11: «Toprak 
onu işliyene aittir.» 

10 Haziran 1948 Çekoslovak Halkçı Demok-
atik Cumhuriyeti Anayasası madde 12, bend 1 
fıkra 2: «Toprak, çalışana aittir.» 

24 Eylül 1952 tarihli Romanya Halkçı Cum
huriyeti Anayasası madde 8: «Romanya Halk
çı Cumhuriyetinde toprak onu işliyene aittir.» 
denilmektedir. 

Şimdi, bunlar arkadaşlar, tip Anayasalar
dır, birbirinin modeli olarak alınmış Anayasa
lardır, peyk devletler Anayasalarıdır; «Toprak, 
onu işliyene aittir» in hükmünü de altında ya
zar. Çok üzülerek ifade etmek isterim ki, C. H. 
Pv. nin belirtmeye çalıştığı - ifadelerini yanlış 
anlamamış isem - kooperatifçilik anlayışının 
tatbikatının da ne olduğunu o Anayasaların 
okuduğum fıkralarının hemen altında görürsü-
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• nüz. 0 halde kelimeleri, sloganları, ıstılahları 
•'Anayasamızın mahfuzu olduğumuzu ispat ede
bilmek için iyi seçmemiz lâzımdır. Çünkü oku
duğum metinler Bülent Ecevit'in beyanından 
önce yazılmış olan, bilinen ve malûm olması lâ-
zımgelen metinlerdir. Bunu bilmiyorum, «Bu
nun bu şekilde Anayasalarda değerlendirildiği
ni görmemiştim» denir ise, biz bu beyanı dahi f 
kemaliyle takabbül eder, doğru yola teveccüh 
ettiğimiz kanaatine vâsıl oluruz. 

Adalet Partisinin, Hükümetine güveni tam-
•dır, ba bütçe münasebetiyle Hükümetini müt-
ftefîkan desteklemiş olacaktır. 

1971 bütçesinin Türk Milletine, vatanımıza 
^hayırlar getirmesini Cenabı Haktan niyaz ede-
-rek Yüce Meclisi muhabbetlerle ve saygılarla 
selâmlıyorum arkadaşlarım. (A. P. sıralarından ; 
«Bravo» sesleri, şiddetli ve sürekli alkışlar) 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Sayın 
Başkanım... 

BAŞKAN — Buyurun efendim, ne istiyor
sunuz? 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Sayın 
/Başkan, Sayın Adalet Partisi Grup sözcüsünün 
(konuşmasının s(on bölümünde adım zikredilerek 
"açık bir sata/şuna yapılmıştır. Sadece bu konuya 
cevap vermek için izninizi rica ediyorum. 

BAŞKAN' — Sayın Ecevit, sizin bir Meclis 
konuşmanızda; «Toprak işliyenindir» cümle
nizin, sosyalist ülkelerdeki anayasaların madde 
ve fıkralannda da olduğunu grup sözcüsü be
yan etmiştir. 

İçtüzüğün 95 nci maddesine göre, zâta bir 
taarruz vâki değildir. Ancak söylediğiniz söz 
ve mütalâa size aiidolimadığı hailde size izafe 
edilmişse 915 nci maddenin ikinci fıkrasına gö-
3"e söz istiyebilirsiniz. 

(BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Efen-
(diim, Sayın Adalet ParitM Grup sözcüsü, «Top
rak Sşliyenin'dir» sözlünün, sadece sosyalist 
veyla komiündlslt memleketlerden bâzılarının 
anayıasaliarınida bulunduğunu belirtmiştir. Böy
lelikle beni ve partimi zan altında bırakmıştır. 
Partimi de diyıorulm, günkü «toprak işliyendm-
dir» sözü benim kişisel sözüm değildir, Parti
min 1969 seçim bildirlgesinde yer alan bir söz
dür. Bilmiyenlere, anlamak istemiyenlere bunun 
(gerçek anlamını anlatmaya ve başka hangi mem

leketlerde de toprak işleyenindir ilkesinin uy
gulandığını, kabul edildiği Millet Meclisi huzu
runda bir kere daha söylemeye mecburum, iz
ninizi rica ediytoruttri. 

BAŞKAN — Efendim ben de bunu tav
zih etttirmek istedim. Siz «isaJtaşnua» diye bu
yurdunuz. Sataşana değil, sizin söz ve mütalâa
nızın hilâfında size mütalâa izafe edildi. Buyu
run Sayın Ecevit. (C H. P. sıralarından alkış
lar) Yalnız bu konuda konuşacaksınız Sayın 
Ecevit. 

(BÜLENT EÖEVİT (Zonguldak) — Sayın 
'Başkan, önce, bana Söz verdiğiniz için çok te
şekkür ederim. Sataşma konusunun sınırlan 
içinde konuşacağım. 

Adalet Partisi Gruıpunun sayın sözcüsünün.. 
(BAŞKAN — Sataşma değil Sayın Ecevit, 

sıöz verdiğim fıkra sataşma ile ilgili değil. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Olur efen
dim, naisıl telâkki buyurursanız.. 

Sayın Adalet Partisi Sözcüsünün konuşma
sının son kısmında; Arnavutluk, Bulgaristan, 
Çekoslovakya, Romanya gibi bâzı sosyalist ül
kelerin.. 

AHMET BÜLDANLI (Muğla) — Komünist 
ülkelerin. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Sayın 
Başkan «Sosyalist» tâbirini kullandılar, onun 
için ben de sosyalist diyorum. 

BAŞKAN — Efendiın lütfen şu müdahale 
itiyatlarını bırakınız. 

BÜLENT EOEVİT (Devamla) — «Komü
nist memleketler» diye ifade etmemi isterseniz, 
komünist. Komünist memleketlerin Anayasala-
nndan bâzı fıkralar okuyarak, maddeler oku
yarak, o memleketlerin anayasalarında «Top
rak işHyenindir» veya «toprak çalışana aittir» 
giibi sözler bulunduğunu; aynı anayaisalann 
/başka bâzı maddelerine de bakılacak olursa, 
muhtemelen C. H. P. nin kooperatifçilik anla-
yışiyle de, o sözü geçen sosyalist veya komü
nist ülkelerin - nasıl kabul ederseniz - ana-
yasalan arasında o bakımdan da bir benzerlik 
bulunduğunu ifade ettiler ve dediler M, «Eğer 
C. H. P. Genel Sekreteri çıkar da; Ben daha 
lönce o metinlerde bu ibarelerin yer aldığını 
bilmeden bunlan söyledim, derse bunu kemaliy
le kalbur öderiz, bundan da memnun oluruz» 
dediler. 
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Sayın ajkadaşlarıan önce belirtmek isterim 
ki, «Toprak işleminin, su kullananındır.» sözü 
(benim kişisel sözüm değildir. 1909 milletrvekili 
Iseşilmlertine giderken, partimizin yeîflrfli karar 
öHgıanı olan Parti Meclisinin kabul ederek ya
yınlamış bulunduğu; «insanca bir düzen kur-
ımaik için haliktan yetki işitiyoruz» başlıklı se
çim bttdir^esinin üçüncü sayfasında, «toprak 
işiey înün su kullananındır» ibaresi başlık olarak 
yer almaktadır. (C H. P. sıralarından alkışlar) 
Burada bu konuda şöyle denilmektedir : 

t«İBu ilkenin uygulaması şöyle gerçekleşe
cektir;: Kendileri fiilen çiftçilik yapanlar, işle
dikleri! toprağın sahibi olacaklardır. Tarımda 
kullanılan su kaynakları ise Devlet mülkiyetin
de bulunacak, fakait çiftçilerin kendi bölgelerin
deki sulardan adaletli ölçülerle yararlanabil
meleri sağlanacaktır. Toprak ağalığına da, su 
ağalığına da böylece son verilecektir. Kendileri 
çiftçilik yapmayıp da topraklarını kiracılık, 
yarıcılık, ortakçılık gibi yollarla..» Dikkat edi
niz; « Kendileri çiftçilik yapmayıp da top
raklarını Mracılık, yarıcılık, ortakçılık g*lbi 
yollarla başkalarına işleten kimselerin toprak
ları gerçek değer üzerinden kamulaşıtırılarak, 
o topraklan işliyenlere adaletli ölçülerle dağı
tılacaktır.» 

(O. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar). 

Sayın arkadaşlarım, bu konuyu istismar et
meye devam ederse Adalet Partisi, çiok mah
cup duruma düşecektir. Şimdiden düşmeye 
başlamıştır. 

Sayın Tarım Bakanının, Tarım Bakanlığı 
bütçesinin sonunda yaptığı konuşmayı dikkat
le dinledim. Orada da, üstü kapalı ifadelerle 
de olsa, toprağın işleyene verilmesi yolunda 
ifadeler yer almıştır. Yarın, öbürgün gerçek
lerin zorlaması karşısında bu sözü aynen be
nimsediğiniz vakit, mahcup duruma düşecek
tiniz. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Sayın arkadaşlar, «toprak işliyenindir» sö
zü falan falan komünist ülkelerin anayasala
rında yer alabiilr. Ama gerçekte o memleket
lerin bir çoğunda toprakların büyük bir kıs
mı işleyene ait değildir, Devlete aittir. Bdz 
bunun karşısındayız. (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) Biz, burada açıkça 
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bildirgemizde belirttiğimiz gibi, bırakınız köy
lünün elindeki toprağı köylüden alıp Devlete 
vermeyi, Devletin elindeki toprakları bile, Ha
zine topraklarını bile Devletin mülkiyetinden 
çıkarıp halka, köylüye, onu işliyen köylüye 
vermeye kararlı olan partiyiz. (C. H. P. sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) Bu, seçim 
bildirgemizde açıkça yazılıdır. 

Şimdi, bırakınız komünist memleketleri, 
dünyada komünizmin baş düşmanı veya düş
manlarından biri olan Milliyetçi Çin'de, İkinci 
Dünya Savaşından sonra, kapitalist Amerika'
nın zorlamasiyle yapılan toprak reformunun 
adı, «Toprak Işliyenin Kanunu» olarak anılan 
bir kanuna göre yapılmıştır. 

ORHAN BîtRGlT (Ankara) — Vietnam'da 
da öyle. 

BÜLENT EOEVÎT (Devamla) — Onu bı
rakınız, arkadaşımın hatırlattığı gibi Viet
nam'da, Vietnam köylüsünün, Kuzeylilere kar
şı dövüşe sürülürken, savunmak için beni dö-
ğüştürdüğünüz bu toprakların çoğu bana ait 
değil ki ben bu topraklar için canımı vereyim, 
eğilimine kapılmaları üzerine orada da yine 
Birleşik Amerika'nın teşviki ile «toprak işliye
nindir» adı ile bilinen bir kanun çıkarılmıştır. 

Bundan birkaç ay önce ülkemizin de üyesi 
bulunduğu OECD tarafından yayınlanan bir 
dergide (bunu inanmazsanız size Paris'ten ge
tirtebilirim, İngilizce bir yazıda gözlerimle 
okudum) Vietnamda toprağın işleyene aidol-
duğu ilkesi uygulanmaya başlamıştır, yazılıdır. 

Sayın arkadaşlarım. Siz Anayasanın da bu 
yöndeki hükümlerine rağmen toprağı işliyenle
re verici bir reform yapmayıp da büyük top
raklardan hiç değilse bir kısmını şehirlerde 
oturan varlıklı Mmseelre bırakmakta inadet-
tikçe tarım kesimindeki gelişme hızını kendi 
plân hedefinize bile ulaştıramıyacaksınız. Yıl
lardan beri tarımda, kendi plânınızın öngördü
ğü gelişme hızı % 4 küsur olduğu halde geıile-
ye gerileye geçen yıl bu gelişme tamamen dur
muştur. Siz bizlere hesap soracağınıza bunun 
hesabını veriniz. (C. H. P. sıralarından bravo 
sesleri, alkışlar) 

Sayın arkadaşlarım, C. H. P. nin koopera
tifçilik anlayışına gelince; anlamayan zihinle
re eğer mümkünse bunu bir kere daha sokabil
mek için tekrar ediyorum, bizim anladığımız 
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kooperatifçilik anlayışı Devlet zorlayıcılığına 
dayanan kooperatifçilik anlayışı olmıyacaktır. 
Aynı zamanda bugün, bâzı yan devlet işletmesi, 
yarı kooperatif niteliğindeki TARİŞ, FÎSKO 
Birilik, ÇURO Birlik gibi sözde kooperatif olup 
da aslında Devlet bürokrasisinin baskısı altın
da olan ve iktidarda bulunan partinin eğilimi
ne göre zaman zaman zengin çiftçilerin köylüyü 
sömürmesine yol açan sahte kooperatifçiliğe de 
son vereceğiz. (C. H. P. sıralarından «bravo» 
sesleri, şiddetli alkışlar) 

Sayın arkadaşlarım, siz memlekette komü
nizm tehlikesini önlemek istiyorsanız evvela Sa
yın Başbakanınızı ikna ediniz, TRT nin hakkı 
olan ödenekleri onlardan esirgemesinler. Sınır 
boylarındaki halkımız komünist televizyonlarını 
seyretmekten kurtulsun. (C. H. P. sıralarından 
«bravo» sesleri, şiddetli alkışlar), (A. P. sırala
rından gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Ecevit, bunları söyleme
ye hakkınız yok. Muhterem hatip... 

BÜLENT EGEVİT (Devamla) — Sayın ar
kadaşlarım, siz istediğiniz kadar anlamamış gö-

BAŞKAN — 62 nci Birleşimin ikinci oturu- I 
înunu açıyorum, görüşmelere devam ediyoruz. 

Hükümet adına Devlet Bakanı Sayın Hasan 
Dinçer, buyurun efendim. (A. P. sıralarından 
alkışlar.) 

Sayın Dinçer, bütçe tatbikatında devamlı J 
hatırlatma yapıldığından bir hususu ben de arz 
edeyim; her ne kadar Hükümet konuşması, oy
lama ile bir tahdide tabi tutulmamış ise de gnıp 
idarecileri arasında bu konuşmaların da bir sa
ate sığdırılması temenni olarak izhar edilmiştir 
efendim. I 

rününüz, Türk halkı bu anlayışsızlığınıza karşı 
gerekli bildiği dersi size verecektir. (O. H. P. 
sıralarından «bravo» sesleri, şiddetli alkışlar), 
(A. P. sıralarından şiddetli gürültüler.) 

AHMET FUAT AZMtOĞLU (Kütahya) — 
İçinizden boğazınızı sıktılar değil mi, öyle ko
nuşmak mecburiyetindesiniz. 

BAŞKAN — Sayın Azmioğlu, bu ihtiyatları 
bırakmak müzakerenin selâmeti bakımından da
ima faylalıdır. 

Muhterem arkadaşlar, program gereğince 
çalışma saatimizin bitmesine on dakika kalmış
tır. Hükümet söz istiyor mu efendim? 

DEVLET BAKANI HASAN DİNÇER (Af
yon Karahisar) — Konuşmamız uzun sürecek
tir. 

BAŞKAN — Hükümet, konuşmasının uzun 
süreceğini beyan ettiğinden saat 14,30 da karar
laştırmış olduğumuz program gereğince toplan
mak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 12,47 

HÜKÜMET ADINA DEVLET BAKANI HA
SAN DÎNÇER (Afyon Karahisar) — Bu temen
niye riayet etmeye çalışacağım Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; 
Bütçenin son gününe gelmiş bulunuyoruz. 

öğleden evvelki oturumda muhalefet partileri
nin sayın sözcüleri ve iktidar partisinin sayın 
sözcüsü partileri adına noktai nazarlarını nihai 
olarak ifade etmişlerdir. Hatiplerin, sözlerini 
bağlarken bugün kullanacakları oyun rengini 
de işaret ettikleri malûmunuzdur. 

ÎKÎNOÎ OTURUM 

Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Sabit Osman Avcı 

KATİPLER : Memduh Ekşi (Ordu), Enver Akova (Siivas) 
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Uzun süre Bütçe Komisyonunda, Senato'da 
ve nihayet Millet Meclisinde tartışılmış olan 
1971 Bütçesi münasebetiyle çeşitli tenkidler ve 
temenniler ileri sürüldü. Bunların hepsi ilgili 
arkadaşlarım tarafından cevaplandırıldı; ama 
hâdise böyle cereyan etmiş olmasına rağmen, 
söylenenlerin tamamı cevaplanmış ve Hükümet 
noktai nazarı gayet açık olarak ifade edilmiş 
olmasına rağmen bugün burada, birçok mesele
lerin cevapsız bırakıldığı ve bâzı soruların da 
yazılı soru haline getirileceği ifadesiyle Hükü
metin cevaptan kaçındığı şeklinde bir kanaati 
yerleştirmeye çalışan muhalefet hatiplerini din
ledik. 

Söylenmiş olan sözler, elbette cevabı verile
cek mahiyette ise cevaplanır. Ben bunu sordum, 
söyledim, mutlaka buna bir cevap isterim nok
tai nazarı parlömanter teamüle uygun değildir, 
cevaba değer mahiyet taşımayan sözlere cevap 
verilmez; ama... (C.H.P. sıralarından gürültü
ler, «cevap verilecek» sesleri.) 

MEHMET AYTUĞ (Elazığ) — Bu da yeni 
teamül mü Sayın Bakan? 

DEVLET BAKANI HASAN DİNÇER (De
vamla) — Ama, bütçenin bir murakabe vasıta
sı olduğu gerçeği gözönünde tutulmak suretiy
le bütün sözcü arkadaşlarım, vekil arkadaşla
rım aslında belki de cevaplanması yerinde ol
mayan meselelerde dahi cevapsız bırakıldığı gi
bi bir intıbaa ve bir hücuma mâruz kalmamak 
için gayet geniş ölçüde de cevaplamışlardır. Bu, 
açık celselerde ve matbuatın da gözü önünde 
cereyan eden bir hâdisedir. Bu itibarla sözleri
me başlarken birçok şeylerin cevaplanmadığı ve 
bâzı soruların cevapsız bırakıldığı, yazılı cevap 
verileceği mülahazasıyla kürsüden cevaplan
dırılmadığı şeklindeki iddianın gerçekle bağda
şır tarafı olmadığını ifade etmek isterim. 

Sadece İçişleri Bakanlığı Bütçesinde, çok 
sual sorulmuş olması ve suallerin derhal cevap
landırılacak mahiyette bulunmaması, doküma
nını elbette bir bakanın kendi hafızasında ta
mamen hıfzetmesi imkânı olmayan suallerin tev
cih edilmesi gibi gerçekler karşısında bunların 
büyük bir kısmı cevaplanmış, bir kısmı da ya
zılı olarak, Umumi Heyetin temayülü de bu is
tikâmette inkişaf ettiği için yazılı olarak, ce
vaplandırılacağı beyanına bağlanmıştır. Elbette 
yazılı olarak cevaplanacağı ifadesi ve taahhüdü 

bir sorunun cevapsız bırakıldığı şeklinde tak
dimine müsait değildir. 

MEHMET SEYDtBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Inşaallah, zabıtlara geçmiyecek mi bu cevap* 
lar Sayın Bakan? 

DEVLET BAKANI HASAN DÎNÇER (De
vamla) — Muhterem arkadaşlarım... 

MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) 
— Sorulan sualler zabıtlara geçecek. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen çok rica edi
yorum bırakınız bu itiyadı. 

DEVLET BAKANI HASAN DÎNÇER (De
vamla) — Muhterem arkadaşlarım; Parlâmen
tomda tetkik edilen bütçe, bütün Devlet müesse
selerinin, Devlet çarkında vazife almış bütün 
müesseselerin bütçesidir. Binaenaleyh, bütçe
nin tenkidinde, bütçe üzerindeki mütalâa ve mü
lâhazalarda haklı olarak bütçe muhteviyatına 
uygun şekilde bütün müesseselerin İşleyişi, var
sa aksak tarafları, varoşa tedlbir alınması icabe-
den yönleriyle ele alınması gerekirken, bugün. 
de müşahede ettiğimiz veçhile sadece icra me
suliyetini deruhde etmiş Hükümete bir nevi ten-
kid, Ibir nevi hücum edası ve kastı içerisinde 
meseleler ele alınmıştır. 

Fikrimi ve mülâhazalarımı rahat ifade ede-
'bilmlsk için, bir yanlış anlayışa meydan verme
mek için Devlet çarkımızın içerisinde yer alan 
ve Anayasamızın koyduğu esasların dışına çık
ması mümkün olmıyan müesseseleri ve hangi 
istikamette çalışması lâzımgeldiği noktasını kı
saca bir gözden geçirmekte fayda var. 

Anayasamız, 2 hci maddesi ile «Türkiye Cum
huriyetini» bir hukuk devleti olarak tavsif et
miştir. 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — ISosyal ve 
lâik. 

DEVLET BAKANI HASAN DÎNÇER (De
vamla) — Acele buyurmazdanız onların da ceva
bı gelecek efendim. 

Ve bu hulkuk devletinin prensipleri, nitelik
leri de yine aynı maddede tasrih edilmiştir. 

Nasıl bir hukuk devleti istediğini Anayasa
mız 2 nci maddesiyle gayet net, gayet vazıh ola
rak çizmiştir, istediği hukuk 'devleti : Millî, de
mokratik, lâik ve sosyal Ibir hukuk devletidir., 
Anayasa bununla da kalmamıştır, Anayasa 2 nci:. 
maddesinde bir 'de dibaceye atıf yapmıştır. Bi
naenaleyh, bu hukuk Devleti mefhumu içerisin-
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de bu dört unsuru görür, diğerlerini ihmal eder
sek meseleyi yine eksik olarak ele almış oluruz. 
Bu dört, unsurun; yani millî, demokratik lâik 
ve sosyal unsurlarının yanında dibaceye atıf 
yaptığı diğer unsurlar var, onlar da : «İnsan 
bak ve hürriyetlerini geliştirme ve teminata 
bağlama, Millî dayanışmayı geliştirme teminata 
bağlama, sosyal adaleti gerçekleştirme ve temi
nata bağlama ferdin ve toplumun huzur ve re
fahını keza gerçekleştirme ve teminata bağla
ma» yine Anayasanın hukuk devletinden bekle
diği prensipler. Ve bunun dışında yine dibace
deki atıf sebebiyle şunları da hatırlamamız ve 
unutmamamız lâzımdır ki, «Türk Milleti keder
de, kıvançta ve tasada ortak, bölünmez bir bü
tün...» 

Bu gerçekleri, Anayasamızın koyduğu bu te
mel prensipleri yürütmekle mükellef olan yalnız 
iora değildir muhterem arkadaşlarım. Anayasa
mızın getirdiği müesseseler ve devlet çarkında 
vazife almış şahıslar ve (kurumlar, siyasi parti
ler, özerk kuruluşlar, TRT, Üniversite ve Ana
yasanın koyduğu ölçüler içinde millî hâkimiyeti 
temsille mükellef yasama, yürütme ve yargı or
ganları, hülâsa Anayasanın derpiş ettiği bütün 
kuruluşlar bu temel prensiplerin gerçekleşmesi 
için beraberce ve bir ahenk içerisinde çalışmak 
mecburiyetindedir, işte bu mecburiyettir ki, büt
çe münasebetiyle gerek Anayasanın ver'diği va
zifeler, ^erek Anayasanın kurduğu müesseseler, 
gerekse bütün fertler ve kurumlar bakımından 
toplu olarak mütalâa edilmesi lâzımgelen bir 
unsur olarak ortadadır. 

Bütçede, yalnız icranın ne yaptığı konuşulur, 
yalnız icranın kusuru aranırsa; Devletin, icra
dan ibaret olmadığı gerçeği ulutulmuş olur ve 
Anayasanın kurduğu diğer müesseselerin işleyi
şine, millet adına murakabeyi tesis edecek ve 
hâkimiyeti temsil edecek Meclislerin ve onun 
sayın temsilcilerinin meseleye bu y*önü ile bak
mamış ve eksik bir açıdan ve sadece partizan 
mülâhazalarla Hükümetin mesuliyeti açısından 
meseleyi ele almış olursunuz ve bu itibarladır 
ki, Anayasamızın getirdiği temel prensipler ve 
verdiği görevler bakımından mesuliyet yalnız 
Hükümette aranacak bir unsur değildir, bü
tün müesseselerde aranması lâzım gelen bir hu
sustur. 

Anayasanın bu saydığım 2 nci maddesindeki 
prensiplere ve onu takibeden 3 ncü maddesinde
ki «Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölün
mez bir bütündür» temel kuralına göre her mü
essesenin ve her Anayasa kuruluşunun mutlaka 
ayak uydurması mecburiyeti vardır. Bir icra bu 
hudutlar içerisinde çalışırken, bir üniversite, 
özerkliği bir başka mânada anlayıp, ben istedi
ğimi yaparım, bana kimse karışamaz, ben her-
şeyin üstündeyim, edası içerisinde, mesuliyetsiz 
bir duygu içerisinde çalışırsa ve bunlar bu kür
süde konuşulmazsa, bunlar sadece siyasi mesu
liyet aramak için Hükümete hücum vasıtası ya
pılıp, özerkliğin anlamının dışma, hudutlarının 
dışına çıkan müesseselerin durumu ve onlara 
ait alınması lâzım gelen tedbirler üzerinde du
rulmazca .mesele eksik yönü ile mütalâa edilmiş 
olur. Keza, özerk bir müessese Olan TRT, bu 
saydığını unsurların, Anayasanın dibacesinde, 
2 nci maddesinde, 3 ncü maddesinde yer almış 
ve kimsenin, bunun dışına taşmaya mezun olma
dığı prensiplerin ışığı altında çalışmaz ve 
özerklik müessesesini kendine göre her istediği
ni yapabilir bir anlam içerisinde hesap vermez, 
lâyüsel bir birlik anlamı içerisinde meseleyi 
yürütür ve bunlar Meclislerde bir murakabe ve 
tehkid konusu yapılmazsa o takdirde Devlet 
çarkı elbette aksıyaoaktır ve aksıyan çarkın 
aksaklıklarının hepsinin mesulünü Hükümet 
olarak gösterme gayreti de devam ettikçe bun
ların düzelmesine imkan da, çok zaman olmaz. 

Simidi, muhterem arkadaşlarım, bu umu
mi mülâhazalarımdan sonra, yani Anayasamız
da icranın yeri, diğer müesseselerin yeri ve 
fonksiyonları bakımından bu umumi maruza
tımdan sonra iktidara yöneltilmiş olan tenMd-
lere arzı cevabetmeye çalışacağım. 

Umumiyetle bütçe müzakerelerinin devamı 
müddetince kanunların tatbik edilmediği sloga
nı işlenmiştir. 

Şimdi, Türkiye'de kanunlar tatbik ediliyor 
mu, edilmiyor mu?.. 

Meseleyi gerçek yönü ile mütalâa etmekte 
fayda var, muhterem arkadaşlarım. Kanunla
rın tatbiikçisi şüphesiz icradır, ama kanunları 
tatbike icranın mesuliyeti, icranın yetkileri bir 
noktada kesilmekte ve diğer müesseselere dev
redilmektedir. Bir suç işlendiği zaman o suç, 
kamu adına takibi icabedecek bir suç ise, doğ-
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rudan doğruya Cumhuriyet savcısının meseleye 
el koyması - kanunlarımızın icabıdır. Binaena
leyh, Cumhuriyet savcılarının, hiçbir yerden 
emir almadan meseleleri öncelikle dile getir
meleri, ele almaları, tahkik etmeleri ve gereki
yorsa hâkim huzuruna çıkarmaları mekanizma
sının işleyişinde icranın rolü yoktur. Burada 
icrtanm rolü; sadece Cumhuriyet savcısının de
l i bulunduğu halde dâva açmamak suretiyle 
yaptığı bir hareketi Adalet Bakanının yazılı 
emir vermek suretiyle dâva açmaya onu mec
bur etmesinden başka birşey değildir. 

Bu gerçeği bilerek meseleyi ele aldığımız 
zaman, icranın payı ile yargının payı ve sav
cılığın payı kendiliğinden ortaya çıkmış olur. 

Bütçe münasebetiyle serd edilen mütalâalar
da; «Birçok suçlar işleniyor, bunlar takipsiz 
kalıyor, birçok broşürler neşrediliyor, birçok 
beyannameler neşrediliyor, bunlar takipsiz ka
lıyor» iddiaları yapıldı. Bundan evvelki celse
lerde de yapıldı, bugün de kısmen söylendi. 

Şimdi, size bâzı rakamlar arz etmek istiyo
rum. Son altı ay içerisinde öğrenci kuruluşla-
riyle düğer kuruluşların toplumda meydana ge
tirdikleri patlayıcı madde atma, tahrip, bina 
basma, çatışma olayları ile ilgili olarak savcı
lıklarda yapılan takibin adedi 163 tür ve 10 
Ekim 1965 ten bugüne kadar toplatma karan 
verilmiş olan gazete, dergi, kitap ve bildiriler 
için rakamlar da şöyledir: Gazete için 90 top
latma karan alınmıştır, dergi için 24 toplatma 
karan alınmıştır, kitap için 65 toplatma kara-
n alınmıştır ve bildirir için 12 toplatma karan 
alınmıştır. 

MUSTAFA RAFTAN (Malatya) — Kaç 
sanık yakalanmıştır? 

DEVLET BAKANI HASAN DİNÇER (De
vamla) — Şimdi, onlann cevaplarını sırasiyle 
arz edeceğim. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, bir tablo 
daha takdim ediyorum; 1969 ve 1970 yıllarında 
savcılıklarca incelenmiş olan bildirilerin duru
mu: Bu kürsüde bilhassa M. G. P. sözcüsü baş
ka bir münasebetle bu meselelere fazla hassa
siyetle temas ettiler. Bu İM sene içerisinde bil
diriler için yapılan inceleme: 1 222 bildiri üze
rinde savcılıklar inceleme yapmıştır.. Bunlar
dan 969 unda suç unsuru görmediği için takip 
konusu yapmamıştır. Rakamlara bilhassa dik

katinizi çekmek isterim: 1 222 bildirinin tetki
kinin sonunda savcılık 969 unda suç unsuru 
görememiştir, 367 si için takipsizlik karan ve
rilmiş, 107 si için dâva açılmış, 15 i beraet et
miş, 20 si zamanaşımına uğramış, diğerleri der
desttir. 

Demek ki, icra kendisine düşeni yapmış, 
yani bildiriyi savcılığa delil olarak takdim et
miş; savcılık bunlardan büyük bir kısmında 
suç unsuru bulamamış, takipsizlik karan ver
miş veya takipsizlik karan vermeye dahi lüzum 
görmeden, yani bir nevi tahkikat yapıldıktan 
sonra verilecek bir karar mahiyeti görmediği 
için de öncelikle suç unsuru yoktur, demiş ve 
meseleyi kapatmıştır. Açılan dâva adedi 107 
dir. 

Şimdi, bu rakamlar bize bir gerçeği gösteri
yor, arkadaşlar. Bu bildiriler bizi ve umumi ef-
kân rahatsız ediyor mu, etmiyor mu? Bu bil
dirilerden hep şikâyetçiyiz, muhalefet de şikâ
yetçi. Bunu buraya M. G. P. li arkadaşım bir 
şikâyet edası içerisinde haklı olarak getirdi. 
O halde, niçin savcılık suç unsuru görmüyor, 
meselesini aramamız gerekiyor, arkadaşlarım. 
Savcılığın suç unsuru görmeyişi meselesi, ka-
nunlanmjzdaki boşluk meselesidir. Elbette sav
cı suç unsuru varsa dâvayı açacaktır ve savcı 
suç unsuru olduğu halde dâvayı açmadığı ah
valde Adalet Bakanı dâva açması için kendisine 
yazılı emir verecektir. «Bu mekanizmalara 
rağmen, bu kontrollü tatbikata rağmen bu ka
dar büyük bir kısmı suç unsuru görülmemiştir» 
kaldı ile kapatılmış ise, demek ki, kanunları
mızda bildirilerin muhtevası hepimizi rahatsız 
ettiği halde, kanunlanmızda bir boşluk mevcut
tur ki, nihayet hukuku, kanunlan olduğu gi
bi uygulamak mevkiinden olan savcılık meseleyi 
hâkim huzuruna kadar götürmeyi dahi lüzumlu 
ve zaruri görmemiştir. O halde burada bir boş-
luklan dolduıma meselesini dile getirmekte 
fayda vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, §u rakamlar hepi
mizi düşündürmeye zannediyorum, yeter de ar
tar bile. Bir memlekette daima huzuru kaçıran, 
vatandaşı rahatsız eden, herkesi meşgul eden ve 
«Nereye gidiyoruz?» şeklindeki suallere kadar 
bizleri götüren bir faaliyeti, savcıların dâva aç
mak için yeterli suç unsuru görmemiş olmalan 
keyfiyeti karşısında kanunlanmızdaki madde
leri ve açık kapılannı yeni baştan gözden ge-
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çirmek suretiyle doldurmak mecburiyetini bize 
tahmil eder. Ama üzülerek ifade etmek isteriz 
ki, muhalefet mensubu arkadaşlarımız icranın 
bu boşlukları doldurmak için yaptığı gayretleri, 
daha tasarıların metinlerini görmeden karşıla
mışlar ve önce «Siz mevcudu tatbik edin, on
dan sonrasını düşünelim.» gibi icraya meseleleri 
halletmek ve huzuru iade etmek için muh
taç olduğu imkânları vermekten kaçman bir 
pozisyonun içine girmişlerdir ve bugün dahi bu
rada konuşmalar arasında sadece şikâyet edil
miştir, sadece Hükümet bunları halletmekten 
âcizdir ittihamı yapılmıştır, fakat meselelerin 
hakiki yönü, nedenleri üzerinde durulmamış ve 
muhtaç olduğumuz kanunların çıkarılması ve 
boşlukların doldurulması mevzuunda hiçbir 
müspet söz söylenmemiştir. Muhalefetin vazi
fesi tenkiddir. ama muhalefet aynı zamanda 
haklı meselelerde yardımcı olmak mevkiindedir. 

Mesele, sadece bir Hükümeti küçük düşür
mek ve onun puvan kaybetmesini sağlamak için 
ne lâzımdır meselesi olarak ele alındığı takdirde 
memleketin gerçeklerine sırt çevrilmiş olur. 

Burada şimdiye kadar çıkmış olan kitaplar, 
neşredilmiş olan beyannameler, bildiriler üzerin
de yapılmış olan işlemlerin teferruatı var. Bun
ları size tekrar ifade etmek suretiyle vaktinizi 
almak istemem. 

Şimdi, «Hükümet hiçbir şey yapmıyor, hâ
diselerin karşısında hareketsiz ve âcizdir» hük
müne karşı içişleri faaliyeti bakımından söyle
necek bâzı rakamlar vardır. Bunları içişleri 
Bakanlığı bütçesi münasebetiyle muhterem ar
kadaşım dile getirmiştir, fakat bir kere daha 
bâzı rakamları huzurunuzda arz etmekte fayda 
vardır: 

Şimdiye kadar cereyan etmiş olan 20 olayın 
failleri yakalanmıştır. Yakalanan failler içe
risinden 93 ü tevkif edilmiştir, ölümle biten 
hâdiseler cümlesinden 16 olay ve 17 ölüm vakası 
olmuştur. 172 sanık hakkında dâva açılmıştır; 
bunların 22 si tutukludur, 18 i hakkında gıya
bi tevkif karan verilmiştir, 128 i de tutuksuz 
olarak mahkeme edilmektedir. Bunların içeri
sinde, ölüm vakalarının faili bulunmadığı şeklin
de yaygın bir eiogan her vesile ile daima ortaya 
atılmaktadır. Bunların içerisinde faili bulun
mamış üç hâdise var.. 

TALÂT OEHON (izmir) — iki de banka 
soygunu var. 

DEVLET BAKANI HASAN DİNÇER (De
vamla) — ölümle bitenleri arz ediyorum efen
dim, banka soygununa gelmedim daha. 

Şu kısa mâruzâtım, zannediyorum ki, hâdi
selerin üzerinde icranın büyük bir dikkat ve 
hassasiyetle çalıştığını gösterecek bir mahiyet 
arz etmektedir. Elbette banka soygunu gibi, di
namit patlatma gibi, adam kaçırma gibi bâzı 
olayların failleri henüz bulunamamıştır. Bun
lar bir gerçektir, ama bunların üzerinde sıkı 
bir takibin mevcudulduğunu ve er geç bunların 
da bulunacağını ifade etmek yerinde olur. Türk 
adaletinin pençesinden, Türk zabıtasının gücün
den hiçbir suçlu kendisini kurtarma imkânına 
sahip değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, anarşik hareketleri 
mütemadiyen arkadaşlarımız bir şikâyet konu
su olarak ortaya sürüyorlar. Elbette bu hâdi
seler şikâyet konusu olacak mahiyettedir. Biz 
bu yönüne bir şey söylemiyoruz. Ama, hâdise
leri bu hale getirenleri de bilmekte fayda var. 
Bu anarşik hareketler bugün başlamış hareket
ler değil, senelerce evvel başladı. Üniversite 
işgalleri, fabrika işgalleri yeni olmuş hâdiseler 
değil. Bu hâdiseler vukubulduğu zaman muha
lefet liderleri fetvalar verdiler, dediler M; 
«Bunlar masum talebe hareketleridir, üzerine 
gitmeyin işgal de birdir boykot da birdir» diye 
fetva verdiler. 

TALÂT OEHON (izmir) — Hâlâ anlama
mışsınız. 

ORHAN VURAL (Ordu) — işgal de boy
kot da cezai mesuliyet bakımından aynıdır. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Bu söz
leriniz aczin ifadesidir. 

DEVLET BAKANI HASAN DİNÇER (De
vamla) — Bu hâdiselerin oluşunda bu fetvaların 
hiç payı yok mu?.. Hâdiselerin oluşunda payı 
var. 

Şimdi, öne 3 hâdiseler daha taze iken, küçük
ken kanat gerilecek, büyütülecek, ondan 
sonra kendi eserini de beğenmiyen bir eda iça-
sinde bütün mesuliyeti Hükümete yükliyecsk-
sin.. Bu, insafla kabili telif olamaz. (A. P. sı
ralarından alkışlar, «Bravo» sesleri) 

Şimdi hep beraber şunları düşünmeye mec
buruz. Bu hâdiseleri kimler yapıyor, niçin ya
pıyorlar ve İrime karşı yapıyorlar, neye karşı 
yapıyorlar. Bunlar üzerinde durmaya mecbu
ruz. Yoksa, meseleyi sadece Hükümeti tahrip 
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^zaviyesinden ele alırsak, bu derdi teşhis etmemiş, 
dâvasında üzerimize düşen vazifeyi muhalefet 
ve iktidar olarak yapmamış oluruz. Sözlerimin 
başında Anayasanın maddelerinden ve onun 
muhtevasından bahsettim. Anayasa hepimize 
vazifeler tahmil etmiştir. 

TALÂT ORHON (izmir) — Hükümetin va
zifesinden bahset. 

DEVLET BAKANI HASAN DİNÇER (De
vamla) — Bu hâdiseleri kimler yapıyor?. Bu 
hâdiseleri kökü dışarıda, yabancı ideolojiye ken
disini kaptırmış ve satılmış bâzı kimseler yapı
yor. 

TALÂT ORHON (izmir) — Âczinizin saye
sinde yapıyorlar. 

DEVLET BAKANI HASAN DİNÇER (De
vamla) — Bunlar organize olmak istidadmda-
dırlar; kısmen olmuş, daha da olmak istidadm-
dadırlar. Bunu bütün Türk üniversitesine ma-
letmek haksızlıktır. Ama, bunun içinde üni
versiteli de var, üniversite camiası içerisinde 
bunları barındıranlar da var. Ama, bü hâdise
leri yapanlar böyle bir organın mensuplarıdır 
ve niyetleri; aş^rı solu Türkiye'ye getirmek, ona 
zemin hazırlamaktır. 

ORHAN VURAL (Ordu) — Aşırı sağı.. 
DEVLET BAKANI HASAN DİNÇER (De

vamla) — O halde, hâdiselere bu açıdan bak
mak lâzımdır. «Kim yapıyor, ne maksatla ya
pıyor?» meselesini mutlaka tetkik etmek lâzım
dır. 

TALÂT ORHON (izmir) — Kimin yaptığı 
belli mi?. 

BAŞKAN — Beyefendi, çok devamlı müda
hale ediyorsunuz ve cümleleri tamamlamak da 
vazifeniz değil. 

TALÂT ORHON (izmir) — Çok rica edi
yorum Saym Başkan. 

DEVLET BAKANI HASAN DİNÇER (De
vamla) — Hâdiseler oluyor.. 

BAŞKAN — Hayır vazifeniz değil efendim. 
Oturduğunuz yerden çok müdahale ettiniz, bir 
kısmını müsamaha ile karşıladım.. 

TALÂT ORHON (İzmir) —- Yorumlamak 
da Başkanın vazifesi değildir. 

BAŞKAN — Efendim, yorumlamıyorum, her 
cümlenin sonuna siz cümleyi tamamlıyorsunuz. 
Açık söylüyorum, yorumlamıyorum ve lütfen 
oturunuz, hiç müdahaleye hakkınız yok, onu 
ikaz ediyorum. 

TALÂT ORHON (İzmir) — içtüzüğü tat
bik edersiniz o kadar. 

BAŞKAN — Şu anda uslülün dışındasmız. 
Kürsüde hatip var, söz almamışsınız. 

TALÂT ORHON (izmir) — Siz de usûl dı
şındasmız. 

BAŞKAN — Lütfen oturunuz efendim. 
TALÂT ORHON (İzmir) — Usûl dışında 

isem içtüzüğü tatbik edersiniz. (A. P. sıraların
da «otur, otur!» sesleri) 

DEVLET BAKANI DİNÇER (Devamla) — 
Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu gerçeği hep 
beraber böyle kabul etmeye mecburuz. 

Bu münasebetle Sayın Başbakanımızın, «bun
lar bir avuç insandır» şeklindeki sözünü ele 
alarak, Millî Güven Partisinin Sayın Sözcüsü, 
«Bir avuç insan bunu yapabilir mi, bir avuç in
san bunu yapabilir mi?» gibi, bu «bir avuç» 
lâfını diline dolamak suretiyle meseleyi Hükü
mete bir hücum vasıtası yapmıştır. Buradaki 
«bir avuç» bir avuca sığacak mânasına değil 
elbet, bu bir ifade tarzıdır. Ama, bu 36 milyon 
Türk vatandaşı içerisinde mütalâa edildiği za
man işte ona bir avuç denir. Bunların dav
ranışını 36 milyonluk Türk halkının büyük 
bir ekseriyetinin nefretle takiıbettiği gerçeği 
karşiısında, bunları bir avuçtan daha fazla 
göstermek suretiyle meseleyi halli müşkül ve 
ümitsizlik veren bir intiba içerisinde arz 
etmekte ne fayda var? 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Olay, 
sizinle gayrimümkün. 

DEVLET BAKANI HASAN DİNÇER (De
vamla) — Türk Devletinin gücü bunların hak
kından gelecek kadar büyüktür arkadaşlar. 
Ama, demokratik nizam içerisinde mesele
leri halletmenin başka bir üslûbu var. Başka 
!bir iz'an içerisinde mesele bir ıgünde halle
dilir, ama demokratik hukuk Devleti nizamı 
içerisinde, hürriyet nizamı içerisinde mesele
lerin hallinin kendine mahsus bir usulü ol
duğu da bir vakıadır. 

Sonra,, bunlar toplum suçları. Dünyanın her 
yerinde bunlar olmakta ve hepsi de kolay ko
lay yakalanamaktadır. Diplomatlar kaçırılı
yor, failleri yakalanamıyor, hâdiseler oluyor, 
failleri yakalanamıyor. Neden?. O devletlerin 
âczinden değil ve o devletlerde hiçbir zaman 
bu hâdiseler karşısında Hükümet aczle itham 
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edilmiyor. Çünkü, bunu yapanların çalışma 
tarzları, metotları bu. O metotla mücadele, 
hukuk Devleti nizamı içerisinde elbette kolay 
bir şey değildir. Ama Türk Devletinin gücü, 
Türk zabıtasının kuvveti meseleyi mutlaka 
halledecektir. Bu hareketleri kimler yapıyor 
meselesini biraz arz edebildim sanıyorum. Ni
çin yapıyorlar meselesine dönelim. 

Niçin yaptıkları meydanda, güveleri bir 
yabancı rejimi Türkiye'ye getirmektir ve bu
nun için taktikleri kullanıyorlar. Kullandık
ları taktik; her yerde gürültü çıkarmak sure
tiyle halkı huzursuz etmek, Hükümete karşı 
olan itimadı sarsmak. Bu onların taktiği. 
Yani, şimdi burada dile getirilen «âciz hü
kümet» lâfını ettirmek istiyorlar zaten, oraya 
götürmek istiyorlar. Bilmiyerek oraya gitme
mekte fayda var muhterem arkadaşlarım. Re
jimi soysuzlaştırmak, rejimden ümidi kes
tirmek ve bezginlik, yılgınlık havası içeri
sinde bulanık bir zemini hazırlayıp kendi 
maksatlarını tahakkuk ettirmektir. 

Bu hareketler kime karşıdır meselesine 
gelince; bu hareketler sadece Hükümete karşı 
değildir muhterem arkadaşlarım. Bu hareket
ler, topyekûn Türkiye Cumhuriyetine karşı
dır, Türk Anayasasına karsıdır. Bu itibarla, 
*bu hareketlere karşı sadece, «Hükümet âciz
dir» şeklinde bir tenkidle ortaya çıkmakla 
iktifa etmeyip, Hükümete ne söyliyeceksiniz, 
biz onu kemali samimiyetle karşılamaya ve 
içinde hakikat payı varsa bunları almaya 
hazırız, ama meseleyi Hükümetin yanında ol
mak, Hükümeti desteklemek ve bilhassa ted
bir almada mâkulü tercih etmek suretiyle 
bu meselelerin halline müzahir olmak istikâ
metini de almakta fayda var. Çünkü, bunla
rın muvaffakiyeti halinde ne Parlâmento ka
lır, ne partiler kalır, ne bu çatı altında top
lanma imkânı kalır. 

Millî Güvenlik Kurulu tebliğine, bu büt
çenin müzakeresi sırasında çeşitli yönlerden ta
rizde bulunan, bunu ele alan hatipler, çıktı. 
Millî Güvenlik Kurulu, Anayasamızın 111 nci 
maddesiyle kurulmuş, vücut bulmuş bir Ana
yasa müessesesidir ve güvenlik işlerinde mü
talâa vermek suretiyle alınacak tedbirleri ka
rarlaştırmak ve Hükümete yardımcılık etmek 
suretiyle bir fonksiyon icra eder. Her şeyi 
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tahribetme metodu içerisinde ve dolayısiyle 
Hükümete bu vesileyle bir şeyler yapma zih
niyeti içerisinde maalesef bu müesseseye de 
çeşitli şekillerde dil uzatılmıştır. Millî Gü
venlik Kurulunda Devletin başı var, Cum
hurbaşkanı var, Hükümetin başı var ve ordu
nun başı var ve liderleri var. Binaenaleyh, bir
birini ikmal edecek olan, Devlet çarkında, Ana
yasanın kendilerine verdiği görev itibariyle, bir
birini ikmal edecek durumda olan ve çarkın sıh
hatle, selâmetle dönmesine yardımcı mütalâalar 
katacak olan bir Anayasa müessesesini, tebliğ 
münasebetiyle Hükümetin yedeğinde gibi gös
termek haksızlıktır. Bunun tersini yapanlar da 
olmuştur, Hükümete karşı bir müessese gibi gös
terme tahriki içerisinde meseleleri dile getiren, 
ele alanlar da olmuştur; bu da yanlıştır. Mües
seseleri tahripten vikaye etmek hepimizin vazi
fesi muhterem arkadaşlar. 

Tebliği tetkik eden arkadaşlarımız görmüş
tür ki, bu tebliğde ne Hükümetin yedeğinde ol
ma, ne Hükümetin karşısında olma yok. Bu 
tebliğde doğrudan doğruya şer kuvvetlere kar
şı Cumhuriyeti korumanın kararlılığı ve azmi 
mevcuttur. Hal böyle iken meseleleri sadece 
Hükümeti tahrip zaviyesinden ele alarak, bile
rek bilmiyerek müesseseleri de tahribe gider
sek, kendimizi bir çıkmaza götürmüş oluruz. 

Bu vesile ile şunu arz edeyim ki; Adalet Par
tisi iktidarı,, Anayasa müesseselerine karşı say
gılıdır ve her müessesenin Anayasanın kendisi
ne çizdiği hududun içinde kalmasını arzu et
mektedir. Anayasanın verdiği vazifeyi ifa eder, 
kemaliyle ifa eder bir fonksiyon içerisinde kal
masını arzulamaktadır. Hiçbir müesseseyi yanı
na almak arzusunda olmadığı gibi, hiçbir mües
seseyi karşısına almak düşüncesinde de değildir. 
Meseleleri ters istikamette takdim etmek de, sa
dece iktidarın tahribetme gayretinden başka bir 
şey yapmaz. 

iktidarın vazifelerinden birisi; kanunları 
eşit şartlar ve adalet duyguları içerisinde uygu
lamaktır. Diğeri de; eksiklikler için yeni ta
sarılar hazırlıyarak Parlâmentoya vermektir. 
Bu ikisini de yapmıyan, atbaşı yürütmiyen ve 
bunlardan birisini ihmal eden iktidarlar, vazi
fesini yapmamış iktidarlar olur ve biz işte bu 
şuurun içerisinde, bu düşüncenin tesiri altında-
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dır ki, açık kapıları ve boşlukları doldurucu ta
sarıları hazırlamış ve bir kısmını Yüksek Mec
lisinize takdim etmiş durumdayız. 

Muhterem arkadaşlarım; burada konuşan 
hatipler, iktisadi ve sosyal konular üzerinde de 
gereği kadar durdular. Müsaadenizle bunlara 
da kısaca arzı cevabetmekte fayda mütalâa edi
yorum. 

Plân döneminin ve 1970 yılının ekonomi po
litikasını, sadece geçici millî gelir tahminlerine 
göre değerlendirmek, eksik bir değerlendirme 
olur. 1970 yılı içinde ekonomiyi daha sıhhatli 
bir gelişme istikametine yöneltmek ve daha çok 
kendi imkânlarımıza dayalı bir gelişme yarat
mak amaciyle çok şümullü tedbirler alındığı 
malûmunuzdur. Bu tedbirler manzumesinin çok 
kısa vâdede olumlu etkisi ekonominin âcil prob
lemlerini çözümlemektedir. Bu husus başariy-
le sağlanmıştır. Uzun vadeli hedefi ise kalkın
manın, ekonominin kendi işgücü ile rasyonel 
olarak yürütülmesidir. Bu hususu, tedbirlerin 
yürürlüğe konulmasından bir ay sonra, yani 
1970 yılı sonunda elde mevcut verilere göre 
Kasım ayında yapılmış geçici millî gelir tahmin
lerine dayanarak cerhetmek yerinde ve doğru 
bir tarz olmaz. Diğer taraftan, sadece millî ge
lir artışları göz önünde tutulsa dahi, 1970 döne
mi başarısız olarak nitelendirilemez. 

ikinci plânın ilk üç yılında ortalama olarak 
% 6,2 oranında bir gelişme sağlanmıştır. Bu 
seviye, plânın beş yıllık ortalama hedefi olan 
% 7 den az farkla gerçekleşmeye yakındır. 

Bu vesile ile şunu da hatırlatayım !ki; Bi
rinci Beş Yıllık Plânın kalkınma hızı, beş se
nelik vasatisi % 5,7 dir. îkinci Beş Yıllık Plâ
nın üç senelik vasatisi de, arz ettiğim gibi % 
6,2 dir. Bu itibarla, her iki plân döneminde 
tahakkuk etmiş neticeler bakımından meseleyi 
iktisadi yönden, plânın emrettiği istikâmette 
geliştirmenin sağlanmadığı şeklinde bir takdi
me müsaidolmadığı görülür. 

Dış ticaret durumu şöyledir: Alınan ekono
mik ve malî tedbirlerin kısa vâdede en olum
lu etkisi, dış ticaret alanında görülmüştür. 
Programlanan ihracat hedefi % 98 oranında 
gerçekleşmiş ve 588,5 milyon dolara ulaşmıştır. 
Sanayi ürünleri ihracatında şeker ve zeytinya
ğı gibi iki ayrı arızî maddenin ihracatı önceki 
yıla göre çok düşük seviyede olmasına rağmen 
toplam olarak bir artış sağlanmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım; sizi sıkmamak 
için notumun tamamını okumuyorum. Çünkü, 
vereceğim kısımlar, bu bütçenin konuşulması 
süresince çeşitli vesilelerle muhterem arkadaş
larım tarafından defaatle ifade edilmiş rakam
lardır, bunlardan sarfınazar ediyorum. Ama, 
burada iktisadi durumumuzun kötüye gittiği 
intibaını devamlı olarak vermeye çalışan arka
daşlarıma mukabil bir oevabolarak bâzı rakam
ları vermekte fayda mütalâa ediyorum. 

Adalet Partisi iktidara geldiğinde 12 mil
yarlık bir bütçe aldı. Bugün bütçemiz 38 mil
yarı geçmiştir. Bu, elbette yerinde durmadı
ğımızın ve gelir bakımından, kaynak bakı
mından büyük bir inkişafa mazhar olduğumu
zun ifadesidir. Adalet Partisi iktidara geldi
ği zaman bankalardaki mevzuat 12 milyardı. 
Bugün bu mevduat 32 milyara çıkmıştır. 

Bugünlerde emeklilerin durumu menfi bir 
istikamette, daima Hükümet aleyhinde bir 
propaganda vesilesi olaraJk kullanılmaktadır. 
Bu itibarla müsaadeniz olurs emekliler duru
muna da kısa bir göz atmakta fayda var. 

1968 de emeklilerin en az maaş alanı 228 
lira ve en çok maaş alanı da 1 350 lira alırdı. 
Bunun 1969 başında 1101 ©ayılı Kanunla Ada
let Partisi iktidarı, en az alanı 300 liraya, en 
çok alanı da 1 850 liraya çıkardı. Bugün, Hü
kümetin sevk ettiği ve komisyonlarda kısmen 
tadile uğratılmış olan tasarıya göre de en az 
alan 520 Ura, en çok alan 3 021 lira olacaktır. 

Şu rakamlar, emeklilik mevzuunda söylenen 
şeylerin gerçekle bağdaşmadığını ve Adalet 
Partisi iktidarının, Devlete hizmet vermiş in
sanları emekli olduîktan sonra da insanca bir 
hayata kavuşturmanın çabası içinde ve bunun 
tatbikatı içinde olduğunu gösterecek bir mahi
yet taşımaktadır. 

îşçi ücretlerine bakalım; iktidara geldiği
mizde işçi ücreti asgari 10 lira idi, bugün işçi 
ücretinin asgarisi 30 lira olmuştur. 

Memur maaşlarına göz atalım; daha düne 
kadar muhtelif Devlet dairelerinde hizmet 
eden memurların % 50 si 500 liranın altında 
maaş alırdı. Bu maaşlara zam oldu ve kü
çük maaşlardaki zam nisbeti % 110 a baliğ ol
maktadır, bugün % '50 si 900 ilâ 1 100 lira ara
sında maaş alır ihale (gelmiştir. Şimdi, sanayi sa
hasındaki durumumuza rakamlarla kısa (bir göz 
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atalım, neredeyiz? Muhalefetin iddia ettiği gibi 
yerinde mi sayıyoruz, kötüye mi gidiyoruz, yok
sa ileride miyiz?.. Bâzı frapan misaller vermek
le iktifa edeceğim, hepsini zikretmiyeceğim. 

Enerji sektöründe; 1904 te 4 milyar (kilovat/ 
saat enerji istihsal edilirken, 1967 de hu 6,2 mil
yar 'kilovat/saate çıkmıştır, 1971 de 10 milyar 
kilovat/saat olacaktır, 1973 /te yeni tesislerle 
17 milyar kilovat/saate varacaktır. Demek ki, 
1964 te 4 milyarı, hugün 10 milyara çıkarmış 
durumdayız muhterem arkadaşlarım. 

Demir - çelikte; 1904 te 400 hin ton, 1970 de 
1 200 000 ton, ele alınan tesislerin hitamında 
5 milyon ton olacak. Görülüyor ki, ne enerjide, 
ne demir - çelikte yerinde saymıyoruz, çok sür
atli adımlarla ileriye gidiyoruz. 

Alüminyumda 1964'te sıfırdık, 1971 sonun
da 60 hin ton (alüminyum istihsali olacak ve 
yılda 49,3 yani 00 milyon civarında 60 milyon 
dolar döviz tasarrufu olacaktır. 

Bakırda; 1064 te 10 hin ton iken, 1971 so
nunda »60 hin tona ulaşılacaktır ve döviz tasar
rufu 154 milyon dolar olacaktır. 

Kâğıtta; 
1904 te 100 000 fon iken> 
1967 de 121 000 ton, 
1971 de 296 000 ton. 

Kâğıtta 1964 ile 1971 seneleri arasında kay
dettiğimiz mesafe, aşağı - yukarı 3 mislidir. Ve 
yakında temeli atılacak olan Afyon, Antalya, 
Balıkesir kâğıt fahrikalariyle hedef 600 000 
ton olacaktır. Döviz tasarrufumuz.30 000 000. 

Gübrede: 
1904 te 800 000 ton, 
1967 de 300 000 ton, 
1971 de 2 000 000 ton, 
1974 -1975 »te 5 200 000 ton olacaktır. 

Çimentoda; 
1964 te 2 900 000 ton, 
1907 de 4 300 000 » 
1970 de 7 000 000 » 
1971 de 10 000 000 » 
1974 te 14 00Ö 000 » olacaktır. 

Şimdi madenlerimizden de hirkaç misal arz 
edeyim; Kayseri Kurşun projesi 260 milyon 
•maliyetlidir ve hitâmında 40 000 ton çinko, 
10 000 ton da kurşun istihsal edilecektir. Yıllık 
döviz tasarrufu 270 000 000 lira olacaktır. 

Ferrokrom 1971 de haşlanacak olan hu tesis 
230 000 000 liraya malolacak ve (25 000 ton üre
tim yapacaktır. 

Civa tesisleri; 60 000 000 a malolacak olan 
hu tesis, 150 ton civa üretecek ve 70 000 000 
döviz tasarrufu Bağlıyacaktır. 

Şimdi, ashest, mermer projeleri ve saireyi 
de okumak suretiyle vaktinizi almak istemiyo
rum. 'Görülüyor ki, sanayiin hir mânada alt ya
pı tesisi olan ve sanayiin inkişafı halamından 
lüzumlu olan hu sektörlerdeki gayretimiz, sa
nayi hatalından yerinde sayma değil, kötüye 
gitme hiç değil, fakat çok ileri hir hamlev içinde 
olduğumuzun hir ifadesi Oluyor. 

Kısaca köy ve köylü 'sorunlarına da temas 
etmek isterim; 

1971 plânının ağırlığı, köylünün iştira gü
cünün artırılması istikametinde geliştirilmiştir, 
ve 1970 senesinde tatbik ettiğimiz taban fiyat 
politikasının elbette bir sosyal yönü vardır, ge
lir dağılımı bakımından sosyal adaletle ilgili hir 
yönü varıdır. Taban fiyat politikası köylünün 
iştira gücünü artırma gayretine hasredilmiş hir 
politikadır ve 1971 senesi içerisinde bu politika 
daha da genişletilecek, başka ürünlere de tat-
hik edilmek suretiyle köylü vatandaşnmızın iş
tira 'gücü artırılmış olacaktır. 

Yalnız 1970 te aldığımız taban fiyatı karar
lan ve uyguladığımız politika ile vasatî ve faz
la olarak köylü vatandaşlarımızın cehine 3 mil
yar lira girmiştir. 

Traktör durumu; 1970 te 110 000 iken 1971 
de 128 000 i geçecektir. 

Gülbre durumu; 1970 de 2 800 000 ton iken, 
1971 de 3 845 000 tona çıkacaktır. 

Tarımsal ilaçlar; 1970 de 64 300 ton iken, 
1971 de 68 000 tona çıkacaktır. 

Tohum; 1970 te 260 000 ton iken, 1971 de 
350 000 ton olacaktır. 

Sulanahilir arazi; 1971 de 100 000 hektar 
ilâvesiyle 1 900 000 hektara baliğ olacaktır. 

Tarımsal 'krediler mevzuunu henden evvel 
konuşan arkadaşım dile getirdiği için, onu tek
rarlamak istemiyorum. 

Yolda ve içme suyunda plân hedefleri açıl
mıştır. Köy halamından yol durumu şöyle; 

1970 te 56 177 Km. standart köy yolu var
ken, 

1971 de 9 000 Km. ilâvesiyle bu 65 177 Km. 
ye çıkarılacaktır. 
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Köy elektriği mevzuu; köyde elektrik daha 
kısa bir zamana kadar bir elin parmaklariyle 
fsayılacak kadar az iken, bugün her sene 1 500 
iköye elektrik ilâvesiyle 1971 sonunda, uygula
nan bu programın neticesi olarak 5 000 köy 
elektriğe kavuşmuş olacaktır. 

G-örülüyor ki muhterem arkadaşlarım, köy 
ve köylüyü refaha götürme, refahı tabana yay
ma mevzuunda, başka bir deyimle köylünün iş
tira gücünü artırma mevzuunda büyük ölçüde 
tîir gayretin içindeyiz. Bu bizim inanışımızın 
î)ir ifadesi ve köylüye karşı olan vazifemizin bir 
gerçeğidir. 

Zirai sahada plân hedefine ulaşamadığımız 
bir vakıa. Bunu kimseden gizlemiyoruz. Ama 
ıbunun nedenleri mevcut; Türkiye, maalesef da
ha henüz hava şartlarına bağlılıktan kurtula
mamış bir memlekettir. Ama onun dışındaki 
faktörler üzerinde, yani gübre, kredi, tohum ve 
ziraat alet - edevatı mevzularını halkın ve köy
lünün hizmetine götürme ve tahsis etme mev
zuundaki gayretlerimiz verdiğim rakamlardan 
gayet açık olarak anlaşılmaktadır. 

Yerinde saymayıp ileriye gittiğimizin ifa
desi olsun diye meseleleri bir yönüyle daha ele 
almakta fayda vardır; karayolları durumumuz; 
tabiatiyle bu iktisadi inkişafımızla da sıkı sı
kıya ilgili bir konudur. Karayolu mevzuunda 
1971 yılı plânımızın ağırlık noktası, Doğu - Ba
tı anayollarının bağlantısını kurtarmak ve bu 
arada şehir geçişleri ve çevre yollarını da sü
ratle yapmaktır. 

Halen üzerinde çalışılmakta olan yol duru
mu şöyledir: 8 700 Km. Devlet yolu üzerinde 
ve 7 000 Km. de il yolu üzerinde çalışmalar 
mevcuttur. Memleketimizdeki yol durumu; ha
len çeşitli standartlarda olmak üzere 35 000 
Km. Devlet yolu, 24 000 Km. il yolu ve 166 000 
Km., de köy yolu mevcuttur. 

Hedefimiz şu: 1972 yılında Edirne'den 
Kars'a, Edirne'den Van'a, iskenderun'dan Ho
pa'ya, Batıda Bulgar hududundan Doğuda tran 
hududuna Türk vatandaşlarınm« gidip gelme 
imkânlarını asfalt yolla sağlamaktır. Hedefimiz 
budur ve bu hedef tahakkuk edecektir. 

Limanlar, hava yolları mevzuları üzerinde
ki duruma avdedederek vaktinizi almak istemi
yorum. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, Sayın Bü
lent Ecevit burada konuşurken, konuşmasını 
tavzih edeceği beyaniyle aldığı sözde TRT nin 
ödeneğinin kesildiğini ifade buyurdular. 

Gerçekte, TRT nin ödeneği kesilmiş değil
dir. Hâdise şu; TRT, radyo - televizyon ücret
leri tarifesine zam teklifiyle gelmiştir ve bu
nun kabul edilmemesinden şekvacıdır. 

Demek ki mesele, Sayın Ecevit'in burada 
vaz'ettiği gibi bir ödeneğin kesilmesi meselesi 
değildir. Bir zam teklifinin tervicedilmemesi 
meselesidir. Bunu da birbirinden ayırmak lâ
zımdır. 

Geçen sene TRT bütçesinde 18 000 000 var
dı, bu sene bu 23 000 000 a çıkartıldı. Ama 
TRT 197 000 000 ister. Her dairenin istediğini 
vermek mümkün mü ve getirdiği zam teklifi 
de şöyle; - bâzı misaller vereyim - nüfusu 10 000 
den çok olan yerlerdeki transistorlu radyo taşı
yanlardan 10 lira alınandan 40 lira, 20 lira alı
nandan yine 40 lira alınmasını teklif etmiştir. 
Belediye teşkilâtı olmıyan köylerden 5 lira alı
nırken, 10 lira alınması teklifi gelmiştir. Kara, 
hava nakil vasıtaları ve limanlar vasıtalarından 
20 lira yerine 40 lira alınması teklifiyle gelin
miştir. 10 000 ilâ 100 000 nüfuslu şehirlerdeki 
halkın kullandığı radyolardan birinci sınıf yer
lerdeki alıcıdan 40 yerine 180 ikinci sınıf yer
deki alıcıdan 20 yerine 180 lira alınmasını tek
lif etmiştir. Bu çıkmadı diye şekvacıdır. 

Nüfusu 250 000 den fazla olan şehirlerdeki 
duruma gelince; birinci sınıf yerlerdeki alıcılar
dan 60 lira yerine 180, ikinci sınıf yerdeki alı
cılardan 50 lira yerine 180 lira ve üçüncü sı
nıf yerlerden de 40 lira yerine 180 lira alınma
sını teklif etmiştir. 

Nüfusu 10 000 den az olan yerlerde - hülâ
sa edilecek olursa - 20 lira yerine 180 lira, nü
fusu 100 000 e kadar olan yerlerde 40 lira yeri
ne 180 lira, nüfusu 250 000 den fazla olan yer
lerde 60 lira yerine 180 lira ve köy odalarındaki 
alıcılardan 1 lira alınırken 10 lira alınsın diye 
teklifle gelmiştir. Bunlar, radyolar için. Tele
vizyonlar için teklifi de; 250 ilâ 500 arasında
dır. 

Şimdi, bunlar kabul edilmedi diye TRT şek
vacıdır. Zam başka yerde olduğu zaman kıyme
ti koparanların başında TRT gelir, kendisine 
zam yapılmadığı zaman da şikâyetçidir. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
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Arkadaşlar, TRT nin istediği verilmemiş de
ğildir. Tahsisatı kesilmiş de değildir. Sadece 
TRT nin zam teklifi kabul edilmemiştir. Hâdise 
bundan ibarettir. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri) 

Biz, haklı istekleri daima karşılıyan bir zih
niyetin temsilcileriyiz. TRT elbette ve bu rad
yolardan, televizyonlardan aldığı ve alacağı üc
retlerle bir şeyler yapmak gayreti içinde olacak
tır. Ama sitediği bütçeden verilmiştir ve her se
ne de radyo alıcı cihazları artmaktadır. Onların 
artışı, TRT. nin varidatının da bir nevi artışı
nın ifadesidir. 

Şimdi burada Sayın Ecevit, partimizin söz
cüsü olan muhterem arkadaşıma cevap verir
ken, «Toprak işliyenindir» şeklindeki konuşma
sını ele alarak bâzı misaller verdi. Ama, Batı
dan tek bir misal veremedi. 

Şimdi, «Toprak işliyenindir» hususundaki 
kendi izahları, bir dereceye kadar, öne attık
ları prensibin mahzurlarını hesaba katarak, me
seleyi yumuşatmaya çalıştıklarının bir ifadesi
dir. Bundan memnun olduk. Ama, ne 
Türk Anayasası; ne Türk Medeni Ka
nunu mülkiyet hakkının dışında topra
ğı, binayı, yani gayrimenkulu bir başka
sına vermeye müsait değildir. (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri) 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Kastamonu) 
— Sen de bunu anlıyorsun, ama işine gelmiyor, 

HÜKÜMET ADİNA DEVLET BAKANI 
HASAN DİNÇER (Devamla) — Şimdi, bura
da meseleyi izah ettiler. Ama, meseleyi başka 
yerde izah tarzları böyle değil. Şimdi, teype 
alınmış kısımdan, Elmalı'daki toprak işgali 
münasebetiyle Elmalı'ya gidip yaptığı konuş
madan, kısa bir cümle okuyacağım. 

BÜLENT EOEVÎT (Zonguldak) — Çok din
ledik. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Kastamonu) 
— Hepsini oku. 

HÜKÜMET ADINA DEVLET BAKANI 
HASAN DİNÇER (Devamla) — Tamamı değil, 
söylediği bir cümleyi okuyorum: 

«Siz, Türkiye'de toprak savaşının öncülüğü
nü yapıyorsunuz. Bizim yapmak istediğimizi siz 
yaptınız. Sizi tebrik ederim.» buyurdular. (A. 
P. sıralarından «Bravo, ne, lâf» sesleri, C. H. 
P. sıralarından «Doğru» sesleri) Şimdi, tebrik 

edilen kimdir? Mülkiyete tecavüz etmek sure
tiyle toprağı işgal edenler... 

Şimdi, söylediği sözler burada, işgalcilerin 
karşısında söylediği söz yine başkadır. 

Emirdağ'ında bir hâdise oldu, bu kürsüde bu 
çok konuşuldu. Emirdağ'mdaki hâdisede Bay
ram isminde bir adam öldürüldü ve meseleyi 
Sayın Ecevit, bir toprak meselesine bağladı; 
âdi Tbir cinayeti toprak meselesine bağladı. Bü
tün bunları birleştirdiğiniz zaman; meseleleri,, 
meselelerin altında yatan zihniyeti görmemeye 
imkân yok. 

KEMAL ÖNDER (İzmir) — Ne gördün söy
le bakalım? 

HÜKÜMET ADINA DEVLET BAKANI 
HASAN DİNÇER (Devamla) — Şimdi Sayın 
inönü'nün, 8 Ağustos 1965 te Ulus Gazetesinde 
çıkan bir beyanı bakımından meseleye hangi 
gözle baktıklarını, bir kere daha gözden geçir
mek için ışık tutar diye, kısaca ars etmek isti
yorum : 

«Bizim dışımızda, Türkiye İşçi Partisi hariç, 
hiçbir parti fikir ve prensip getirmiş değildir.» 
buyuruyorlar. Ondan sonra toprak işgalcileri 
karşısında, demin hikâyesini yaptığım şekilde 
konuşma yapıyor. 

Üniversitede boykotlar, işgaller; fabrikala
rın işgali ve tahribi karşısında, «işgal ve boy
kot birdir» deniyor. «Talebe hareketleri ma
sumdur» diye mesele geçiştiriliyor. Ondan son
ra, iş alev bacayı sarma istidadını gösterince, 
«Hükümet mesuldür» e mesele bağlanmak iste
niyor. Yağma yok arkadaşlar, insanlar kendi 
fikirlerinden, amalinden ve kendi söylediklerin
den mesuldürler. «Mesuliyet yalnız iktidarla
rındır» diye bir şey yoktur. Mesuliyet, iktida
rındır da; iktidarın dışındaki Devlet kuruluş-
larınındır da... Siyasi olan herkesin ve hattâ 
«Türk vatandaşıyım» diye yaşıyan herkesin de 
mesuliyeti vardır. Bir taraftan meseleye kanat 
germek, müsamaha etmek, hattâ tahrik etmek; 
ondan sonra da gelip Hükümeti acz ile vasıf
landırmak, zannediyorum ki; Türk halkının gö
zünü uzak tutmadığı bir vakıa olarak daima 
yaşıyacaktır. 

Şimdi burada «Hükümetin, halkın güvenini 
kaybettiği» bu kürsüden dile getirildi. Bugün 
Halk Partisinin sayın sözcüsü de bunu tekrar
ladı. 
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Arkadaşlar; «güven kaybı» öyle herkesin ra- I 
hatlıkla söyliyebileceği lâf olmamak gerekir. 
Eğer güven kaybını, icrata bağlamayıp şahısla
ra bağlarsak, o zaman fasit bir dairenin içine j 
gireriz. Çünkü şahıslar için herkesin söyliyece-
ği olur. Hükümetin icraatı tenkit edilir ama 
şahıslar muhterem tutulur. Meseleyi bu yö
nüyle ele almak mecburiyetindeyiz. 

«Güvenini kaybetmiştir» denildi. Kimin gü
venini kaybetmiştir? Halkın mı? Halkın güve
nini kaybetmiş olsaydı, 1969 seçimlerinde halk 
bize rey vermezdi. (C. H. P. sıralarından gürül
tüler.) 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — Halk yüzde 
50 nin altında rey verdi. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Peki size yüz
de kaç rey verdiler? 

HÜKÜMET ADINA DEVLET BAKANI 
HASAN DİNÇER (Devamla) — Eğer halka 
inanıyorsanız halkın güveni... 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — Devamlı de
ğildir. 

HÜKÜMET ADINA DEVLET BAKANI 
HASAN DİNÇER (Devamla) — Halkın güve
ni, seçimlerde verdiği oyla ölçülür. (C. H. P. 
sıralarından gürültüler.) 

NURİ ÇELİK YAZIOIOĞLU (Çankırı) — 
Maddi imkânlarla ölçülür. 

SADİ KOÇAŞ (Konya) — Seçim Kanununu 
değiştiriniz de görelim. 

HÜKÜMET ADINA DEVLET BAKANI 
HASAN DİNÇER (Devamla) — Demek ki, se
çimler Türk halkının, Türk milletinin güvenini 
muhafaza ettiğimizi gösteriyor. (O. H. P. sıra
larından, « O güven bitti artık» sesleri.) 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Seçimle bir
likte geldikleriniz bile sizden ayrıldı, bu taraf
talar. 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — Seçimler sı
rasında şaibeli Demirel değildi. 

HÜKÜMET ADINA DEVLET BAKANI 
HASAN DİNÇER (Devamla) — Onun dışında 
iki seçim arasında Meclislerin güveni bahis 
mevzuudur. Meclisin güvenine zaman zaman 
müracaat edilmiştir. Hattâ bu güvende, kırmızı 
oyları çoğaltmak suretiyle Hükümeti düşürme 
teşebbüslerini, bizimle çalışan arkadaşların bir 
kısmının gayretiyle müştereken yaptığınız hal
de, Hükümet bugün Meclisin güvenine mazhar-
dır. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri.) 

Demokrasi, kendi kurallarına göre oynanan 
bir oyundur; kendi kurallarının dışına çıkamaz
sınız. Seçimde halk itimat eder; güven verirse 
iktidara gelirsiniz. Seçimler arasında, halkı tem
sil eden ve onun temsilcilerinden kurulu olan 
Parlâmento güven verdikçe vazife yaparsınız. 
Ha.. Eğer bu söz, «Cumhuriyet Halk Partisinin 
güvenini kaybettiniz» mânasına ise, o doğrudur. 
(A. P. ve C. H. P. sıralarından «Doğrudur» ses
leri.) Esasen, Cumhuriyet Halk Partisi bize gü
ven vermedi ki, onu kaybedelim. (A. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar.) Yani, bize ver
diğiniz bir güveni kaybetmiş değiliz. 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — Adalet Par
tili milletvekillerini kaybettiniz. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Siz de millet-
vekillerinizi kaybettiniz, Güven Partisini kurdu
lar. 

HÜKÜMET ADINA DEVLET BAKANI 
HASAN DİNÇER (Devamla) — Aslından beri 
zaten o güveni vermiyorsunuz. O halde, güven 
kaybı meselesini Anayasanın çizdiği hudutlar 
içerisinde mütalâa etmeye mecburuz. Adalet 
Partisi iktidarı, koltuğa âşık bir iktidar değil
dir. Meclisin güvenini kaybettiği gün, şerefle 
teslim eder. Seçimle halkın güvenini kaybet
tiği gün, şerefle teslim eder. Halka, «Bilemedi
niz, yanıldınız» demez, halka, «cahil» demez. 
Halka bühtan etmez; hürmetle karşılar. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri şiddetli ve sürekli 
alkışlar.) 

Çok muhterem arkadaşlarım; Bütçe müna
sebetiyle ileri sürülen mütalâalar, elbette güve
ninize mazhar olursak, 1971 Bütçesinin tatbika
tı içerisinde daima göz önünde tutulmak sure
tiyle onlardan icraya terettübedenler seçilecek 
ve mümkün olanlar yapılacaktır. 

Hepinize teşekkürlerimi arz ederim. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri sürekli alkışlar, y 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım; siyasi par
ti grup sözcüleri ve Hükümet adına konuşmalar 
tamamlanmıştır. 

Şimdi, İçtüzüğün 137 nci maddesinin 6 ncı 
fıkrası gereğince iki sayın üye, bir lehte, bir 
aleyhte gayet veciz, kasit gaye kısa olmak üze
re söz istemiştir. Esasen üyelerin konuşması 
da âzami 10 dakika ile sınırlıdır. 

Lehte söz istiyen Sayın Hüseyin Balan; bu
yurunuz efendim. (Ankara Milletvekili Hüseyin 
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Balan'ı, kürsüye gelirken, A. P. milletvekilleri 
lehte ve C. H. P. milletvekilleri aleyhte bir gös
teri ile «Bravo» diye bağırarak alkışladılar.) 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — Yaşasın Şen-
güler'in arkadaşı! 

HÜSEYİN BALAN (Ankara) — Zoruna mı 
gitti? (0. H. P. sıralarından «Bravo millî trans
fer!» sesleri, alkışlar.) 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Yaşa millî 
kaşif! 

HÜSEYİN BALAN (Ankara) — Sayın Baş
kan, sevgili arkadaşlarım : 

1971 Bütçesinin tümü üzerinde görüşlerimi, 
temenni ve dileklerimi açıklamak fırsatını veren 
Sayın Başkana teşekkür ederek, sözlerime başlı
yorum. (C. H. P. sıralarından «A. P. ye teşek
kür et» sesleri, gülüşmeler.) 

Her yıl, bütççelerin tümü üzerinde yapılan 
görüşmelerde, bütçe ile birlikte tüm memleket 
sorunlarım eleştirmek, gelenek haline gelmiştir. 
(A. P. sıralarından «Ses, ses; biraz sesini yük
selt» sesleri.) 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — Canım, suni 
ses o kadar çıkar. 

BAHRİ KARAKEÇİLİ (Urfa) — Seninki 
gibi suni değil ya. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Peki sa
na ne oluyor, ne karışıyorsun? (Ankara Millet
vekili Orhan Birgit, Urfa Milletvekili Bahri Ka
rakeçili, Ankara Milletvekili Yusuf Ziya Yağcı 
arasında tartışmalar.) 

HÜSEYİN BALAN (Devamla) — Bendeniz 
de, bu geleneğe uyarak, 1971 bütçemiz hak
kındaki görüşlerimle birlikte, sıraya koyabildi
ğim çeşitli yurt sorunlarına kısaca değinmek is
tiyorum. (Gürültüler) Dinlerseniz siz de istifa
de edersiniz. 

BAŞKAN — Efendim, uğultudan hatibin sö
zü anlaşılmıyor. Lütfen karşılıklı konuşmaları 
da bırakalım efendim. 

HÜSEYİN BALAN (Devamla) — önce, 
Bübçe tekniği ve 1971 bütçesinin yapısal özel
liği hakkında görüşlerimi açıklıyacağım. 

Türkiye'nin ekonomik politikasının temel 
ilkelerinde ve bütçe tekniğinde, «Prog
ram - Bütçe» uygulamasiyle yeni bir çığır 
açılmış ve bir aşama kazanılmıştır. Bu aşa
maya «Bütçe Reformu» diyebiliriz. 1969 dan 
itibaren üç bütçe döneminde, İkinci Beş Yıl

lık Plân uygulamasına paralel yıllık prog
ramların bütçelerde yönü, sının, hedefi ve 
önemi kesin çizgilerle belirtilmektedir. 

ilk temennim; rasyonel bir çalışma ile plân, 
program ve bütçe ilişkilerinin tutarlı bir koor
dinasyona kavuşturulmasıdır, özellikle prog
ramların etüt ve projelere dayanması, enfrast-
rüktür yatırım hizmetlerinde, istatistik bil
giler, araştırma, inceleme, rapor, bülten, an
ket sonuçlarının gözden geçirilmesi; bütçe 
tekliflerinin bütün bu çalışmalardan sonra 
Devlet Plânlama Teşkilâtına intikal ettirilmesi 
gereklidir. 

ilgili dairelerin bu çalışmadan sonra bütçe 
tekliflerini hazırlarken, Devlet Plânlama ve 
ıMaliye temsilcileriyle müştereken yapacak
ları toplantılarda, ihtiyaçların önceliklerine 
göre sıraya konması ve eldeki bütçe imkânla
rına göre karşılanması, bir protokole bağlan
malıdır. 

Protokole girmiyen tekliflerin, sonradan 
raportörler eliyle Karma Bütçe Komisyonu
na getirilmesi geleneği önlenmelidir. 

Büyüyen ekonomimizi, ilmî metotlarla sevk 
ve idare etmek, ancak gelir ve gider bütçele
rine hâkim olmakla mümkündür. Bu maksatla 
yeteri kadar uzman ve pratik eleman yetiş
tirmenin zorunlu olduğunu belirtmek istiyo
rum. 

Sevgili arkadaşlarım, 1971 bütçesi Türk 
Milletinin kader çizgisinde bir dar geçit ve 
önemli bir aşamadır. 1971 Bütçesi, evvelki 
senelerde görülmiyen yüzde 32 bir artışla, 38 
milyar lirayı aşmaktadır. Bu giderlerin kar
şılığı bulunmuş, Maliye Bakanlığının Bütçesi 
Bütçe Komisyonunda incelenip uygun görül
müştür. 800 milyon iç istikraz ile birlikte 
denkliği sağlanan 1971 bütçesinin, gerek gelir 
tahminlerini gerekse finansman kanunlarından 
elde edilecek gelir artışını büyük bir iyim
serliğin etkilediği inkâr edilemez. Cari har
camalar bütçenin yüzde 52 sini alıp götürür
ken, yatırım harcamalarının artış hızı 1970 
ve daha önceki yıllara oranla gelişme göste
rememiştir. Devalüasyon nedeni ile sanayi 
yatırımlarında, makina ve bir kısım ham
madde dolarla temin edileceğinden, iç pi
yasa fiyatlarında ise, devalüasyonun yüzde . 
10 ilâ 12 oranında fiyat artışına sebebolduğu 
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yetkililerce kabul edildiğinden, yatırımlara 
ayrılan ödeneğin Plânda öngörülen yüzde 7 
gelişme ve kalkınma hızını temin edemiyeceği 
açıkça görülmektedir, 

1971 Bütçesi Personel Kanunu, devalüas
yon ve Ortak Pazara geçiş katma protokolü
nün aleyhte çok önemli etkisi altındadır. 
Finansman kanunları henüz deneme safhasın
dadır. Bu kanunlara dayalı gelir tahminlerinin 
isabeti şüphelidir. Bütün 'bu olumsuz etken
lere ilâveten, asayiş ve huzur bozucu talih-' 
siz olaylar piyasayı, yatırımları ve özel sek
tör girişimlerini engellemektedir. Karma Büt
çe Komisyonununda da ifade ettiğim gibi, 
Maliyemiz Bakandan tahakkuk memuruna ka
dar çetin bir imtihanla karşı karşıyadır. Üze
rinde durulacak önemli konu, bu imtihanın 
başarısı millete ne kazandırır? Bu imtihanın 
başarısızlığı millete ne kaybettirir? Bu imtiha
nın başarısızlığı kimlerin işine yarar? Ve ni
hayet bu imtihanın başarı ile verilmesi için fert, 
toplum ve örgütler olarak görevlerimiz nedir? 

Bu soruların cevabını gereğince verebilir
sek ve cevaba uygun olarak görevlerimizi yeri
ne getirebilirsek başarının elde edileceğine gü
venim ve inancım vardır. 

Sevgili arkadaşlarım, bütçe üzerinde bu 
kısa açıklamadan sonra, şimdi de muhalefet 
ve iktidar sözcülerini dinledikten sonra, siyasi 
polemiğe yol açan aktüel konular üzerinde kişi
sel görüşlerimi arza çalışacağım. 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Balan, ben de 
bir hususu belirtmeye mecburum. Efendim, siz 
benden içtüzüğün 137 nci maddesi gereğince ve 
bütçenin tümü üzerinde lehte oyunuzun rengi
ni tebarüz ettirmek için kısa konuşma istediniz. 
Bu çerçevenin içerisine giriniz. 

Bir de aleyhte konuşma var bundan sonra, 
rica ederim. 

HÜSEYİN BALAN (Devamla) — Sayın Baş
kan, ben bütçenin tümü üzerinde baştan beri 
söz istedim, bütün maddeler üzerinde söz iste
dim, nihayet bütçenin sonunda nasip oldu, şura
ya geldik. Müsaade buyrun da,, ne söyleyecek 
sek onları ifade edelim. (C. H. P. sıralarından 
gülüşmeler) 

BAŞKAN — Sayın Balan, hep birlikte usû
lün emrettiği hükümlere riayete mecburuz. Büt

çenin başında söz istediniz, biliyorum, 12 nci sı
raya ben kaydettim zatıâlinizi, ama sıra gel
medi. 

HÜSEYİN BALAN (Devamla) — Maruza
tım kısadır, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Tekrar rica ediyorum, İçtüzü
ğün 137 nci maddesinin hudutları içinde olsun. 

HÜSEYİN BALAN (Devamla) — Kâğıtları 
kabarık görüp de telaşlanmayın, maruzatım yi
ne kısadır, efendim. Özür dilerim. 

Sevgili arkadaşlarım, önce toprak reformu 
ve tarım reformu hakkındaki düşüncelerimi 
ve mukabil teklif ve temennilerimi açıklayaca
ğım. 

Sevgili arkadaşlarım, toprak reformunun da, 
tarım reformunun da köylümüzün kalkınmasın
da zorunlu, vazgeçilmez tedbirler olacağına 
hiç şüphem yoktur. Ancak^ tek başına toprak 
reformu, ya da tarım reformunun hâttâ ikisinin 
birlikte uygulanması ile köylümüzün tüm so
ranlarının çözüleceğine inanmak aşın bir iyim
serlik olur. Samimi kanaatim odur ki, şu anda 
hem toprak reformu, hem de tarım reformu ka
nunları çıkarılmamış olmasına rağmen uygu
lanmaktadır. Sadece adı konmamıştır. Ancak, 
adı konsa, kanunları da çıkarılsa, yine de köy
lünün tüm sorunlarını toprak ve tanm reformu 
ilejtamamen çözebileceğimize inanmak güçtür. 
Ama şimdi açıklayacağım şartlar altında toplu 
köy kalkınması reformu gerçekleştirilirse köy
lünün tüm sorunlarını çözüme bağlamanın 
mümkün olacağına yürekten inanıyorum. (CHP 
.sıralarından «yeter artık» sesleri) 

HÜSEYİN BALAN (Devamla) — Siz saat
lerce konuşuyorsunuz ama.. 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Balan, evet ama, 
tekrar rica edeceğim, İçtüzüğün 137 nci mad
desine geliniz ve zaten de iki dakikanız kaldı. 

HÜSEYİN BALAN (Devamla) — Başüstü-
ne efendim. 

Toplu köy kalkınması reformu üç merhalede 
uygulanmalıdır. Birinci merhale, yerleşme üni
telerini merkezleştirme ve sayılarını 10 ilâ 
15 000 adede indirme çalışmalarıdır. Bu suretle 
kamu hizmetlerinin kapsamı sınırlanacak, et
kenliği, sürati ve düzenli yürütülmesi sağlana
caktır. Yerleşme ve konut problemi de plânlan
mış ve programa bağlanmış olacaktır. 
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İkinci merhalede, toprak ve tarım reformu 
kanunları çıkarılmalıdır. Toprak reformu ile 
toprağın âdil ölçüler içinde dağılımı yapılmalı, 
topraksız, ya da az topraklı köylüler yeterli 
toprağa kavuşturulmalıdır. Tarım reformu ile 
de gübre, tohum, sulama ve işletme kredileri 
plânlı ve programlı bir şekilde ayarlanmalıdır. 

Üçüncü merhale olarak da, tarım işletme bir
likleri kurulmalıdır. 20 ilâ 40 köyü kapsıyacak 
tarım işletme birlikleri, tarım uzmanları, mühen
disleri, teknisyenleri ve tarım işçileri tarafın
dan yönetilmelidir. Tarımla ilgili kooperatifler, 
tarım teknik okulları ve toprakla beraber tüm 
krediler tanm işletme birliklerinin emrine veril
meli, tarımda çalışan köylümüzün tapusu cebin
de, kendisi de yeterli yevmiye üe tarım işletme 
birliğinde, birim araziden en yüksek verimi elde 
etme amacına yönelmelidir. 

'BAŞKAN — Sayın Balan, vaktiniz de bitti, 
son cümlenizi toparlayın lütfen efendim. 

HÜSEYİN BALAN (Devamla) — Sayın 
Başkan, 10 dakika daha rica ediyorum( C. H. 
P. sıralarından ve D. P. sıralarından gürültü
ler.) 

BAŞKAN — Hiç tatbik edilmedi Sayın Ba
lan. 

HÜSEYİN BALAN (Devamla) — Sevgili 
arkadaşlarım, maalesef zamanım, söyliyebile-
ceklerimin hepsini söylememe imkân vermiyor. 
iSayın Başkan da bildiğiniz gibi, durmadan sı
kıştırıyor. Son sözümü söyleyip, meseleyi biti
receğim. 

Sevgili arkadaşlarım, son söz olarak önemli 
saydığım gençlik olaylarına bir nebze değinip 
sözlerimi bağlamak istiyorum. 

Hepinizin bildiği gibi, siyasi partilerin ör
gütlerinde yardımcı kuruluşlardan gençlik kol
ları vardır. Siyasi Partiler Kanunu lise öğren
cilerinin gençlik kollarına üye olmalarını ya
saklamıştır. Bu nedenle gençlik kollarına üni
versite ve yüksek okul öğrencileri ile, öğrenci 
olmıyan gençler üye kaydedilmektedir. Bütün 
siyasi partiler bu sebepten üniversite ve yüksek 
okul öğrencilerini kendi partilerine üye kay
detmek için birbiriyle adetâ yarışa girmişler
dir. Özellikle Mecliste grupu olmıyan siyasi par
tiler, Meclis dışı muhalefete ağırlık vermişler, 
araç olarak da üniversite ve yüksek okul öğ
rencilerini seçmişlerdir. Giderek, grupu olmı

yan partilerin üniversiteler başlıca siyasi mü
cadele alanı haline getirilmiş, hattâ üniversite
lerdeki gençlik kuruluşları partiler üstünde 
ağırlık tesis edip, yegâne söz" sahibi örgüt hali
ne gelmişlerdir. Mecliste ve yurt sathında mey
dana gelen siyasi çatışmalar üniversitelere yan
sımakta, basın ve radyonun verdiği cesaretle 
gençlik kuruluşları inançları doğrultusunda ey
leme geçmektedirler. 

BAŞKAN — Sayın Balan, beni İçtüzük hü
kümlerinin dışında muamele yapmaya lütfen 
zorlamayınız. Ben bu hususta hassasım. Çok ri
ca ediyorum, başından beri 137 nin dışmdasınız. 
Lütfediniz, hangi maddeye göre söz aldmızsa 
sözünüzü tamamlayınız, müddetiniz de iki daki
ka geçmiştir. (C. H. P. sıralarından «bravo Baş
kan» sesleri) 

HÜSEYİN BALAN (Devamla) — Sayın 
Başkan, bana konuşma fırsatı vermediniz ki, 
hep siz konuştunuz. (Gülüşmeler) 

Bugün solcu partilerin gençlik kolları kendi 
aralarında birleşmiş ve siyasi alanda ağırlıkla
rını koyup, bağlı bulundukları siyasi partilerin 
disiplininden sıyrılmışlardır. Buna örnek Dev -
Genç'tir. Sağcı partilerin de üniversitelerdeki 
gençlik kollan kendi aralarında birleşip m'en-
suboldukları sağcı partilerin disiplininden sıy
rılmışlardır, buna da örnek Ülkü Ocaklarıdır. 
Bu suretle üniversitelerde sağcı ve solcu olmak 
üzere, iki büyük grup meydana gelmiş, bunlar 
birer siyasi parti örgütü gibi faaliyete geçmiş
lerdir. Bunlar ne şu, ne de bu partinin artık 
söz geçiremediği, ancak eylemlerini destekliyen 
partilere sempati duyan üniversite özerkliğinin 
himayesinde kendilerini her şeyi yapabilecek 
güçte gören örgütlerdir. Bu öğrenci örgütleri 
maddi çıkardan başka hiç kimsenin yanında de
ğildirler. Üyelerine maddi çıkar sağlamak sure
tiyle varlıklarını korumaktadırlar. Eylemler ço
ğu kez, maddi çıkar uğruna alman görevlerin 
yerine getirilmesi şeklinde ve temel görüş doğ
rultusunda oluşmaktadır. Umulmadık şekilde 
durumun inkişafı, çarpışma, vuruşma, adam öl
dürmeye varınca siyasi partiler gençlerle ilişki
lerini inkâr etmişler, onları reddetmişlerdir. 
(Demokratik Parti sıralarından gürültüler, sıra 
kapaklarına vurmalar.) 

BAŞKAN — Sayın Balan, bakınız, aşağıdan 
haklı olarak bana tarizler geliyor. Bu müdaha-
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leleri haklı işte. Niçin buna vesile oluyorsunuz? 
Lütfediniz son cümlenizi söyleyiniz efendim. 
Ben size söyledim, hem 10 dakika ile sınırlısı
nız, hem içtüzük hükmü ile sınırlısınız, Mene-
den içtüzük, ben değilim. (Demokratik Parti 
sıralarından gürültüler.) 

HÜSEYİN BALAN (Devamla) — Sevgili 
arkadaşlarım, Sayın Başkan, müsaade etseniz 
ben bunu 10 dakikada tamamlardım. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade edin, son 
cümlesini söylesin. 

HÜSEYİN BALAN (Devamla) — Söylüyo
rum efendim. 

Sevgili arkadaşlarım, demek ki, söyliyecek-
leıimi biliyorsunuz, o halde bilmediklerinizi 
bilmediklerinizi söyliyeyim. (Gülüşmeler) 

Yine bu kürsüden Türk'üm, elhamdülillah 
Müslümanım, meshebim Kemalizmdir, kâbem 
Anıt - Kabir'dir diyen bir milletvekili ve iyi bir 
tarilh öğrencisi olarak derim ki, Türk orduları
nın en büyük güç kaynağı «Allah, Allah» nida
larıdır. (A. P. sıralarından «bravo» sesleri, al
kışlar) tarihî savaşlarda Türk ordularının düş
manın sayı ve teknik üstünlüğünü sıfıra indi
ren, gözünü kırpmadan vatan uğruna ölüme atı
lan Mehmetçikleri, bağrından fışkıran iman 
kudreti ile ateş ve çeliğe karşı durmuş, her sa
vaşta muzaffer olmuştur. Bugün baştan başa 
yurdu saran komünizm tehlikesine karşı iman 
dolu göğsünü siper eden gerçek JMüslüman.. 

1971 bütçesinin Türk Milletine ve Türk vata
nına hayırlı, uğurlu olmasını Cenabı Haktan te
menni ve niyaz eyler, Yüce Meclise saygılar su
narım. (A. P. sıralarından alkışlar, «ibravo» ses
leri.) 

BAŞKAN — Aleyhte Sayın Veli Bakirli. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar) Sayın Bakirli, 
sizden de istirham ederim ve ümidederim Tüzü
ğe uygun konuşursunuz. 

VELİ BAKİRLİ (Manisa) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

1971 malî yılı Bütçe kanunu tasarısına kır
mızı oy vereceğim. Çünkü; Türkiye'yi ekono
mik, politik ve sosyal bunalımlar içine sürükle
miş bulunan Demire! iktidarı bu bütçe ile yine 
«tuzu kuru» lardan yana olduğunu ortaya koy
muş bulunmaktadır. (O. H. P. sıralarından «bra
vo» sesleri) 

1971 bütçe kanunu tasarısına kırmızı oy ve
receğim. Çünkü; oylarınıza sunulan bu bütçe; 
rüşvet düzenini, ağadan ve tefeciden yana işli-
yen kredi düzenini, Türk çiftçisinin almterini 
istismar düzenini, kardeşi kardeşe kırdırmak
tan, yarar uman anarşi düzenini sürdürecektir. 
(C. H. P. sıralarından «bravo» sesleri) 

Demirel Hükümetinin bütçe kanun tasarısı
na kırmızı oy vereceğim. Çünkü; bu bütçe Türk 
köylüsünün tarlalarını ipotekten kurtaramıya-
oaktir. Bu bütçe adaletsiz kredi düzenini sürdü
recektir. Türk köylüsü banka önlerinde uzun 
kuyruklarda günlerce birkaç yüz liralık kredi 
alabilmek için beklerken bir kalemde birtakım 
adamlara yine milyonluk krediler açılacaktır. 
(O. H. F. sıralarından «bravo» sesleri) 

Bu bütçe yeni Şellefyan'lar yaratırken yal
nız ve yalnız insan gibi yaşamak istiyen Türk 
köylüsü yararına hiçibir şey getirmiyecektir. 

Demirel'in bu bütçesine kırmızı oy verece
ğim. Çünkü; köy çocukları yine okulsuz bıra
kılmış, köylü kadınları kaderlerine terkedilmiş, 
ürettiği malını köylü yurttaşımın aracıya, tefe
ciye kaptırmasını sağlıyan düzen korunmuştur. 

Bir zamanlar buğday amlbarı olan Anadolu'
mu yabancı diyarlardan el açıp buğday ithal 
eden duruma getiren Demirel iktidarı Türk 
çiftçisini her türlü imkândan mahrum etmiştir, 
bu bütçe ile etmeye de devam edecektir. (O. H. 
P. sıralarından «bravo» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Balan, kaçıncı ikaz edi
şim, sözünüzü kesiyorum, çok vakit geçti. (Baş-/ 
kan, Hüseyin Balan'm sözünü kesti.) Sözünüzü 
kestim efendim. 

Efendim, 15 dakika oldu vaktiniz, ben sizi 
iki dakika kala ikaz ettim. Lütfen, cümlenizi 
söyleyin ve ininiz lütfen. 

HÜSEYİN BALAN (Devamla) — Sevgili 
arkadaşlarım, bendeniz aşın sağa da, aşırı sola 
da karşıyım. Ancak komünizmin Türk Milleti
nin en büyük düşmanı olduğunu bilerek ve Ata
türk'ün emrine uyarak, komünizmle savaşan, 
can düşmanım da olsa, onun yanında olmayı ve 
onu desteklemeyi şerefli bir görev sayarım. (A. 
P. sıralarından alkışlar, «bravo» sesleri) işte 
bu düşüncelerin ışığı altında 1971 bütçesine gü
ven oyu vermek suretiyle Hükümeti destekliyo
rum. (A. P. sıralarından «bravo» sesleri, alkış
lar.) 
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Demirel iktidarının bu bütçe kanun tasarısı
na'olumsuz oy vereceğim. Çünkü; Devlet, öğre
nim çağındaki Türk çocuklarının ancak % 60 
ını okutabilecek imkânlara sahiptir. Kalan % 
40 ı ise kardeşim Hacı Ali okutacaktır felsefe
si ile hareket eden Sayın Demirel (A. P. sıra
larından «yuh» ve anlaşılmıyan protesto sesleri) 
Türk eğitim sorunlarını çözümliyecek hiçbir 
olumlu formül getirmiş değildir arkadaşlarım. 

ORHAN DENGtfZ (Uşak) — Yazıklar olsun 
sana, yazıklar olsun genç. 

VELÎ BAKİRLİ (Devamla) — Eğitimdeki 
fırsat eşitliğini kaldırma, köylü çocuklarını öğ
retim imkânlarını kapama amacı güden bu büt
çeye kırmızı oy vereceğim. Çünkü; demokratik 
rejimin gereği olan kuvvetler ayrılığı ilkelerini 
saymıyan, yüksek yargı organlarının kararları
nı tanımıyan, yalnız ve yalnız suçu kanundan 
yana olan emniyet müdürlerini, valileri ve yöne
ticileri görevlerinden uzaklaştıran, bunların gö
revlerine dönmeleri yolundaki yargı organı ka
rarlarını rafa kaldıran Demirel iktidar «Kanun, 
kanun, kanun» diyerek kanunları çiğnemekte
dir. 

1971 malî yılı Bütçe kanun tasarısına kırmı
zı oy vereceğim. Çünkü; benim köylü vatanda
şım, dar gelirli vatandaşım sağlık imkânların
dan mahrum edilmişken, doktorsuzluktan, ebe-
sizlikten her yıl binlerce Türk anası genç yaşta 
toprağa girerken, fakir fukara hastane kapıla
rında yer ve yatak beklerken Demirel iktidarı 
hâlâ bozuk bir sağlık düzenini sürdürmekten 
yarar ummaktadır. (A. P. sıralarından anlaşıl-
mıyan müdahaleler) 

1971 malî yılı Bütçe kanunu tasarısına kır
mızı oy vereceğim. (A. P. sıralarımdan «Çünkü» 
sesleri) Çünkü; biraz evvel bu kürsüden konu
şan Sayın Hükümet Sözcüsünün TRT ile ilgili 
açıklaması beni tatmin etmemiştir. Öteden beri 
Anayasal kurumlara ve özellikle özerk TRT ye 
düşmanlık hırsı ile dolu Demirel Hükümeti TRT 
nin çalışabilmesini kösteklemek amaciyle onun 
muhtacolduğu tahsisatı vermemiş ve bu tutumu 
ile de kürtçülük ve komünizm cereyanlarını 
yaymaya çalışan yabancı radyolar karşısında 
Türk Milletinin kendi sesini, kendi ulusal gö
rüşlerini yaymak olanağını yok ederek vatan 
düşmanlarının ekmeğine yağ sürmüştür. (A. P. 
sıralarından şiddetli protestolar, 0. H. P. sıra
larından «bravo» sesleri, alkışlar) 

Demirel Hükümetinin bütçesine kırmızı oy 
vereceğim. (A. P. sıralarından «çünkü» sesleri) 
Çünkü; Devlet ve Hükümet otoritesinin sıfıra 
inmesini sağlıyan türlü - çeşitli tertiplerin için
de görülen Atatürkçü gençliğin karşısına bes
leme mürteci militanlar çıkarılmasına göz yu
man ve hattâ destekliyen Demirel iktidarı Tür
kiye'nin bugün içinde bulunduğu anarşinin tek 
sorumlusudur. (A. P. sıralarından «yuh» sesleri) 

Yürürlükteki kanunları uygulamaktan âciz 
olduğunu ispatlıyarak güpegündüz banka so
yanları yakalıyamıyan, mısır patlatır gibi dina
mit atanlar karşısında şaşkına dönen, Devletin 
itibarını iki paralık eden Demirel iktidarı he
sap vermenin yollarını bulabilmek, yalnız ve 
yalnız kendisini ve çevresini kurtarabilmek için 
Türkiye'yi bir felâkete doğru sürüklemektedir. 

1971 malî yılı Bütçe kanun tasarısına olum
suz oy vereceğim. Çünkü; bu bütçede Türkiye'
yi ekonomik buhranın içine bir parça daha ite
cek, zengin biraz daha zenginleşirken, fakir 
halk sefil olacaktır. Yine zamlar birbirini taki-
bedecek, dış borçlar artacak, mal darlığı had 
safhaya gelecek, Türk köylüsü ağanın ve tefe
cinin oyuncağı olmaktan kurtulamıyacak, ban
ka soygunları ve patlamalar devam edecek, kre
di dağıtımındaki adaletsizlik sürdürülecek, şe
hir ve kır gangasterleri yakalanamıyaoak, yol
suzluklar artacak, Türkiye ekonomik yönden 
dışa bağımlı olmaktan kurtulamıyacak, Devlet 
çarkı Demirel ve çevresi yararına işlemeye de
vam edecektir. (C. H. P. sıralarından «bravo» 
sesleri) 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — Sen 
böyle konuşursan devam eder tabiî. 

VELÎ BAKİRLİ (Devamla) — 1971 malî 
Bütçe kanunu tasarısına kırmızı oy vereceğim. 
(A. P. sıralarından «çünkü» sesleri) - Çünkü; 
ne Başbakan ne İçişleri Bakanı bu kürsüden 
banka soygunlarının, patlıyan dinamitlerin ken
di tertipleri olmadığını ispatlıyamamıştır. (A. 
P. sıralarından «yuh» sesleri, anlaşılmıyan mü
dahaleler) Bugün Ankara'da ve Türkiye'nin 
her yerinde can, mal, namus güvenliği yoktur. 
Yarın kimin öldürüleceği, kimin evine dinamit 
konulacağı, kimin kaçırılacağı, hangi ocağın 
söneceği, hangi sübyanların yolda buldukları 
paketlerle oynarken parçalanacağı bilinmemek-
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tedir. Kendi kapış* önünde Mr bölük polis gö-
r^lendiren İçişleri Bakam icjbarışı sağlamak 
için ne düşündüğünü açık açık söyliyemenıiş-
tir. 

BAŞKAN — Sayın Bakirli, sizin de yalnız 
fair dakikan» kaldı, lütfen bağlayınız efendim. 

VELİ BAKIMLI (Devamla) — Bağlıyorum 
Sayın Başkanım. 

Biraz önoe bu kürsüden konuşan Hükümet 
sözcüsü -halkın kendilerine güveninin devam et
tiğini söylemiştir. Bir noktayı hatırlatmak iste
riz : Sayın Demirel eğer kendine güveniyorsa, 
eğer Türkiye'de huzur ve güvenin olduğunu 
iddia ve ısrar ediyorsa buyursun bakalım Kızı
lay'a şöyle bir 15 dakika sade bir vatandaş gibi 
dolaşsın. Dolaşsın da görelim. (A, P. sıraların
dan şiddetti gürültüler,, anlaşılmıyan müdahale
ler) Bu mu, içbarış, bu mu güvenlik, bu mu ka
nun hâkimiyeti? Bir Başjbakan eğer halkın ara
sına girmekten korkuyorsa o ülkede içibarış, gü
ven ve huzurdan söz edilemez. (Şiddetli gürül
tüler) 

Millet Meelisinin yarınlarım düşünen mil
letvekillerine sesleniyorum: Ellerinizi vicdan
larınıza koyun. Yarın çocuklarınızın, torun
larınızın karşısına açık alınla çıkabilmek için 
Bemirel Hükümetinin (bu bütçesine sizler de 
benim Lgfbi kırmızı oy vermelisiniz. Böyle yap-
naafeta verilmesi gereken hesapların kabar
masını önleyecek, böylece Pemireli kurtarır
ken aslında Türkiye'yi kurtaracaksınız. 

(Hepinize saygılar sunarım. (O.H.P sıraların
dan alkışlar.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 
Bu suretle bütçenin tümü üzerindeki son gö

rüşmeler de tamamlanmıştır. 
Şimdi 1971 malî yılı bütçe kanun tasarısını 

cetvelleri, ekleri ve yapılan değişiklikleriyle 
tümünü açık oylarınıza arz edeceğim. Açık oy
lama için... 

MTOFAFA FEVZÎ attNGÖR (îstanfbul) — 
îsim okumak suretiyle rica edeceğim. 

BAŞKAN — Açık oylamanın isim okunmak 
suretiyle yapılmasını istiyorsunuz. Hay hay 
efendim. Açık oylamanın hangi seçim çevre
sinden başlanacağına dair ad çekeceğim. iSaym 
Hilmi Biçer Sinop. (Sinop îli seçim çevresinden 
başlıyoruz efendim. 

I 'BAŞKAN — Oy verme esnasında Heyeti 
Umumiyede bulunmayan sayın arkadaşlarımın 
isimlerini yeniden okutacağım efendim. 

(Oy verme işlemi sırasında bulunamayıp son
radan gelen üyelerin isimleri okunarak oylama 
işlemi ikmâl edildi.)' 

BAŞKAN — Oy verme işlemi bitmiştir. 
(Kullanılan açık oyların değerlendirilmesi 

yapıldı.) 
AKIN ÖZDEMİR (-izmir) — Sayın Baş

kan, Iben geldim. 
BAŞKAN — Oylama işlemi bitmiştir efen

dim. 
AKIN ÖZDEMÎR (îzmir) — Zabıtlara geç

mesi için efendim. 
BAŞKAN — Akın Özdemir gelmiştir efen

dim. 
(Oyların değerlendirilmesine devam edildi) 
BAŞKAN — Açık oylama sonucunu arz edi

yorum efendim. 
1971 Malî yılı Bütçe Kanunu tasarısının açık 

oylanmasına 428 sayın üye katılmış; 230 kaibul, 
198 ret oyu kullanılmış ve 1971 malî yılı Büt
çe Kanunu tasarısı Meclisimizce kabul edilmiş
tir. (AP. sıralarından «Bravo» sesleri ve sürekli 
alkışlar) 

1971 malî yılı Bütçe Kanunu tasarısının gö-
- rüşülmesi sırasında 14 Birleşim, ve bu 14 birle

şimde 33 oturum yapılmış, 148 saat çalışılmış ve 
(bütçeler üzerinde 294 sayın hatip konuşmuş
tur. 

Bu suretle 1971 malî yılı Bütçe Kamunu ta
sarısı Meclisimizce kabul edilerek kanunlaşmış 
(bulunmaktadır. 

Bütçenin 1971 Bütçe yılı uygulayıcılarına 
Ibaşanlı; yüce milletimize ve memleketimize de 
hayırlı olmasını ıdilrim. (Alkışlar) 

Teşekkür için Hükümet adına sayın Baş
bakan, buyurun efendim. 

(A. P. sıralarımdan alkışlar ve «Bravo» ses
leri...) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎRER (İs
parta) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın 
üyeleri; 

1971 yılı bütçesi, ikinci Beş Yıllık Plânımı
zın dördüncü yılına tekabül etmektedir, üç ay
dan beri Büfcça Plân Komisyoınunda, Cumhuri
yet Senatomuzda ve 14 günden beri de Mil
let Meclisimizde, devamlı çalışmalar sonunda 
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nihaî şeklini almış ve bugün iMillet Meclisiani-
zin oylarına iktiran ederek kalbul olunmuş bu
lunmaktadır. 

1971 yılı Türk ekonomisi için hayati cmemi 
haizdir. 1970 yılı içerisind alınmış bulunan fev
kalâde önemli kararların haşarıya ulaşması 
lâzımdır. 

!Bu kararların hedefi; Türk ekonomisine 
yeni ufuklar kazandırmaktır. 

Bu kararlanın hedefi; Türk ekonomisini ge
nişletmeye devam ettirerek kendi gücüne ka
vuşturmaktır. 

Bu kararların hedefi; önümüzdeki üç sene 
zarfında Türkiye'nin yıllardan beri devam ede-
ıgelen tediye muvazenesinin dengeye getirmek
tedir. 

Bu 'kararların hedefi; kalkınma için daha 
çok kaynaklar istihsal etmektir. 

Böylece, önümüzdeki 10 yılın,, ondan sonra 
gelecek on yılların eşiğinde 1971 senesinin eko
nomimizin istikrar içinde gelişmesi bakımın
dan büyük değeri vardır. 

Yüce Meclisin sayın üyeleri; 1971 senesi
nin isltikrar içerisinde genişliyerek giden bir 
yıl olması için analı ve iktisadi politikamızı 
fevkalâde itina ile yürütmek mecburiyeti ile 
her zamankinden daha çok titizlikle yürütmek 
mecburiyetindeyiz. 

(Bu itibarla, ekonomimize yeni güç, kendi 
kendisini ileriye götürme gücü, bu sayede sos
yal problemlerimizi çözecek yeni imkânlar çı
karma gayretlerimizin ikinci Beş Yıllık Plânın 

beşinci yılında ve gelecek senenin bu zamaia-
nnda kararınıza iktiran edecek olan üçüncü 
beş yıllık plânım başlangıcında mühim bir mer
halenin içinde olduğumuzu, huzurunuzda ifade 
etmek istiyorum. 

1971 yılı bütçesi, zor bir bütçedir ıBu büt
çenin tahmin edildiği ölçüler içerisinde tatbi
katına yine âzami itina göstermek gerekecek
tir. 

Huzurunuzda şu hususu da ifade etmek is
tiyorum: 1971 yılı bütçesi, memleketimizin 
her köşesine yayılan yeni ve güzel hizmetler ge
tirmektedir. Bu hizmetlere ayrılmış bulunan 
imkânların en iyi şekilde kullanılmasına ve bu 
imkânlardan agami randıman aliBm&sma gay
ret edilecektir. 

1971 yılı bütçesinin Bütçe Plân Komisyo
nunda, Cumhuriyet Senatosunda, Millet Mec
lisinde, daha önoe hazırlanmasında ve bu safha
larda, müzakeafesmde emği geçen bütün değer
li Parlâmento Üyelerine ve teknisyecılere huzu
runuzda şükranlarımı sunar, bu bültenin mil
letimiz ve memleketimiz için hayırlı, uğurlu 
olmasını Cenabı Allahtan niyaz eder, saygıla
rımı sunarım. (A. P. sıralarından sürekli alkış
lar ve «Bravo» sesleri.) 

BAŞKAN — Gündemimizde görüşülecek 
bir husus kalmadığından, yarın, 1 (Mart 1971 
Pazartesi günü saat 15,00 te toplanmak üzere 
birleşimi, kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,23 
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1971 yılı Bütçe kanun tasarısına verilen oylann sonucu 

(Kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
CevcLet Akçalı 
M. Salâhattin Kılıç 
AH Cavito Oral 
Ahmet Topaloğlu 
Alpaslan Türkeş 
Hüsamettin Usilu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Mi İhsan Ulübalışi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Nevzat Gümgör 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
Sinan Bosna 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
Mustafa Maden 
H. Turgut Toker 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

Üye sayısı : 450 

Oy verenler : 428 

Kabul edenler : 230 

Reddedenler : 198 

Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 18 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul 
ANTALYA 

Hasan Akçaiıoğlu 
İhsan Ataöv 
Ömer Eken 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Mustafa Roııa 

AYDIN 
NahE Menteşe 
tsımet Sezgin 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Gilhat Bilgehan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Erdem 
Alhımet İhsan Kırımlı 
Osıman Tan 
MevKit Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Biinay 

BİNGÖL 
Mehmet Siddık Aydar 
Mehmet Bilgün 

BİTLİS 
Zeynel Abidin İnan 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 

BURSA 
Ahmet Dallı 

edenler] 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Er tuğnü Mat 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesult Hulki önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Abdurrahman Güleç 
Aralan Topçubaşı 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Emin Durul 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Abdüllâtif Ensrioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
llhami Ertem 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atalbeyliı 

Sadık Perinçek 
ERZURUM 

Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin 
Rıfkı Danışman 
Naci Gacıroğlu 
Fethullaıh Taşkesenli-
oğlu. 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Orhan Oğuz 
Seyfi öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Erdem Ocak 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Ali Yılmaz 
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İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 

ÎÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
Tekin Erer 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör . 
Mustafa Fevzi Güngör 
A. Şeref Lâç 
Osman özer 
Akgün Silivrili 
İsmail Hakiki Tekinel 
Naime İkbal Tokgöz 
Hasan Türkay 

İZMİR 
Mustafa Akan 
Muzaffer Fazlı Arınıç 
Münir Daldal 
Ali Naili Erdem 
Nihiad Kûrşad 
Şiinafili Osma 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Musa Doğan 
Kemali Kaya 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 

'Sabri Keskin 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 

Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çanlkçı 
Hasanı Korkut 

KIRŞEHİR 
öevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Sezai Engun 
Baha Müderrisıoğkı 
Tahsin Yılmaz ötztuııa 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Mesut Erez 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Hilmi Okçu 
Kâmil Şahinoğlu 
önol Sakar 

MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşat 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
S ey fi Güneştan 

Abdülkadir Kermooğlu 
Abdülkadir özmen 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Ahmet Buldanlı 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin» Baş er 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Hamdi Mağden 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 
ismet Yalçmer 

SİİRT 
Selâhattin Oran 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Mustafa Kaptan 

SP7AS 
Enver Akova 
Tevfik Koraltaın 
Yusuf Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Nedim Karahaiil 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birdnciloğlu 
Selâhattin Güven 
Mehmet Ali Oksal 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Melhmet Aksıoy 
Necmettin Cevheri 
Mehmet Ali Göklü 
BaJJiTii Karakeçili 

UŞAK 
Orhan Deogdız 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Fevri Fırat 
Cahit Karalkaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 
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ADANA 
Fazıl Güleç 
Ali Rıza Güllü 
Melüh Kemal Küçükte-
pepınar 
Emir H. Postacı 
Kemal Satır 
Turgut Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Kâmlill Km'koğlu 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHISAR 
Hamldi Hamamcıoğlu 
Süleyman Mutlu 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Orhan Birgit 
İbrahim Cüceoğlu 
î. Sıtkı Hatipoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Şinasi özdenoğlu 
Emin Paiksüt 
Osman Soğukpınar 
Suna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Süleyman Çiloğlu 
Hasan Ali Gülcam 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Yüksel Menderes 
Kemaû Ziya öztürk 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altınbaş 

' Mehmet Niyazi Giirer 
Mehmet Nurettân San-
dıkçıoğılu 

BÎLEClK 
Mehmet Ergül 

BlTLtS 
Kenan Mümtaz Akıçık 

BOLU 
Kemal Demir 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktem 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
ihsan Tomibuş 

DENlZLÎ 
ilhan Açıkalın 
Sami Aralan 
Haftan Korkmozc&n 
Hüdai Onal 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 

EDİRNE 
Cerat Saym 

ELÂZIĞ 
Mehmet Ayftuğ 
S«amet Güldoğan 
Hayrettin Hanagası 

ERZİNCAN 
Hasan Çetânkaya 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Rasim Cinisli 
Sellçulk Erverdi 
Gıyasettin Karaca 
Cevat önder 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Ali İhsan Göğüs 
I. Hüseyin Incioğlu 
Mehmet Kılıç 
Muhittin Sayın 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 

Abdullah İzmen 
İ. Kayrılan NadboğÛu 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Nurettin özdemir 

HATAY 
Mehmet Aslan 
Hüsnü Özkan 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 

İÇEL 
Celâl Kargılı 
Turhan özgüner 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaa 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
ismail Arar 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
Eşref Derinçay 
Hüseyin Dolun 
ibrahim Elmalı 
Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Sezai Orkunt 
Haydar özdemir 
M. Kâzım Özeke 
Ilhami Sancar 
Turgut Topaloğlu 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 
Lebit Yurdoğlu 

IZMlR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Şeref Balkşık 
M. Hulusi Çakır 
ftaan Gursan 
Coşkun Karagözoğlu 
Talât Orhon 
Kemal önder 
Ali Naikâ Üner 

KARS 
Turgut Artaç 

Kemal Güven 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Mehmet Seydiıbeyoğlu 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KOCAELİ 
Vöhbi Engiz 
Nihat Erim 

KONYA 
irfan (Baran 
Bahri Dağdaş 
Necmettin Erıbalkan 
Mustafa Kufbilay tmer 
ihsan Kabadayı 
Necati Kalaycıoğlu 
I. Ethem Kılıçoğlu 
Sadi Koçaş 
Orhan Okay 
öızer ölçmen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ali Erkek 

MALATYA 
Hakkı Gölkçe 
Mustafa Kaftan 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Mehmet özdal 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
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MUĞLA 
Adnan Akarca 
Muallâ Akarca 
AM Döğerli 

MUŞ 
Nermin. Neftçi 

Nt&DE 
M. Nuri Kodamanoğlu 
Mevlüt Ocakcıoğlu 

ORDU 
Ata Bodur 
Meanduh Ekşi 
Ferda Güley 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

RlZE 
Hasan Basri Allbayrak 
Sami Kumbasar 

AĞRI 
Abdülkeriım Bayazıt 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
Osanıan Bölüikbaşı (İ.) 
Aydm Yalçın 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 

SAKARYA 
B. Turgut Boztepe 
M. Vedat önsal 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 
Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 
Nihat Kale 
îlyas Kılıç 

SÎÎRT 
Zeki Çeliker 
Mehmet Nebil Oktay 
Âdil Yaışa 

SÎNOP 
Hilmi işgüzar 
Tevfik Fikret övet 

[Oya katı 
İSTANBUL 

İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Nuri Eroğan 
Orhan Kabiîbay 
Jlıza Kuas 
Mehtoıet Yardımcı 

IZTMTR 

Burhanettnn Asutay 

[Açik i ı 

Diyarbakır 
Edirne 
Malatya 
Nevşehir 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 
Ahmet Durakoğlu 
Kadri Eroğan 
Ekrem Kangal 
M. Kemal Palaoğlu 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Orhan öztraik 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmail Hakkı Birler 
Reşit Önder 

TRABZON 
Mehmet Arsl'antürk 
Necati Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
Cevat Küçük 

Imtyanlar] 
Akın özdemir 

KARS 
Veyis Koçulu 

MALATYA 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Vehbi Sınmaz 

ytlİkUr] 

1 
1 
1 
1 

Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzumer 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenâpmar 

URFA 
Necati Aksoy 
Velhbd Melik 

UŞAK 
Adil Turan 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 
Ahmet Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 
Bülent Ecevit 
Ahmet Güner 

SİVAS 
Hüseyin Çınar 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Mustafa Sabri Sözeri 

YOZGAT 
Aibidullah Baştiirk 

Yekûn 

>>«»<< 
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I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X 1. — 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1971 yılı 
Bütçe kanunu tasamındıa yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senıaitosu Başkanlığı teskeresi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet 
'Meclisi 1/386; Cumhuriyet Senatosu 1/1170) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 257; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1481) (Dağıtma tarihi : 
12 . 2 . 1971) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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